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RESUMO 

As mídias estão presentes no dia-a-dia de toda a sociedade, com isso, o mercado está 

usufruindo desse meio para divulgar de bens e serviços. Em Mossoró/RN, local de 

análise desta pesquisa, a situação não está diferente. Os donos de estabelecimentos estão 

buscando por ferramentas, a fim de conseguirem aumentar seu número de clientes e, 

consequentemente, o número de vendas. Esta pesquisa, realizada no comércio de 

Mossoró/RN, tem como objetivo demostrar os avanços tecnológicos no mercado local, a 

partir da utilização das redes sociais e como os comerciantes estão usufruindo delas em 

seus empreendimentos para inovar e atrair novos clientes. Ao realizar esta pesquisa foi 

observado que ainda existem obstáculos que devem ser ultrapassados, como 

aperfeiçoamento, capacitação e entre outros. Após exceder essa barreira, os 

proprietários conseguiram melhorar seus rendimentos. 

Palavras-chave: inovação tecnológica, comércio eletrônico, redes sociais. 

ABSTRACT 

The media is present in the daily life of the whole society and the market is taking 

advantage of this medium to advertise services. In Mossoró/RN the situation is not 

different. The owners of establishments are searching for tools, in order to manage to 

increase your number of clients and, consequently, the number of sales. This research, 

conducted in the trading of Mossoró/RN, aims to demonstrate the technological 

advances in the local market, from the use of social networking and how marketers are 

taking advantage of them in your endeavors to innovate and attract new clients. To 

perform this research noted that there are still obstacles that must be overcome, as 

improvement, training and among others. After exceeding this barrier, the owners have 

managed to improve their incomes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a tecnologia da informação (TI) cresceu significativamente nas 

empresas, tanto na relação operacional como no ponto de vista estratégico. Esse 

crescimento cresceu devido à busca desenfreada de empresas para alcançar o sucesso. 

De acordo com as novas tecnologias, o mercado está sempre se atualizando e, nesse 

contexto, cabe aos empresários usarem delas para acompanharem as mídias sociais.  

 As inovações tecnologias e redes sociais surgem como um novo método de 

comercialização, com isso, utilizando ferramentas de vendas eletrônicas, visando assim 

um novo recurso para as negociações, no qual facilita a interação dos proprietários com 

os clientes. Muitas pessoas estão interagindo nas redes sociais, podendo deste modo 

vender e divulgar seus produtos, colocando em meta que não precisão de terem uma loja 

física, reduzindo custos e contribuindo para entrada de novos fornecedores no mercado. 

Com o avanço tecnológico as formas de fazer compras mudaram. Hoje, os 

consumidores não necessitam mais sair de casa para fazer aquisição de produtos 

desejados, contudo o comércio deve também acompanhar essa evolução, assim fazendo 

com que consiga manter-se no mercado. 

O comércio eletrônico brasileiro vem crescendo de forma a se tornar o maior país 

deste ramo da América Latina e as pesquisas mostraram que ainda existe muita 

oportunidade para melhorar ainda mais neste âmbito. 

A cada dia os consumidores estão buscando por bens e serviços em lojas virtuais, 

antes mesmo de ir a lojas físicas, perto de suas residências. Segundo o estudo feito pelo 

Diário do Nordeste em 2018, os produtos mais requisitados pelos nordestinos são os 

eletrodomésticos, smartphones, eletrônicos, roupas e acessórios e, por último, 

cosméticos e perfumaria. 

 Após um estudo sobre o E-commerce no Brasil, no ano de 2019, foi realizada uma 

pesquisa com 21 (vinte e um) comerciantes, da cidade de Mossoró, que utilizam das 

mídias sociais em seu empreendimento. Os entrevistados estão situados em alguns 

pontos do município, alguns localizados próximos ao centro, enquanto outros estão mais 

afastados. Alguns deles são microempreendedores que entraram recentemente no 

mercado, enquanto outros atuam há mais tempo no comércio local, porém o que todos 

têm em comum é a utilização de redes sociais para alavancar seus negócios.  

Com o progresso da tecnologia no comércio, notamos a necessidade dos 

comerciantes Mossoroenses em envolver-se no E-commerce, fazendo com que o 
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mercado da região não ficasse antiquado, uma vez que a cada dia o comércio vem sendo 

mais acirrado e fazendo com que, consequentemente, vários estabelecimentos fechem as 

portas. Sendo assim, os donos das lojas têm que adquirir sua particularidade perante o 

avanço eletrônico, todavia fazendo com que seu estabelecimento esteja a um clique dos 

consumidores e, ao final, o proprietário poderá colocar seus produtos à venda em sites 

ou redes sociais.  

 A pesquisa comprovou que os empresários conseguiram uma melhora no rendimento 

após a utilização do E-commerce, assim como as suas vendas estão crescendo a cada 

dia. Eles também indicam este tipo de comércio para pequenos empresários que 

necessitam conseguir impulsionar seu negócio, pois, com as mídias, a divulgação é mais 

rápida e prática trazendo, então, um melhor resultado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Comércio e Mercado 

 

Podemos encontrar vários sentidos para a palavra comércio. No Dicionário Aurélio 

(2018) conceitua-se comércio como um todo pode ser entendido como a compra, troca e 

venda de mercadorias, produtos ou valores, como também relações sociais ou de 

amizades. Figueiredo (2009) afirma que a palavra comércio possui diferentes origens, 

sendo a grega a mais conhecida, originada do latim commercium, junção das palavras 

“com” que significa algo como junto ou conjunto e “merx/merc” como mercado ou 

local de troca. Dessa forma comércio seria algo como um local de troca onde pessoas se 

reúnem. 

O comércio teve seu início a partir da necessidade das pessoas em obter bens ou 

serviços de terceiros, com isso eles trocavam os bens entre si, pois não existia uma 

moeda como meio de troco. Segundo uma publicação no site Vega Sistema, em 2018, as 

primeiras transações comerciais se baseavam na troca direta entre produtos, que foi um 

processo conhecido como permuta ou escambo. 

No início do desenvolvimento do comércio moderno, os produtos eram 

intercambiados diretamente nos postos de troca, sendo que, na época, as moedas não 

tinham a credibilidade financeira para serem universalmente aceitas, resultando na 

chamada fase do escambo (NOVAES, 2001). Mas, com o passar do tempo foi 

necessário à criação de uma moeda de troca universal para facilitar a comercialização.  

No seu início as moedas eram constituídas de metais preciosos como ouro, prata e 
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cobre, sendo o ouro o mais precioso entre eles. Dos produtos que eram ofertados de 

forma mais extensiva, estavam os alimentos não perecíveis, ferramentas, roupas, etc., os 

produtos eram encomendados de acordo com a demanda e a expectativa dos clientes e 

assim eram colocados à venda. Estes clientes de forma nenhuma poderiam devolver as 

mercadorias que, por sua vez, não tinham uma variação de produtos tal qual há hoje. 

Estes comércios estavam situados em pontos estratégicos das cidades, onde havia mais 

movimentação. 

Nunes e Silva (2011) descrevem a necessidade da transação comercial além-mar, 

fato que podemos ver por causa do crescimento populacional, afirmando que 

 

em meados do século XV o crescimento económico fica ameaçado. A 

produção agrícola é insuficiente para alimentar toda a população, enquanto 
nas cidades há excedentes de produção. A nobreza está em declínio 

económico, os produtos orientais ficam cada vez mais caros e faltam metais 

preciosos para a emissão de moedas. A descoberta de novos mercados fora 

dos domínios europeus se apresenta como solução para esses problemas. 

Assim, as grandes navegações promovem a expansão comercial e marítima 

da Europa. Surge a burguesia mercantil, interessada em ampliar sua margem 

de lucro, e ao fortalecimento do Estado, com a centralização do poder 

monárquico (NUNES e SILVA, 2011). 

 

O grande estopim no comércio teve seu início com a primeira revolução industrial, 

onde a produção de bens ficou acelerada, inicialmente na Inglaterra, contudo, ao logo do 

século XIX, espalhou-se para toda a Europa e América do Norte, isso tudo graças à 

criação da máquina a vapor e sua posterior aplicação na indústria de transporte. 

A partir de 1850, surgiram os primeiros meios de comunicação na Inglaterra, os 

telégrafos serviam para a comunicação entre os ingleses e os outros países da Europa. 

Continuamente, em 1887, os jornais assumiram o papel importante na divulgação e 

promoção. Nos Estados Unidos as vendas por catálogos foi um método de expandir sua 

atividade comercial nas cidades e vilas ao seu redor.  

Com o aparecimento da televisão modificou-se o comércio, visto que a publicidade 

aumentou a visibilidade no cotidiano social. Na década de 60, as empresas tinham uma 

estrutura virada para a produção, estando os clientes a margem da sua atividade. Na 

década de 70, os clientes passaram a ser parte integrante da empresa, assim como foram 

criados os serviços pós-venda. A partir da década de 80, o cliente assumiu o papel 

principal dentro das organizações empresariais. Durante essas décadas surgiram 

políticas de marketing e vendas focalizadas nos clientes, para tentar satisfazer as suas 

necessidades.  
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A internet veio, então, para revolucionar os meios de comunicação, assim como 

tornar o comércio uma atividade global. Ainda hoje surgem métodos de 

comercializações distintas e a internet ocupa um lugar primordial nas comunicações 

assim como nas relações comerciais.  

 

2.2 Internet 

 

O avanço da internet foi uma das maiores invenções do século XX que ainda 

influência em tudo no século XXI. Ela consegue aproximar ainda mais os comerciantes 

e os consumidores que, hoje em dia não precisam ao menos sair do conforto de casa 

para fazer uma compra, pois diversos consumidores acessam as “lojas virtuais” antes 

mesmo de ir numa loja física, conseguindo encontrar o seu produto almejado. Segundo 

Zimmermann (2013), a história da internet pode ser dividida em sete estágios de 

desenvolvimento, nos quais são descritos como: os primeiros anos; as redes 

experimentais; disciplinas especificas de pesquisa; redes de pesquisa; privatização e 

comercialização; infraestrutura de informação nacional; e comunicação e computadores 

de alta performance. 

 Com tudo o avanço não parou por aí, a cada dia novas ferramentas são 

implantadas para facilitar o acesso. Em 1994, o acesso à internet atingiu uma maior 

parcela de usuários, levou cerca de quatro anos para que fossem desenvolvidos 

protocolos de segurança como HTTP
3
 e DLS². Só a partir do desenvolvimento e 

implantação no sistema dos softwares de segurança, as conexões e acessibilidades à 

internet foram aperfeiçoadas, possibilitando o desenvolvimento de novos recursos 

online.  

 

2.3 Redes sociais 

Por volta dos anos 2000, a internet teve um aumento significativo de presença no 

trabalho e na casa das pessoas. Com isso, houve a criação de redes sociais alavancando 

uma imensa massa de usuários e, a partir desse período, infinidades de serviços foram 

surgindo. 

                                                
3 HTTP é sigla de HyperTextTransferProtocol que em português significa "Protocolo de Transferência de 

Hipertexto”. 

² DLS é sigla da expressão inglesa Digital SubscriberLine e que em português significa Linha Digital do 

Subscritor 
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 Conforme o avança da internet, foram nascendo redes sociais como Fotolog e o 

Friendster, em 2002, no qual foi usado no compartilhamento de fotos e acompanhado de 

ideias. O Friendster foi o primeiro a receber o status de rede social, uma vez que em 

apenas três meses adquiriu mais de três milhões de adeptos.  Em 2004, as redes sociais 

caíram no gosto das pessoas fazendo com que os computadores virassem maquinas de 

dinheiros, neste mesmo ano foram criados o Flickr, o Orkut e o Facebook - algumas das 

redes sociais mais populares, incluindo a maior de todas até hoje. 

Fora as redes sociais citadas, foram criadas outras que hoje em dia são muito 

utilizadas na aproximação das pessoas e, inclusive, muito utilizadas nas 

comercializações. Em 2012, foi criado o Instagram e mais tarde o WhatsApp, essas 

redes sociais estão 24 horas presentes no dia-a-dia das pessoas, com isso o comércio 

vem adquirindo através delas, juntamente com os sites, a divulgação de produtos e 

serviços. 

Segundo o site Oficina da Net (2019), o ranking das redes sociais mais utilizadas no 

mundo são o Instagram, o WhatsApp, o YouTube e o Facebook, como mostra o gráfico 

abaixo. 

Gráfico 1 - número de adeptos das redes sociais em 2019 

0 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000

1° Facebook

2° Youtube

3° WhatsApp

6° Instagram

N° de usuarios
 

Fonte: Oficina da Net (2019) 

 

Sobre os adeptos nas redes sociais, a tendência é aumentar, pois a mesma faz-se a 

cada dia mais presente na vida das pessoas, ficando a um click na palma de sua mão. 

 

2.4 E-commerce 

 

E-commerce é um termo inglês abreviado de electroniccommerce que, quando 

traduzido para o português, significa comércio eletrônico, porém para esse terno ainda 
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não existe uma definição concreta. Para Albertin (1999, p. 15), “o comércio eletrônico é 

a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente 

eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de 

informação, atendendo aos objetivos de negócio”. Albertin (1999, p. 15) também que 

“os processos podem ser realizados de formar total ou parcial, incluindo as transações 

negócio-a-negócio, negócio-a-consumidor e intra-organizacional, numa infraestrutura 

predominantemente pública de fácil e livre acesso, e baixo custo.” Já de acordo com 

Tassabehji (2003), “comércio eletrônico é compartilhar informações sobre negócios, 

manutenção dos relacionamentos dos negócios e a condução das transações através de 

redes de telecomunicações”. Contudo pode-se notar que a definição do e-commerce vai 

de cada autor, não sendo agrupadas todas as definições que o e-commerce possui. Mas, 

num modo geral, o e-commerce é a compra e venda de bens ou serviço pela internet. 

O comércio eletrônico surgiu na década de 90, com o avanço da tecnologia. Nesta 

década, com o progresso tecnológico, os computadores começaram a ser 

comercializados para empresários e pessoas com ótima condição financeira, pois antes 

disto só quem tinha computadores era o governo, militares e grandes instituições, já que 

o mesmo ocupava um grande espaço. O comércio eletrônico evoluiu por meio das 

compras que eram realizadas pelo telefone, fax e televisores, hoje essa forma de compra 

caiu em decadência, por conta da modernização e dos inúmeros mercados eletrônicos 

existentes (GREGORES, 2006). 

 

2.5 Primeira venda até hoje 

 

Segundo um estudo realizado, a primeira venda registrada na internet foi em 1994, 

no site PizzaHut. O ano de 1995, ficou marcado pela criação de dois grandes E-

commerce mundial, Amazon e eBay. Essas empresas ajudavam a alavancar as compras 

e vendas de produtos pela internet, transformando o comércio eletrônico em um 

fenômeno em massa. 

Mundialmente o e-commerce está crescendo, segundo o portal eMarketer, o 

comércio eletrônico mundial está sendo liderado pela Ásia e pelo Pacífico, com um 

crescimento de 30,3% ao ano. No mundo inteiro foi registrado que em 2018, o comércio 

eletrônico apresentou um aumento de 24%, atingindo uma marca de 2,9 bilhões de 

dólares em vendas. Na América Latina o crescimento foi de 17,9% com relação ao 

mesmo período de 2017. Mundialmente o comércio online está apresentando um 
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crescimento superior ao mercado tradicional. 

Nos cincos primeiros anos a internet era acessada normalmente de madrugada, por 

causa do seu alto custo, mas no ano 2000 com a chegada da internet banda larga no 

território brasileiro, cada vez mais pessoas começaram a ter acesso a esse mundo 

virtual. 

Atualmente o Brasil é o país com o maior desenvolvimento de e-commerce da 

América Latina, segundo a Revista Webshoppers 39ª ed. (2019), chegando a ter um 

crescimento de 12% comparado com o ano de 2018. 

Os canais que proporcionam o avanço no e-commerce na atualidade são aplicativos e 

sites, sendo eles pagos ou não, contudo as pesquisas realizadas pela página do Google 

ainda continuam em primeiro lugar nas buscas dos consumidores, com isto, 52% dos 

pedidos realizados são a partir desta página.  

Na cidade de Mossoró, o crescimento da economia está vinculado com o crescimento 

de mídias sociais, no qual os proprietários de lojas a cada dia estão investindo nas 

mídias virtuais, fazendo aumentar a visibilidade de seu estabelecimento pelos 

consumidores. Juntamente com a facilidade do acesso das mídias sociais vem à 

comodidade que as pessoas estão buscando, comodidade esta que tem trazido 

praticidade, pois os consumidores conseguem vê os produtos de dentro da sua própria 

casa ou no seu local de trabalho, conforme também ficam sabendo das novidades que 

tem em cada estabelecimento. 

 

3.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Campo de observação 

 

Neste documento esta sendo levantados dados quantitativos e qualitativos sobre o 

aumento e a necessidade de empreendimentos entrarem no seguimento e-commerce na 

cidade de Mossoró, juntamente com vantagens que os proprietários adquiriram para seu 

estabelecimento sendo ele físico ou não. 

 

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

  

Foi realizado um questionário com o intuído de saber as melhorias apresentada nas 

empresas após a implantação do comércio eletrônico, questionário no qual haverá 

perguntas sobre a porcentagem do faturamento mensal antes e após a implantação? Se a 
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empresa está buscando atualizar-se para continuar operando no mercado? Qual a rede 

social mais utilizada na empresa (WhatsApp, Instagram, Facebook). 

 

3.3 Critérios para Análise dos Dados 

  

As informações coletadas serão apresentadas através da elaboração de gráficos 

apresentando os números levantados, assim, facilitando a compreensão e a comparação 

dos dados das empresas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a apuração do questionário percebemos que o motivo da entrada dos 

comerciantes no mercado virtual veio através de vários métodos, no qual três se 

destacaram, o mercado crescente, a facilidade de entrada e a ausência de um 

estabelecimento físico, visto que esse mercado se converge na concorrência perfeita por 

causa de suas características. Porém outros fatores estão trazendo adeptos para o 

comércio eletrônico, como a elevação dos custos, no qual o empresário procura um 

maior rendimento para sua empresa. Outra forma que está sendo muito visada é pelas 

mídias, no sentido de notícias e programas, em que pessoas estão vendo resultados de 

terceiros e, com isso, estão adentrando nesta estrutura de comércio. Podemos observar 

que o E-commerce ainda tem muito que crescer, pois existem várias possibilidades para 

pequenos comerciantes adentrarem nesta estrutura de comércio. 

 

Gráfico 2 - Motivos que levaram ao comércio eletrônico os empresários de Mossoró/RN 

25%

0%
12%

13%
25%

25%

a) Mercado crescente;

b) Por não necessitar
de uma empresa física;

c) Elevações dos
custos;

d) Por terceiros 
“programas/notícias”;

e) Facilidade de
entrada;  

Fonte: Resultados das pesquisas 
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Pode-se observar que na sua grande maioria as empresas estão utilizando mídias 

sociais para fazer a divulgação de seus produtos, contudo as mesmas não procuraram 

uma capacitação, o que ajudaria ainda mais ao seu estabelecimento. Diante disso não 

elas não conseguem usufruir o máximo que as redes sociais têm a oferecer, pois 

começam a gerenciar as mídias a fim de fazer suas divulgações, por causa da 

necessidade de adentrar logo no comércio. Por outro lado, algumas pessoas procuram se 

aperfeiçoar, buscando treinamentos online para assim melhorar seu engajamento na 

hora de fazer suas divulgações. Porém nunca é tarde para buscar essa capacitação, 

podendo ser ela online ou presencial.  

 

Gráfico 3 - As empresas participaram de alguma capacitação 

31%

69%

Sim

Não

  

Fonte: Resultados das pesquisas 

Mesmo com a facilidade de utilizar várias redes sociais, os comerciantes ainda 

opinam em manusear apenas uma em seu estabelecimento, por sua maioria sendo o 

WhatsApp, pois os empreendedores normalmente vinculam seu número pessoal ao do 

estabelecimento, deixando de utilizar os benefícios que os demais aplicativos iriam 

trazer para sua empresa, afinal, o crescimento anual destes aplicativos estão sempre 

aumentando e, assim, teriam mais pessoas visualizando as divulgações de seus produtos 

ofertados.  A segunda mídia mais usada pelos empreendedores é o Instagram, pois o 

público que normalmente está interagindo nela são os jovens, que por sua vez é o 

público mais consumista no comércio, na qual também são os mais antenados. Por outro 

lado, o Facebook está ficando antiquado, fazendo com que seus participantes sejam 

pessoas com uma maior idade, com isso muitos dos comerciantes não estão buscando 

investir nesta ferramenta social. 
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Gráfico 4 – Rede social mais usada pelos empreendedores 

0%

25%

50%

25%
a) Facebook;

b) Instagram;

c) WhatsApp;

d) Todas citadas.
  

Fonte: Resultados das pesquisas 

 

Com a utilização do comércio eletrônico os números de vendas e o rendimento 

aumentaram, os estabelecimentos tiveram um ótimo desempenho após o acréscimo das 

redes sociais. Assim, mostra que esse método de comércio está trazendo ótimos 

resultados para os comerciantes, não importando a sua área de atuação. Na pesquisa foi 

constatado que muitos dos estabelecimentos após o E-Commerce tiveram um aumento 

de 100% em suas vendas, aumentando a demanda pelos seus produtos, e que, quando 

demostra um rendimento tão avassalador, comprovamos também que nestes 

estabelecimentos o proprietário só consegue atuar no comércio por causa das mídias 

sociais, comprovando assim que, sem as mesmas, alguns comerciantes não continuam 

no mercado. Em alguns casos as redes sociais não trouxeram uma boa atuação, mas 

podemos constatar que existem comércios que não necessitam do uso das mídias para 

fazer suas divulgações.  

 

Gráfico 5 – Aumento dos rendimentos e das vendas com as mídias sociais 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) 20% b) 40% c) 60% d) 80%

Rendimento Vendas

 

Fonte: Resultados das pesquisas 

 

As redes sociais estão sendo importantes para os comerciantes atuantes no mercado, 
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pois as mesmas estão atraindo um novo público para os estabelecimentos, fazendo com 

que empreendedores cresçam no mercado. Contudo, ainda existem muitos empresários 

que demostraram que conseguiam continuar atuando no comércio mesmo sem as mídias 

sociais, usando apenas com as divulgações da maneira convencional, pois os mesmos já 

estão estabelecidos no mercado. 

 

Gráfico 6 – A necessidade dos comerciantes pelas mídias sociais 

44%

56%

a) Sim

b) Não

 

Fonte: Resultados das pesquisas 

 

As dificuldades enfrentadas pelos empreendedores no E-commerce são variadas, 

sendo a maior delas a concorrência, por se encontrar em uma estrutura de mercado de 

fácil entrada, consequentemente muitos comerciantes têm que adquirir algum método 

para se diferenciarem no mercado. Essa diferença normalmente é buscada a partir das 

redes sociais, fazendo que a demanda de determinados produtos cresça.  

A necessidade de inovar está sendo uma dificuldade para os comerciantes devido ao 

grande número de concorrentes, tornando difícil produzir algo que nenhum 

empreendedor já tenha implantado. Mesmo com a facilidade de usar as redes sociais em 

estabelecimento, os comerciantes ainda não mantêm uma divulgação constante de seus 

produtos, de modo que fica ultrapassado no comércio. 
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Gráfico 7 – Dificuldades de continuar no mercado 

25%

19%

6%

50%

a) Concorrência;

b) Atualizar-se
(inovações);

c) falta de
divulgação;

d) Todas citadas.

 

Fonte: Resultados das pesquisas 

 

A pesquisa constatou que os comerciantes acham necessária a utilização as redes 

sociais em pequenos estabelecimentos, 100% das pessoas entrevistadas falaram que, 

“sim” para a importância delas para alavancar o estabelecimento com o uso de mídias 

sociais, principalmente para quem esta entrando agora no comércio, pois eles têm uma 

grande concorrência a vencer.  

Conforme os comerciantes utilizam as mídias para ajudar na divulgação de seus 

produtos, eles conseguem atrair novos clientes, tornando-o mais conhecido perante o 

mercado. 

Gráfico 8 – Necessidade das redes sociais em pequenos estabelecimentos 

100%

0%

a) Sim

b) Não

 

Fonte: Resultados das pesquisas 

Os empreendedores estão conseguindo ter resultados nas mídias sociais, com isso 

eles estão sempre atualizando suas páginas para que assim o seu público esteja sendo 

informado do que está em oferta, mostrando para novos usuários/seguidores o que seus 

empreendimentos têm de oferecer. Por outro lado, há estabelecimentos que não 

atualizam suas páginas sociais rotineiramente, por alguns motivos, como por exemplo 

por falta de tempo, esquecimento etc., pois muitas vezes os comerciantes não têm 
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apenas um trabalho, isso agrava ainda mais com o aumento da demanda, tendo que 

entregar pedidos no tempo programado.  

Conforme essas páginas não estão sendo movimentadas, os empreendedores estão 

perdendo seu espaço no mercado para os que estão sempre divulgando seus produtos. 

 

Gráfico 9 – Atualizações diárias das redes sociais pelos usuários do E-commerce 

75%

25%

a) Sim

b) Não

 

Fonte: Resultados das pesquisas 

 

Mesmo com o vasto público atingido pela mídia social, há empreendedores que 

acham que a divulgação convencional ainda atrai resultados. Contudo, podemos notar 

que com o avanço da tecnologia as mídias sociais têm de crescer o seu número usuários, 

conseguindo atingir mais pessoas pelas divulgações virtuais. A partir deste avanço o 

modo de fazer divulgação mudou, usuários das mídias estão divulgando produtos de 

terceiros por causa de amizades ou mesmo por ter gostado do produto, 

consequentemente é notado que a divulgação digital está sendo uma atualização da 

divulgação convencional. Por outro lado, existem empreendedores que dizem que a 

divulgação convencional ficou antiquada após o uso das ferramentas sociais. 
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Gráfico 10 – Divulgação convencional x mídias sociais 

72%

28%

a) Sim

b) Não

 

Fonte: Resultados das pesquisas 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O comércio na cidade de Mossoró/RN está crescendo juntamente com o avanço 

tecnológico, os empresários locais estão buscando nesta ferramenta um meio para se 

promover e melhorar seus rendimentos, portanto, está pesquisa mostra que os números 

de vendas após a utilização de redes sociais aumentaram. 

Foi comprovado que os microempreendedores estão necessitando da utilização das 

ferramentas sociais para alcançar um melhor rendimento em seus estabelecimentos, 

conforme aumenta o número de novos clientes atraídos pela divulgação virtual. 

Perante a pesquisa realizada, foi constatado que muitos dos pequenos 

empreendedores que utilizam a rede social em seu estabelecimento não procuraram uma 

capacitação antes, pelo fato de antecipar usar da ferramenta divulgando seus produtos. 

Um exemplo disso é a vinculação de suas mídias particulares para comercializar seus 

produtos, com isso, constatou-se que a mídia mais usada está sendo o WhatsApp, pois 

vinculam seu número ao empreendimento. Atualmente existem vários meios de 

capacitação para a utilização do mundo digital, meios nos quais podem ser buscados 

presencialmente ou online através de alguns sites.  

Uma parte dos entrevistados constatou que procuraram na internet métodos para se 

qualificarem e, assim, usarem da melhor forma as mídias em seus empreendimentos. 

O comércio eletrônico não está sendo usado apenas pelas pessoas que têm lojas 

físicas, pois os microempreendedores estão usando esta ferramenta para iniciar seus 

projetos, utilizando suas casas com um depósito para armazenar produtos e vendendo-os 
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a terceiros, vendas essas que são feitas nas redes sociais e, por fim, depois que realizada 

a compra o próprio vendedor pode fazer a entrega.  

Com isto fica constatado que esses comerciantes necessitam das redes sociais para 

continuarem atuando no mercado, já que muitas das vezes eles não têm como suprir os 

gastos de um estabelecimento físico, como os microempreendedores que estão 

conseguindo crescer no mercado rapidamente graças às mídias sociais, mesmo com a 

grande concorrência presente por causa da facilidade de entrada neste tipo de comércio.  

 Diante da análise do questionário podemos demostrar que o comércio eletrônico 

atuante na região de Mossoró/RN tem grandes chances de crescimento, conforme 

demonstra os dados da pesquisa, contudo os comerciantes ainda necessitam buscar uma 

inovação na sua aptidão de comercializar, inovação na qual poderá ser por capacitações, 

redes sociais próprias para a empresa, esta sempre buscando métodos de se aproximar 

dos clientes e sempre esta atenta às inovações sociais, pois sempre esta sendo criados 

novos aplicativos, dessa forma, o mesmo vai conseguir ter um diferencial no qual os 

clientes o buscarão. 
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ANEXO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS BACHARELADO 

EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

TÍTULO DO PROJETO: E-COMMERCE PERSPECTIVAS PARA O AVANÇO 

NO COMÉRCIO MOSSOROENSE 

NOME DE ALUNO: PEDRO MENDES DE MELO NETO 

NOME DO ORIENTADOR: NAPIE GALVE ARAUJO SILVA 

 

Questionário 

 

1. A partir de que situação você despertou interesse pelo o comércio eletrônico: 

a) (   ) Mercado crescente;  

b) (   ) Por não necessitar de uma 

empresa física; 

c) (   ) Elevações dos custos;   

d) (   ) Por terceiros 

“programas/notícias”; 

e) (   ) Facilidade de entrada  

f) (   ) Todas citadas. 

2. Sua empresa passou por alguma capacitação sobre o mercado eletrônico e o uso das 

redes sociais? 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não 

 

3. Qual a rede social que você mais utiliza: 

a) (   ) Facebook;    

b) (   ) Instagram; 

c) (   ) WhatsApp;    

d) (   ) Todas citadas. 

 

4. Qual o aumento percentual do rendimento após o uso do comércio eletrônico: 

a) (  ) 20%   

b) (   ) 40%   

c) (   ) 60%   

d) (   ) 80% 

 

5. O quanto aumentou percentualmente as vendas após o uso de redes sociais: 

a) (   ) 20%   

b) (   ) 40%   

c) (   ) 60%   

d) (   ) 80% 

 

6. Você acha que sem as redes sociais você conseguiria continuar atuando no comércio? 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não 

 

7. Para você qual a maior dificuldade para continuar atuando no mercado hoje em dia: 

a) (   ) Concorrência;   

b) (   ) Atualizar-se (inovações); 

c) (   ) falta de divulgação;  

d) (   ) Todas citadas. 

 

8. Você acha importante o uso de redes sociais em pequenos estabelecimentos? 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não 

 

9. Sua empresa sempre está atualizando as redes sociais? 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não 

 

10. Para você a divulgação boca a boca ainda traz resultado comparando as mídias atuais? 

a)  (   ) Sim              b) (   ) Não



___________________________________________________________________________ 
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