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PALAVRA DO DIRETOR
Neste ano de 2021 muitas conquistas, desafios e evoluções dos processos de trabalho
foram realizados e concretizados na Fatec Sebrae. Baseado no objetivo principal da Escola
que direciona e, por que não, justifica em parte sua existência, nós da equipe gestora estamos
focados sempre nas realizações de estudos e discussões sobre os temas de
empreendedorismo e marketing, o desenvolvimento e aprimoramento do corpo docente da
Instituição, do aluno através de estudos científicos e da rede de atendimento a comunidade
como fatores norteadores do desenvolvimento e disseminação da educação empreendedora
a qual fazemos parte relevante. Tais ações justificam a disseminação dos conteúdos
acadêmicos nas disciplinas, nos projetos e de todas as atividades dos cursos de Gestão de
Negócios e Inovação e do curso de Marketing atualmente oferecidos na Fatec Sebrae.
A prática de atividades acadêmicas que envolvam ações realizadas por nossa
Unidade, corroboram com a divulgação de estudos, e em nosso caso específico da Fatec
Sebrae, em diversos momentos de conquistas. Neste cenário, destaco as atividades de
Iniciação Cientifica e Pesquisa como uma importante ação que há 6 anos, vem sendo
desenvolvida por uma equipe muito competente e que tem gerados frutos importantes, haja
vista a visibilidade e projeção dos trabalhos desenvolvidos por nossos alunos e, claro, sempre
com um olhar clinico de nossos avaliadores, orientadores e mentores que sem sombra de
dúvidas, fornecem na medida certa a parametrização correta das publicações e
especificamente a 5ª Mostra contou com a comunidade acadêmica pública. A IC tem criado
corpo a cada ano e temos como missão consolidar esta prática, objetivando sempre o
desenvolvimento da ciência através da pesquisa.
Em um ano cheio de desafios, conquistas e novidades nós da Fatec Sebrae estamos
totalmente adaptados ao modelo proposto pelo Centro Paula Souza, mas acima de tudo não
nos esquecemos de nossas maiores riquezas: o ensino, a pesquisa e a extensão. É por aqui
que caminhamos e certamente estamos no rumo certo para voar cada vez mais alto.

Prof. Dr. Mário Roque Pereira Filho
Diretor da Fatec Sebrae

5
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

APRESENTAÇÃO

A realização do Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e 5ª Mostra de
Graduação da Fatec Sebrae é uma demonstração do compromisso institucional em estimular
a pesquisa discente, atendendo um dos eixos da educação superior, formado pelo ensino,
pesquisa e extensão.
A articulação com outras instituições vinculadas ao Centro Paula Souza e, também com
instituições públicas e privadas nas avaliações dos trabalhos reforça o compromisso na união
de toda a comunidade acadêmica na construção do conhecimento científico, universal,
globalizado e de excelência.
O desafio proposto na realização da 5ª edição deste evento foi sobretudo, reunir a
comunidade acadêmica de forma geral e ainda em período de pandemia de Covid19. Desta
forma, o evento foi realizado virtualmente, motivado pelo esforço comum de docentes,
discentes, técnicos administrativos, gestores e avaliadores, atingindo seu objetivo com
apresentação de palestra, exposição de trabalhos, premiação dos melhores resumos e artigos
científicos.
O evento contou com participação de alunos da Fatec Sebrae e de outras Fatecs, se
destacando como a edição com maior qualidade de pesquisa dos trabalhos à avaliação e
apresentados. Desde sua implementação em 2016, com o 1º Congresso de Pesquisa
Científica e Tecnológica 1ª Mostra de Graduação da Fatec Sebrae, o evento a cada ano traz
evidências de maior maturidade de pesquisa dos discentes, promovendo o incentivo à
disseminação da cultura de pesquisa como parte integrante do processo de construção do
conhecimento na Fatec Sebrae.

Prof. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Coordenadora do Congresso de Pesquisa Científica e Tecnológica
5º Mostra de Graduação da Fatec Sebrae
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1. ARTIGOS CIENTÍFICOS RESUMOS
1.1 ATUAÇÃO DAS LIDERANÇAS FEMININAS NO MERCADO CORPORATIVO
Autores: Kharelyn Correia Rangel, Laura de Carvalho Martins,
Patrícia Alexandrina Silva, Viviane Maiara Vieira, Vanessa Kelly Conceição. E-mail:
carvalho.laura0305@gmail.com - Orientadora: Profª. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Mulheres na liderança são essenciais para alcançar a justiça social, melhorar e
desenvolver a distribuição de renda e combater o preconceito gerado entre os homens. A dificuldade de
se ter mulheres liderando equipes e empresas é uma realidade ainda atual (SANDBERG, 2013, p. 31).
É possível perceber essa diferença na falta de comprometimento com as questões de gênero em muitas
organizações corporativas que ainda contribuem para a desigualdade no campo profissional enfrentada
pelas mulheres. Muitas vezes são reproduzidos comportamentos e preconceitos culturais que
urgentemente precisam ser evitados do cotidiano. OBJETIVO: Examinar e explorar a construção de um
ambiente profissional liderado por mulheres que compreenda a importância e desafios que o sexo
feminino enfrenta para atuar dentro do mercado corporativo. MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e
exploratória para o estudo das mulheres dentro do mercado corporativo atuando em demandas de cargos
de liderança, com fontes e citações que ajudem no sentido de investigar e compreender a importância
de estabelecer formas de atuação feminina, tornando o ambiente corporativo mais igualitário.
DISCUSSÃO: As diferenças que as mulheres têm sofrido por longos anos em posições estratégicas de
liderança é fato recorrente no mercado de trabalho, e as causas para essas limitações possuem raiz
histórica, social e psicológica. Mesmo que, geralmente, as mulheres possuem maior qualificação, isto
não se reflete nos seus cargos de ocupação e salários das organizações (MELO e THOMÉ, 2018). A
liderança feminina empenha-se para ser reconhecida nos diversos ambientes da sociedade, em especial,
nas organizações corporativas, que apesar de estarmos em pleno século XXI, ignoram a necessidade de
práticas e políticas de gestão baseadas na diversidade de gênero (SIQUEIRA, SALES e FISCHER,
2016). Identifica-se que as mulheres ainda são minoria em cargos de liderança no ambiente corporativo,
por mais que possuam conhecimentos acadêmicos, competências e experiências profissionais em
relação aos homens. Observa-se que no cenário atual cada vez mais exigente quanto aos melhores
resultados empresariais o diferencial competitivo é a produtividade e lucratividade valorizando as
lideranças e competências profissionais que atendam este mercado de forma mais assertiva e com
políticas de gestão estratégica para o processo de liderança, levando em consideração o perfil
profissional empresarial. (CHIAVENATO, 2008). CONCLUSÃO: Conclui-se que as organizações têm
muito o que progredir quanto a política de atuação da liderança feminina para contribuir com a igualdade
de atuações no mercado corporativo. Conclui-se ainda que diante dessa realidade, o papel de um líder
feminino é essencial para o desenvolvimento de equipes, por possuir um perfil de competências e
formação que atende uma visão geral de todo o time e do desenvolvimento do trabalho, capaz de
implantar melhorias, detectar problemas que possam prejudicar o alcance de metas e resolver questões
de gestão de equipes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações – 3ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2008.
MELO, Hildete Pereira de; THOMÉ, Débora. In: ENCONTRO DA ANPAD, 40, 2016, Salvador. Anais...
Salvador: ANPAD, 2016. Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.
SANDBERG, Sheryl. Faça acontecer: mulheres, trabalho e a vontade de liderar - 1ed Companhia das Letras, 2013.
SIQUEIRA, A. C. F.; SALES, R, G.; FISCHER, R. M. Diversidade nas Organizações: Uma Análise Sistemática
da
Produção
Acadêmica
da
Área
de
Administração
entre
2010
e
2015.
https://www.academia.edu/29470093/Diversidade_nas_Organiza%C3%A7%C3%B5es_Uma_An%C3%A1lise_
Sistem%C3%A1tica_da_Produ%C3%A7%C3%A3o_Acad%C3%AAmica_da_%C3%81rea_de_Administra%C
3%A7%C3%A3o_entre_2010_e_2015. Acesso em 08-10-2021 as 14h.
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1.2 LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2021: A INOVAÇÃO NO NOVO MARCO LEGAL
DAS STARTUPS
Autora: Ana Lígia de Moura Assis
Orientador: Prof. Me. Marcelo Salles da Silva - e-mail: marcelosallesadv@gmail.com
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: As startups são objeto de incentivos pelas diversas esferas de governo, pelo alto
potencial de geração de inovações tecnológicas, com consequente crescimento e fortalecimento das
economias locais. Tal potencial de geração de inovação e fortalecimento do setor produtivo torna as
startups um interessante instrumento para integrar as políticas públicas de inovação do país, em
complemento aos incentivos da Lei da Inovação e da Lei do Bem, em vigência no nosso país.
OBJETIVO: O trabalho tem como objeto de estudo a Lei Complementar 182/2021, com o objetivo de
compreender como o novo marco legal das startups articulou o estímulo a produção inovadora pelas
startups no setor produtivo brasileiro. MÉTODOS: Trata-se de estudo exploratório e qualitativo, que
adotou como método a revisão da literatura e a análise documental. A revisão da literatura selecionou
estudos nas bases científicas Scielo e Google Academic, estabelecendo como critério de inclusão e
exclusão a atualidade dos estudos, com publicação nos últimos cinco anos e que abordam direta ou
indiretamente o objeto estudado neste trabalho e o documental consistiu na análise da LC 182/2021.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inspirações em países como os EUA, Israel e Chile são exemplos
governamentais de estímulo ao investimento em inovação tecnológica (TORRES e SOUZA, 2016). A
inovação é uma estratégia viabilizadora da seleção dos melhores e mais adequados planos
organizacionais, objetivando o desenvolvimento e a inserção de novos produtos no setor produtivo
(ROCHA et al, 2020). No Brasil, a política pública de inovação é orientada, em especial, pela Lei de
Inovação e pela Lei do Bem, que estimulam a aproximação do setor produtivo e das universidades, bem
como destinam renúncias fiscais às empresas que desenvolvem P&DI. Nesse sentido, a inspiração em
outras economias demonstra a capacidade das startups em integrar a política pública de inovação do
país. Nesse sentido, o marco regulatório das startups e do empreendedorismo inovador, destina um
capítulo para regular o fomento às pesquisa, ao desenvolvimento e a inovação em startups, por
intermédio de fundos patrimoniais e de investimento; e ainda, destina orientação às instituições que
possuem obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para realizarem
investimentos em programas, em editais ou em concursos destinados a financiamento, a aceleração e a
escalabilidade de startups (BRASIL, 2021). CONCLUSÃO: O novo marco regulatório das startups
segue uma tendencia mundial de investimento em startups como estratégia governamental na
disseminação de inovação disruptiva e empreendedorismo inovador no país, como forma de atender as
novas demandas sociais e do setor produtivo, permitindo ao Brasil uma maior permeação no mercado
global mundial, com possibilidades de importantes reflexos econômicos ao país.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BRASIL. Lei Complementar nº 182, de 1º de Junho de 2021. Diário Oficial da União, Publicado em:
02/06/2021, Edição: 103, Seção: 1, Página: 1.
ROCHA, R O; LEON OLAVE, M E; ORDONEZ, E
D M. Estratégias de Inovação: Uma Análise em Startups de Tecnologia da Informação. Rev. de
Empreendedorismo e Gest. Pequenas Empres. São Paulo, v.9, n.3, p. 237-271, Maio/Ago. 2020.
TORRES N N J; SOUZA C R B. Uma Revisão da Literatura sobre Ecossistemas de Startups de
Tecnologia. XII Brazilian Symposium on Information Systems, Florianópolis, SC, May 17-20, 2016.
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1.3 NEGOCIAÇÃO E O MANEJO DE COMPORTAMENTOS DESAGRADÁVEIS
Autora: Carolina Côrte de Lucena
E-mail: carolina.lucena@fatec.sp.gov.br - Orientadora: Prof. Me. Ana Lucia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Muitas vezes negociamos sem nos darmos conta, e por mais que a negociação faça
parte do cotidiano, poucos conseguem dominar a arte de negociar (JAIN, PATOLE, SLOAN, 2015). De
acordo com Wade (2011), praticamente todas as negociações são "difíceis" no sentido de que há uma
perda de controle por pelo menos uma das partes envolvidas. No entanto, algumas negociações podem
ser mais difíceis do que outras e é importante conhecer as diferentes ferramentas que podem auxiliar
nestes casos. OBJETIVO: Identificar possibilidades do que pode ser considerado como um
comportamento desagradável e apresentar formas de manejo que facilitem uma negociação bem
sucedida. MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica que auxilie na investigação de maneiras de lidar com
comportamentos difíceis durante processos de negociação. DISCUSSÃO: Dado a constância na qual
negociamos é inevitável que eventualmente nos deparemos com comportamentos desagradáveis
(HACKLEY, 2004). O primeiro passo é identificar o que compõe um comportamento difícil, JAIN,
PATOLE, SLOAN (2015), sugerem alguns tipos de pessoas: arrogantes e intimidadoras; passivos e
agressivas; desengajadas entre outros. Wade (2011) identifica que uma pessoa difícil é alguém que difere
do outro em crenças e comportamentos. Neste contexto sugere que se entenda uma pessoa difícil como
aquela que parece (para um) se comportar de maneiras que são prejudiciais aos seus próprios interesses
e aos interesses da sua comunidade. É importante detectar o tipo de comportamento desagradável para
uma estratégia mais efetiva. Hackley(2004) propõe algumas formas de mencionar o não e preservar a
relação, ela aconselha colocar o não entre dois "sins", primeiro falar sim para o seu interesse, então falar
não para a demanda especifica e por fim falar sim enquanto faz uma nova proposta. Outra sugestão é
fornecer uma nova perspectiva que permita que a outra parte veja a situação como pelo menos uma
vitória parcial, parte disso consiste em reformular o problema para mais assertivo. Hackley (2004)
também sugere que envolva a outra parte na busca pela solução, é improvável que uma pessoa difícil
aceite uma proposta feita integralmente pelo outro, não importa quão razoável ela seja. CONCLUSÃO:
Estar atento a comportamentos desagradáveis e saber identificar a melhor forma de manejo nestes casos,
implementando ferramentas especificas aumentam a possibilidade de negociações bem sucedidas. Esse
tipo de negociação é inevitável nas nossas vidas, entende-se que todo mundo enfrenta desafios em
negociar com o outro, podendo ser pessoas difíceis de lidar de vez em quando, o que evidencia a
importância de equilibrar o “não” com o “sim” e preservar a relação, alternativa de proposta, trabalhar
entre si para que idealmente aconteça um confronto entre as partes para solução de problemas e mais
assertivo na negociação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
JAIN, L.; PATOLE, S.; SLOAN, S. The Art of Negotiation, Handling Difficult Behaviour, and Facing
the Media. In: Management and Leadership – A Guide for Clinical Professionals. Londres: Springer,
2015, cap 3, p. 33-44
WADE, J. Negotiating with difficult people. In: Faulkner Law Review, 2011, 221-246. HACKLEY, S.
Dealing with Difficult People. In: Program on Negotiation at Harvard Law School. 2004, p. 5-9
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1.4 LIDERANÇA 4.0
Autora: Cintia Rebouças Marinho, Marcos Cesar Jesuino Amaral, Thomas Xavier Ferreira
e-mail: E-mail: cintia.marinho@fatec.sp.gov.br
Orientadora: Profa. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva

Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO:
Quem deu origem ao conceito de liderança 4.0 foi o fundador do Fórum Econômico Mundial (FEM), ele
também é responsável pela criação do termo Revolução Industrial 4.0. (ANDRIETTA, 2020 – acesso
em 18-10-2021) Após analisar e estudar as rápidas transformações e evoluções causadas pela era
digital, percebeu que as pessoas não eram mais as mesmas. “A liderança 4.0 refere-se as
características necessárias aos líderes para estarem a frente das transformações digitais e da criação
e execução de estratégias digitais nas empresas. (SCHWAB, 2016 - acesso em 18-10-2021) De acordo
com o fundador do FEM “o mundo precisa de líderes com inteligência emocional, que sejam capazes
de criar e estar à frente de trabalhos cooperativos, eles treinam ao invés de comandar, lideram por meio
da empatia, não pelo ego. A revolução digital precisa de uma liderança diferente, mais humana.”
OBJETIVO:
Explorar os conceitos de liderança 4.0, abordando as habilidades profissionais, competências e
habilidades a serem desenvolvidas para trazer sinergia aos principais pilares da empresa: pessoas,
processos e tecnologias.
MÉTODOS:
Pesquisa bibliográfica e exploratória para compreender a transformação digital entre líderes e
colaboradores, com fontes e citações que ajudem no sentido de investigar e compreender a importância
da liderança 4.0.
DISCUSSÃO:
A inovação e o meio digital trouxeram impactos positivos e negativos dentro das relações nas
empresas. Entretanto, a maneira como o líder enxerga as mudanças pode fazer toda a diferença no
futuro da organização. É preciso vivenciar estas transformações e aceitar as inovações de forma aberta,
promovendo atividades para contagiar o time, a experiência e aceitação dessa nova cultura acontecerá
de maneira natural (ADRIETA, 2020). Mais do que nunca, a reciclagem dos profissionais não pode ser
negligenciada, buscar conhecimento e entender esse novo momento é um diferencial para se tornar
um líder do futuro. (ADRIETA, 2020).
O líder 4.0 precisa de múltiplas habilidades, que vão muito além de questões técnicas, precisa estar
atendo às novidades e saber orientar seu capital humano, estimulando a criatividade, o trabalho em
equipe e saber extrair o melhor de cada um. (ADRIETA, 2020).
CONCLUSÃO:
Evidencia a importância da liderança trabalhar para mudar o mindset (mentalidade) é necessário que
os líderes entendam a necessidade de inovação e meio digital para se manterem competitivos no
mercado, além do planejamento para que os colaboradores desenvolvam aptidões, portanto, a
empresa deve investir em treinamentos, cursos, workshops, palestras, congressos, etc. Evidencia
atributos importantes como empatia, flexibilidade, senso de propósito, engajamento e resiliência,
características imprescindíveis para o líder 4.0.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ANDRIETTA, Selma; BELOTTI, Deni; NASCIMENTO, Eunice M. Ser Humano – Do Uno ao Integral:
Como se tornar um líder 4.0 e alcançar resultados extraordinários. 1ª Edição. Curitiba: Artêra, 2020.
SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial - 1ª Edição. Geneva: Edipro, 2016. Site: Emeritus https://brasil.emeritus.org/lideranca-4-0/ - acesso em 18-10-2021.18h
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1.5 OS DESAFIOS DAS MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA
NO CENÁRIO CORPORATIVO

Autores: Felipe Rodrigues de Jesus, Graziella Maria Silva de Souza, Isadora Marques da Silva
e
Juliana
Terumi
Tamashiro
E-mail:
felipe.Jesus@fatec.sp.gov.br
Orientadora: Prof. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Por muito tempo os cargos de liderança foram ocupados por homens e sempre
alimentado por uma cultura machista. Durante o século XIX era comum o pensamento de que o lugar
da mulher era em casa, cuidando dos afazeres do lar. “A filosofia considerava que a inferioridade da
razão entre as mulheres era fato incontestável, cabendo a elas apenas cultiva-la na medida necessária ao
cumprimento de seus deveres naturais: obedecer ao marido e cuidar dos filhos” (SINA, 2005, p. 21).
Em meados de 1930 a mulher conquistou o direito do voto e passou ter direito iguais perante a sociedade.
Desde então, as mulheres lutam pelo os seus direitos e condições igualitárias referente ao gênero. Este
artigo tem como foco mostrar os desafios que a mulher tem em cargos de liderança e como elas lidam
com a diferença de gênero e a desvalorização salarial na sociedade atual e no âmbito corporativo.
OBJETIVO: Explorar a liderança de mulheres no mundo corporativo. Procurando entender suas
questões, dificuldades e as desigualdades pelas quais as mulheres passam antes, durante e depois de se
tornarem líderes. MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo de mulheres na
liderança em organizações, com fontes e citações que auxiliam na melhor compreensão acerca do
assunto, com o intuito de investigar e compreender a importância da liderança feminina. DISCUSSÃO:
Segundo o IBGE, em 2019 as mulheres ocupavam 37,4% dos cargos gerenciais e apenas 16% dos
vereadores eleitos. Os maiores obstáculos enfrentados pelas mulheres para chegar não só a cargos de
liderança, mas, muitas vezes, ao próprio mercado de trabalho. A sobrecarga com atividades domésticas
e as responsabilidades de cuidado com a família são alguns dos principais desafios, principalmente pelo
patriarcado e a cultural de assédio na sociedade. No período pandêmico atual, a situação pode se tornar
ainda mais difícil, estudos apontam um declínio do número de mulheres no mercado de trabalho e
também na contratação para cargos de liderança. Conforme CHIAVENATO (2004) o perfil de gestão e
liderança deve ser valorizado pelo cargo, talentos humanos, capital intelectual e desempenho
profissional. Nos dias atuais as mulheres assumem papéis importantes dentro das empresas. Elas são
responsáveis por gerir e comandar equipes, assumindo papéis de liderança e de responsabilidade assim
como os homens. CONCLUSÃO: Conclui-se que as mulheres lutaram e lutam pelo direito de ocupar
cargos e serem reconhecidas pelo desempenho profissional e resultados do trabalho que realizam e não
apenas pelo seu gênero. Esses desafios de gênero é uma desconstrução que está ocorrendo no mundo
corporativo, o que evidencia a tendência no mercado de trabalho com índices maiores de mulheres
ocupando cargos de liderança.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
SINA, Amalia. Mulher e trabalho: o desafio de conciliar diferentes papéis na sociedade. São
Paulo: Editora Saraiva, 2005.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. São Paulo. Editora Campus Elsevier, 2004.
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1.6 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM NEGOCIAÇÃO
Autora: Gabriela Mackert Occhipinti.
E-mail: gabriela.occhipinti@fatec.sp.gov.br
Orientadora: Prof. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Partindo da concepção que o ser humano é um ser social e têm tendência para o estado
selvagem, ou seja, inclinação para o conflito (HOBBES, 2009), necessita, com isso, de um
intermediador. A negociação, nesse contexto encabeçada pelo Estado, faz-se presente para evitar, o que
Thomas HOBBES (2003, p. 11) teorizou, de guerra de todos contra todos. Assim, a inteligência
emocional torna-se um pilar desse processo no sentido de, como definiu ARISTÓTELES (acesso
11/10/2021 - 12h.), “qualquer um pode zangar-se — isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na
medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa — não é fácil”. OBJETIVO:
Apresentar a inteligência emocional como um fator significativo para o desenvolvimento eficaz da
negociação. MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da inteligência emocional
em processos de negociação, com fontes e citações que auxiliam na investigação e compreensão da
importância da inteligência emocional para os processos de negociação. DISCUSSÃO: Os processos
de negociações bem-sucedidos passaram por uma mudança. Anteriormente a negociação era vista como
algo negativo, tida como uma disfunção, visão tradicional e atualmente, é tida como uma força positiva
visão interacionista. Desse modo, o sucesso de uma negociação era medido apenas pelo viés
financeiro/econômico, algo que hoje, com uma perspectiva mais ampliada, abrange a justiça e o
equilíbrio também. (GOLEMAN, 1995). Nesse sentido, a inteligência emocional é importante para o
controle das emoções e se torna, assim, um diferencial nas relações com clientes gerando melhores
resultados e um bom negociador. Dessa forma, absorver as pressões e emoções constantes do ramo das
negociações sem se interpelar tomando atitudes impensadas e intempestivas que culminam em perdas
de grandes oportunidades e conexões frágeis entre os negociadores é fundamental, pois traz mais
equilíbrio nas relações para negociação e de forma mais assertiva para os negócios (LEITÃO et al,
2017). CONCLUSÃO: A inteligência emocional, pautada no controle emocional, é essencial para o
sucesso de uma negociação. Além disso, conclui-se que o seu não desenvolvimento culmina em altos
índices de inabilidade dos negociadores em lidar com as próprias emoções o que corrobora para
incremento de sintomas como a ansiedade, tensão, medo, exaustão mental que auxiliam a tornar o
negociador incapaz de identificar os interesses e coletar as informações necessárias para uma negociação
bem-sucedida.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ARISTÓTELES - Frases do Filósofo https://www.pensador.com/frase/Mjk2MzA/ acesso em
11/10/2021 as12h.
GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser
inteligência. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado Eclesiástico e civil. São Paulo.
Martins Fontes, 2003.
LEITÃO, Ana Carina de Araújo; NASCIMENTO, Jamila Ivila do; FERREIRA, André Luiz Francisco.
A importância da inteligência emocional na arte da negociação. Revista de trabalhos Acadêmicos –
Universo Juiz de Fora, 2017, n. 6. Disponível em: <https://bit.ly/3DZeAPw>. Acessado em: 12/09/2021.
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1.7 ÉTICA E NEGOCIAÇÃO NA GESTÃO CONDOMINIAL
Autor: José Carlos Batista de Souto Alves - e-mail: jcbsalves@icloud.com
Orientadora: Profa. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Há décadas o Brasil passa por um movimento de urbanização, e em anos mais recentes temos
visto uma parte ainda mais intensa desse processo, a verticalização. São Paulo também é conhecida como Selva
de Pedra, e tal denominação deve-se muito à grande concentração de condomínios verticais (MALUF/MARQUES,
2009). Ao longo dos anos o perfil do síndico, aquele responsável pela administração de um condomínio, deixou
de ser aquela pessoa aposentada para dar lugar ao síndico profissional, uma pessoa com conhecimentos e técnicas
essenciais para o negócio, incluindo competências de administração, manutenção, legislação, comunicação e
gestão de pessoas, e que deve atuar com ética nos procedimentos, regulamentações, política e negociações.
OBJETIVO: Traçar um panorama de boas práticas a serem adotadas na gestão de um condomínio, principalmente
nas negociações envolvidas, atendendo às demandas atuais e que estejam em confluência com o desenvolvimento
desse tipo de empreendimento, visando melhores resultados e considerando sempre a ética. MÉTODOS: Pesquisa
bibliográfica para o estudo da ética e da transparência nos processos de negociação e na gestão condominial, com
foco (mas não se restringindo) aos condomínios residenciais verticais, tendo como fontes profissionais de renome
nesse campo de atuação. DISCUSSÃO: Os condomínios de São Paulo já movimentam mensamente R$ 1 bilhão.
Essa quantia vultuosa atrai atenção, e esse é mais um motivo para a profissionalização de seus gestores. Para a
ética e a transparência no ramo, observa-se que o perfil da gestão é composto por profissionais que possuam
formação técnica administrativa, competências de gestão estratégica, relacionamento interpessoal nas negociações
condominiais, aperfeiçoamentos constantes e capacitações com inovação e mudanças sustentáveis (MATOS,
2012). O suborno nesse mercado, infelizmente, não é algo incomum. Nem sempre ele é financeiro; pode-se tratar
de alguma facilitação ou beneficiação. “Dentro de um condomínio, é muito fácil ocorrer situações em que cabem
suborno – desde um imóvel a ser alugado, em que uma imobiliária é favorecida em detrimento de outras; um
contrato de manutenção ou prestação de serviço, em presente do morador pelo favor que pedirá ao porteiro”
(LEAL, 2018). Não basta ter como síndico um profissional capacitado tecnicamente; também é necessário que
suas ações sejam claras, acessíveis e corretas, conforme políticas e conduta ética pré-estabelecidas, o que evidencia
a importância do relacionamento interpessoal nas negociações para o ganha-ganha entre as partes, possibilitando
o bom convívio e ser um profissional mais assertivo, com melhores resultados construtivos ao condomínio
(DUZERT, 2007). É necessário ser técnico, isento, democrático e também reconhecer suas limitações para melhor
atuar com a ética e as relações nas negociações. CONCLUSÃO: Conclui-se que o condomínio evolui até de se
definir e se comportar como uma organização, demandando profissionais capacitados, políticas e conduta de ética,
procedimentos bem definidos e transparentes e um processo de negociação eficaz, o que evidencia um bom
funcionamento da gestão condominial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
DUZERT, Yann (org.). Manual de negociações complexas. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
KARPAT,
Gabriel.
“Ética
na
Administração
de
Condomínios”.
Disponível
em:
https://www.sindiconet.com.br/informese/etica-na-administracao-de-condominios-colunistas-gabriel-karpat – Acesso em 4 de
outubro de 2021.
MATOS, Francisco Gomes. Ética na Gestão Empresarial: da conscientização à ação. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
PEREIRA, Inês. LEAL, Elvis. “O que é Compliance e como pode ser aplicado em Condomínios”. Disponível em:
https://www.sindiconet.com.br/informese/o-que-e-compliance-e-como-pode-ser-aplicado-em-condominios-administracaofraudes – Acesso em 4 de outubro de 2021.
MALUF, Carlos Alberto Dabus. MARQUES, Márcio Antero Motta Ramos. Condomínio Edilício. São Paulo: Editora Saraiva,
2009
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1.8 COACHING DE LIDERAÇA E MOTIVAÇÃO
Autores: Barbara dos Santos Aiello, Carolina Bartz Santos, Caroline Ferrari dos Santos,
Rodrigo Santos Melo, Nicole Gomes Valerio Rebouças - e-mail: barbarasaiello@gmail.com
Orientadora: Profª. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Com base no cenário corporativo, as novas tendências surgem com lideres, que estão
centrados na mudança e na inovação do mercado. O modelo Coaching (processo e método) de Liderança
e motivação é ideal para a orientação de como ser um bom líder coach (treinador), conhecendo suas
necessidades e mostrando que suas atitudes devem inspirar e servir de motivação para sua equipe e
coachee (quem recebe o desenvolvimento) diariamente, trazendo inovação e confiabilidade. Conforme
JULLIEE (pub. 09-08-2011) “Philip Kotler admite que para transformar-se em líder, é preciso
concentrar-se, sobretudo, nas pessoas, na busca de oportunidades, no desenvolvimento da visão e no
estabelecimento de objetivos" e, segundo ele, os líderes devem atuar como professores que ensinamos
demais a serem líderes. Isso significa que um indivíduo pode se tornar um líder e, ainda, ajudar outras
pessoas a desenvolver a habilidade da liderança”. OBJETIVO: Explorar a importância do modelo
Coaching de liderança e motivação e como ele tem sido trabalhada no mercado corporativo.
MÉTODOS: Os meios utilizados referem-se as análises de pesquisas e estudos bibliográficos para o
desenvolvimento do artigo sobre coaching e liderança. Análises e apoio de citações para complementar
a verificação e compreensão da metodologia de coach quando aplicada ao ambiente de liderança
empresarial a frente esta questão. DISCUSSÃO: Segundo os conceitos de liderança coaching prático, o
método coaching como ferramenta organizacional exige exatamente um perfil para ser um líder coach,
contudo, existem algumas habilidades fundamentais para um bom profissional na área. Dentre os pontos
que mais se destacam, encontra-se um que é de essencial importância para o desenvolvimento da
liderança no método coaching, como fundamental: Gostar de se relacionar com pessoas “[..] coach vai
estar em contato estreito com gente e com seus desafios em todas as sessões de coaching. Isso exige
habilidade de relacionamento além de conhecimento e competência sobre comportamento humano. Um
coach é apaixonado pelas questões das pessoas, gosta de observar e entender os motivos por trás dos
comportamentos, aprecia e sente-se feliz ao perceber o desenvolvimento de seu coachee.” (DINSMORE,
2014 pag.22). No mundo corporativo, a liderança é essencial para estimular uma equipe a explorar suas
potencialidades para a retenção de talentos e engajamento. Quando a equipe se motiva ela,
consequentemente, realiza um bom trabalho, gerando bons resultados para a organização.
CONCLUSÃO: Com base nos conceitos é possível concluir, que o método coaching como ferramenta
no processo de liderança e motivação, tem papel essencial para o cenário corporativo e fundamental no
desenvolvimento de líderes e equipes mais motivadas no ambiente de trabalho, evidência ainda o papel
do profissional empresarial atuar de forma proativa, inovadora em suas habilidades e competências mais
assertivas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
DALPRA, Patricia -Seja um lider melhor! Entenda o que é coaching de liderança pode fazer por você;
2020.<https://pdimagemecarreira.com/coaching-de liderança/>.
DINSMORE, Paul, 1941-Coachingprático: o caminho para o sucesso; modelo pragmático e holístico
usando o método project-based coaching / Paul Dinsmore e Monique Cosendey Soares. - 3. ed. - Rio de
Janeiro: Qualitymark Editora,2014. JULLIER, Michael. Pub. 09/08/2011 - A Evolução do Pensamento
sobre a Liderança.
KOTLER,
Philip. Acesso:
https://administradores.com.br/artigos/a-evolucaodopensamento-sobre-a-lideranca - em 08-10-2021 as
12hrs.
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1.9 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA LIDERANÇA
Autores: Laura Lima Hidalgo, Lesiene Rosa Silva, Luiz Eduardo dos Santos Rocha, Nayara
Souza Silva E-mail.: lesiene.silva@fatec.sp.gov.sp
Orientadora: Profª. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Diversidade e Inclusão estão cada vez mais ganhando atenção nas empresas. A
liderança das empresas de todos os tamanhos estão debatendo a importância de formar times com maior
diversidade, tornando a equipe mais inclusiva. As prioridades são as frentes de diversidade de gênero,
racial e sexual, bem como a inclusão de pessoas com deficiência, mas também levamos em conta outros
temas, como as diferentes crenças religiosas e nacionalidades (MACHADO, 2021). “Uma liderança
engajada em Diversidade e Inclusão é aquela que está disposta a aprender, que reconhece que não sabe
todas as coisas, não tem todas as respostas e que precisa se reinventar constantemente” (CHAVES, 2021
acesso em: 05 de outubro. 2021. 11:13). OBJETIVO: Explorar pela ótica da gestão as questões de diversidade
e gestão na liderança, e como ela tem sido trabalhada no mercado corporativo. MÉTODOS: Pesquisa
bibliográfica e exploratória, para o estudo de liderança e motivação, com fontes e citações que ajudem
no sentido de investigar e compreender a importância da diversidade e inclusão na liderança dentro das
empresas. DISCUSSÃO: É sempre importante discutir a importância de formar uma equipe mais
diversificada e inclusiva na organização. Mas pouco progresso foi realizado nessa direção. Com base na
evolução a mudança deve ser integrada em todo processo de liderança nas empresas para criar um
ambiente inclusivo a todos. A chave está se a empresa é aberta para aceitar o pensamento diverso e se
passa esse conceito para todos seus colaboradores. Esses dois temas são requisitos éticos que levam à
responsabilidade do ponto de vista social de uma organização, bem como nossa percepção sobre ainda
um forte preconceito de se abrir portas para diferentes lideranças, o que é inaceitável do ponto de vista
de (CAMARGO, 2020), em uma pesquisa realizada pela McKinsey, os resultados mostraram que
empresas com equipes mais diversificadas alcançam resultados 21% maiores do que empresas que não
priorizam essa questão. Com isso, o primeiro passo é implantar a inclusão na cultura da empresa e
envolver as lideranças nessa missão. Assim, eles conseguem compreender o outro e desenvolver
comportamentos que estimulam os colaboradores a gerar valor para a organização. Neste contexto com
base no cenário de empresas e pessoas que ocupam cargos de liderança na perspectiva de raça e etnia,
gênero, gerações e pessoas com deficiência, percebe-se que há muito o que fazer para que esse cenário
seja modificado. CONCLUSÃO: Conclui-se que conforme o cenário atual um dos possíveis caminhos
é estabelecer políticas públicas que auxiliem no processo de inclusão. Porém, o que ocorre na prática é
que há uma dependência muito maior de que as organizações tenham uma responsabilidade social mais
sólida, o que evidencia a importância da gestão e inovação na liderança de forma a propiciar que a
diversidade permeie todos os níveis da empresa para que haja uma inclusão genuína.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
CAMARGO, Luciana. Valor da pluralidade - vice presidente global da Sucessão e Desenvolvimento de Executivos
da IBM. Publicado em 20-11-2020. https://experienceclub.com.br/diversidade-e-inclusao-a-liderancatransformadora/ acesso em 06-10-2021 as 21:30.
CHAVES, Karina.
Qual é o papel da liderança na agenda de Diversidade e Inclusão? 2021. Disponível em
<https://www.mundorh.com.br/qual-e-o-papel-da-lideranca-na-agenda-de-diversidade-e-inclusao/link>. Acesso
em: 05 de outubro. 2021. 11:13.
MACHADO, Khaleb. Diversidade e inclusão:
https://www.consumidormoderno.com.br/2021/07/27/diversidade-inclusao-marketing/ - Acesso em 06/10/2021
22h.
Liderança e diversidade: veja como
ambas
se
relacionam.
smartleader,
04
de
setembro
de
2019.
Disponível
em:
https://blog.smartleader.com.br/lideranca-e-diversidade-veja-como-ambas-se-relacionam
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1.10 TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
Autores: Beatriz Machado Montti, Denis Sales Moraes, Karina Vieira Lira, Sofia Siqueira
Lourenço - e-mail: desalesmoraes@gmail.com
Orientadora: Prof. Me. Ana Lucia Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Este artigo tem como objetivo apresentar o conceito do tripé da sustentabilidade empresarial:
sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica [3]; elencando-as com as práticas
organizacionais por meio da observação e pesquisa bibliográfica. OBJETIVO: Analisar a teoria do tripé da
sustentabilidade empresarial e observar o seu uso nas organizações. MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica para o
estudo do tripé da sustentabilidade empresarial com fontes e citações que ajudem no sentido de investigar e
compreender a importância das sustentabilidades sociais, ambientais e econômicas dentro das organizações.
DISCUSSÃO: Criado pelo sociólogo e consultor britânico John Elkington em 1994, o Tripé da Sustentabilidade TBL (Triple Bottom Line) - tem em conta que para uma empresa ser considerada sustentável, é necessário que ela
seja socialmente justa, ambientalmente responsável e financeiramente viável. O TBL diferentemente das formas
tradicionais de estruturas de relatórios, inclui medidas ecológicas e sociais, além das econômicas, podendo
dificultar um pouco mais sua medição. Nesse sentido, a contabilidade do TBL tem aumentado nos setores com
fins lucrativos, sem fins lucrativos e governamentais, pois, atualmente, todos que querem alcançar bons resultados
têm e terão que visar não apenas a lucratividade, mas o desenvolvimento social e ambiental. O primeiro pilar é a
sustentabilidade social e, ela abrange questões educacionais; igualdade e acesso a recursos sociais; saúde e bemestar; qualidade de vida; e capital social. Além de citar, entre uma de suas variáveis, a taxa de desemprego.
Considerando o período de pandemia Covid-19 no Brasil, a alta da taxa de desemprego é uma questão latente,
principalmente depois de bater recordes em 2020, e no Estado de São Paulo atingiu 13,9%, segundo o IBGE [1].
Se, de um lado, nesse período nenhuma instituição estava preparada para lidar com o confinamento, que teve
grande impacto na economia mundial, por outro lado, segundo Matos [2], demissão em massa sempre foi uma
prática comum em momentos críticos e agravada pela falta de critérios éticos. Por isso nos questionamos se as
demissões em massa eram inevitáveis ou por desinteresse na sustentabilidade social. O segundo pilar é a
sustentabilidade ambiental, que diz respeito aos impactos que a empresa causa ao meio ambiente, bem como quais
as iniciativas que a organização toma para diminuir esses impactos. O terceiro pilar é definido como
sustentabilidade econômica, aborda variáveis que lidam com os resultados financeiros e o fluxo de dinheiro de
uma organização. Esse indicador pode examinar receitas ou despesas, oportunidades e diversidade nos negócios e
até mesmo empregos. Ademais, a sustentabilidade econômica fundamenta-se no modelo de gestão sustentável,
visando a gestão adequada dos recursos naturais tendo por objetivo o crescimento econômico, desenvolvimento
social e melhoria na distribuição de renda [3]. CONCLUSÃO: Conclui-se que, considerando a teoria TBL, as
organizações passam a pensar não só em seu crescimento econômico, mas também em questões sociais e
ambientais que são de extrema importância para todos. A sustentabilidade econômica se fundamenta no modelo
de gestão sustentável, visando a gestão adequada dos recursos naturais tendo por objetivo o crescimento
econômico, desenvolvimento social e melhoria na distribuição de renda. A sustentabilidade ambiental propõe que
a empresa gere soluções inovadoras para minimizar ao máximo o impacto. E a sustentabilidade social no
desenvolvimento de pessoas, na qualidade de vida dos colaboradores e na sociedade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[1] BARROS, Alerrandre. Com pandemia, 20 estados têm taxa média de desemprego recorde em 2020. Disponível
em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30235-compandemia-20-estados-tem-taxa-media-de-desemprego-recorde-em-2020> Acesso em 24 de Set de 2021.
[2] MATOS, Francisco Gomes. Ética na Gestão Empresarial: da conscientização à ação. São Paulo: Editora
Saraiva, 2012.
[3] SLAPER, Timothy F.; HALL, Tanya J. The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work? Indiana:
Indiana Business Review, 2011.
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1.11 INOVAÇÃO EM MÉTODOS DE DOAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DOE AQUI
Autores: Carlos José de Souza Junior, Fernanda Carolina de Freitas E-mail.:
carlos.souza56@fatec.sp.br - Orientadora: Prof. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: No ordenamento jurídico brasileiro, que se faz presente no Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, é
garantido ao cidadão, sendo estrangeiro ou não, alguns direitos inerentes a sobrevivência humana, dentre eles, a vida, a
segurança, a propriedade e a igualdade. Para se manter vivo, o ser humano precisa, principalmente, de alimentos. Mas como
isso é possível diante de tanta desigualdade? Segundo os sites [4] e [8], em 2021 houve queda das doações de comida e o
aumento da dificuldade das famílias se alimentarem mesmo que dos itens básicos. 80% das famílias carentes dependem de
doações para comer. Uma pesquisa do Instituto [6] também revelou que 70% dos 16 milhões de moradores de favelas ficaram
sem dinheiro para comprar comida nas últimas semanas (em 2021) e que a alimentação piorou. Em média, são menos de duas
refeições por dia por pessoa. Observa-se uma necessidade de negociação para novos projetos sociais para contribuir com mais
doações. OBJETIVO: Mostrar a inovação na criação de um novo método de doação idôneo, transparente e em tempo real de
alimentos e itens de higiene pessoal às famílias carentes cadastradas na plataforma do Projeto Doe Aqui -PDA com viabilidade
das técnicas de negociação. MÉTODOS: Pesquisas e análises bibliográficas e exploratórias ao tema proposto, com citações e
investigar, compreender o impacto social das doações e a negociação para viabilidade do projeto. DISCUSSÃO: Observa-se
que através das necessidades de doações da sociedade carente mapeada, iniciou-se um desenho de modelo de negócios para
acelerar as doações, inicialmente pensando na cidade de São Paulo, mas para um segundo estágio da implementação visando
levar o modelo de negócios para todo Brasil. Segundo BARKI [2] os negócios de impacto social têm surgido como resposta a
alguns dos dilemas criados pelo capitalismo. Mais do que um conceito fechado, despontam como uma filosofia para repensar
e influenciar a forma de fazer negócios. Diante desse cenário, surge o Projeto Doe Aqui - PDA que é uma plataforma digital
com suporte a um Site e um APP, tem como propósito impactar socialmente tanto a comunidade carente quanto os comerciantes
de bairro que poderão se cadastrar na plataforma, se tornando um canal de venda de itens que podem ser doados, além de
centros de distribuição de alimentos. O PDA visa dar credibilidade ao sistema de doações e gerar valor aos parceiros cadastrados
na plataforma, combatendo a corrupção em várias ONGs [3]. Segundo o site [1], as prestações de contas das ONGs são os
prováveis motivos de fraudes para desvio de recursos públicos. Já na matéria das revistas veja em 29/10/2011 e Isto é edição
(1242 01.10) destacam, a corrupção de muitas ONGs no Brasil. O PDA se destaca pela transparência no sistema de doações.
Além disso, tem o objetivo de impactar três frentes, sendo a primeira as famílias carentes receberão as doações, a segunda os
comerciantes cadastrados na plataforma e a terceira os doadores individuais. O principal desafio foi negociar com os parceiros
do projeto para que se tornassem centros de distribuição de alimentos, haja vista as enormes diferenças existentes entre eles.
[7] Para tanto, foram utilizadas várias técnicas de negociação, destacando-se a inteligência emocional, flexibilidade, trabalho
em equipe, além de uma boa comunicação entre as partes, visando os benefícios sociais e financeiros que o projeto é capaz de
trazer as comunidades e para os parceiros envolvidos, além do marketing positivo que um projeto com foco social agrega nos
tempos atuais. CONCLUSÃO: Evidencia-se que o processo de negociação no PDA contribui para que ambas as partes
envolvidas atendam a satisfação na parceria. Nos termos da Negociação, pode-se afirmar que foi um ganha-ganha para ambas
as partes. Por se tratar de uma plataforma que visa a transparência e o rastreio das doações em tempo real, evitando fraudes
durante o processo, o PDA se destaca como inovador, idôneo e transparente, o que o torna único em seu seguimento. E para
concluir, as cestas personalizadas entregarão não só o sustento material, mas sim qualidade em alimentação para as famílias
mais necessitadas, o que viabilizará a negociação numa futura implantação do PDA em todo o território nacional.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: [1] ADMINISTRADORES.COM. Prestações de contas das ONGs são os prováveis
motivos de fraudes para desvio de rec. públicos. Disponível em: https://administradores.com.br/noticias/prestacoes-de-contasdas-ongs-sao-os-provaveis-motivos-de-fraudes-para-desvio-de-recursos-publicos Acessado em: 05/10/2021.
[2] BARKI (2015), Edgar. Negócios de Impacto, tendência ou modismo? Sociedade e Gestão.
[3]
ESTADÃO.
Nove
ONGs
desvio
R$
2,2
milhões
do
governo.
Disponível
em:
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nove-ongs-desviaram-r-2-2-mi-do-governo,35636 - Acessado: 05/10/2021.
[4] FOLHA DE SÃO PAULO. Doações para vulneráveis caem no momento mais crítico da pandemia. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/doacoes-para-vulneraveis-caem-no-momento-mais-critico-dapandemia.shtml - Acessado em: 05/10/2021.
[5] ISTO É. Muitas ONGs são corruptas. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/muitas-ongs-sao-corruptas/
Acessado: 05/10/2021.
[6] LOCOMOTIVA I. Doações na pandemia. Disponível em: https://www.ilocomotiva.com.br/estudos Acessado em:
05/10/2021.
[7]
MDS.
Segurança
alimentar.
Disponível
em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf - Acessado em: 05/10/2021.
[8] SÃO PAULO AGORA. Queda nas doações dificulta a busca por comida comum. Em SP. Disponível em:
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/03/queda-nas-doacoes-dificulta-a-busca-por-comida-pelas-comunidades-emsp.shtml Acessado em: 05/10/2021.
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1.12 A LINGUAGEM CORPORAL NA NEGOCIAÇÃO
Autores: Denise Santana Nascimento, Marina Bernardes Lerio Silva, Wallace Victor Bezerra Silva
E-mail: wallace.silva19@fatec.sp.gov.br
Orientadora: Prof. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva
Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Com base nos conceitos da linguagem corporal, o corpo emite sinais a todo o
momento. Um olhar, um toque, uma postura, um gesto e ali está o resultante de um sentimento ou de
um momento. Essa diversidade de posições e nuances geram a comunicação entre dois ou mais
indivíduos. O domínio do próprio corpo é imprescindível para uma negociação bem efetuada. Neste
contexto quando o profissional tem uma abordagem estratégica para com o cliente, pode contribuir para
atingir os seus objetivos com maior facilidade. O que direciona acesso ao conhecimento em leitura de
comportamentos e saber analisar os sinais que seu cliente está utilizando a seu favor, como uma forma
de saber se ele está confortável, apreensivo, seguro ou mentindo. (FATEC ITAPETININGA, 2019).
OBJETIVO: Demonstrar a importância da Linguagem corporal na obtenção de melhores resultados em
uma negociação. MÉTODOS: O presente estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e fontes
em textos da internet e temas correlatos. DISCUSSÃO: Observa-se que na linguagem corporal o corpo
através de sinais revela uma determinada comunicação no processo de negociação. Essa variedade de
maneiras e nuances pode gerar um resultado na comunicação entre as partes. O domínio do próprio
corpo é indispensável para uma transação bem sucedida. O corpo fala de modo inesperado, a linguagem
não verbal muitas vezes sobrepõe a linguagem verbal. (FATEC ITAPETININGA, 2019). Entende-se
que 7% da nossa comunicação é entregue através de palavras, ou seja, componente verbal (conteúdo da
frase). 38% é o componente vocal, ou seja, (tom da voz, entonação, ênfase, ritmo, pausa), e, 55% é a
nossa comunicação não verbal, ou seja, componente facial (expressão facial, gestos, postura). (ESCOLA
CONQUER, 2021). A linguagem corporal gera sucesso desde que seja item de um conjunto de
habilidades e treinamentos que o profissional utilize. As negociações fazem parte do ciclo de vida, seja
no mundo pessoal ou corporativo. A habilidade de expor uma ideia ou vender um produto, fazendo com
que o outro tenha interesse em adquiri-lo, são habilidades que conduzem ao sucesso, mas palavras
sozinhas, atualmente, não são suficientes para gerar entusiasmo nas outras pessoas. Então, para
acompanhar as palavras, as corporações treinam técnicas de negociação em conjunto as habilidades dos
sinais de forma assertiva que o corpo pode transmitir para que o ponto final da negociação seja
alcançado. (FATEC ITAPETININGA, 2019). CONCLUSÃO: A combinação presente neste estudo
busca auxiliar as pessoas a alcançar o melhor nas negociações, respeitando o ambiente e os envolvidos.
A comunicação é um elemento importante em qualquer aspecto da vida, seja no dia a dia ou também no
ambiente de trabalho. Conclui-se que a comunicação não verbal pode transmitir uma mensagem melhor
do que as palavras. Saber se comunicar gestualmente, apresentando uma boa postura e gestos adequados
é um requisito essencial para todo e qualquer profissional que almeja obter êxito na negociação e
carreira. (ADMINISTRADORES, 2017).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ADMINISTRADORES. Linguagem corporal em negociações. 2017. Disponível em:
https://administradores.com.br/artigos/linguaguagem-corporal-em-negociacoes. Acesso em: 05 Set.
2021.
ESCOLA CONQUER. SAMPAIO, Lucas.
Comunicação e oratória - Disponível em: https://online.escolaconquer.com.br/soft-skills/coragem/.
Acesso em: Ago 2021
FATEC ITAPETININGA - A importância da linguagem corporal com ênfase nas negociações. 2019.
Disponível em: https://www.fatecitapetininga.edu.br/perspectiva/pdf/16/e16artigo%20(4).pdf
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2. ARTIGOS CIENTÍFICOS COMPLETOS
2.1 ANÁLISE DA PERSISTÊNCIA NO PERFIL COMPORTAMENTAL DE
EMPREENDEDORAS BRASILEIRAS
Autora: Bruna Lopes Ferreira
E-mail.: bruna.ferreira22@fatec.sp.gov.br.
Orientadora: Prof. Dr. Patrícia Viveiros de Castro Krakauer

AGRADECIMENTO: Agradecemos ao Centro Paula Souza pela bolsa concedida a Bruna Lopes
Ferreira, aluna da FATEC SEBRAE. Nos sentimos honrados e, em retribuição, divulgamos para a
sociedade os resultados obtidos com a pesquisa.

Resumo
O presente artigo tem o intuito de dar continuidade a pesquisa realizada anteriormente por
Meneses e Krakauer (2019) que investigou a falta de persistência em empreendedoras
brasileiras. O objetivo é complementar o desfecho desse estudo ao incluir análise do perfil
comportamental da mulher founder de startup, buscando entender se a persistência também não
é presente entre elas. O método utilizado foi uma pesquisa exploratória e qualitativa com
mulheres founders de startup por meio do diagnóstico M.A.R.E.® de autoria de Coda (2016).
Observou-se que as fundadoras de startups, assim como as empreendedoras, têm pouca
orientação analítica, o que demonstra um nível baixo de persistência em seus empreendimentos.
Esta pesquisa coopera com o incremento de projetos que estimulem a consolidação de negócios
liderados por mulheres por meio do autoconhecimento.
Palavras-chave: empreendedorismo

feminino,

perfil

comportamental,

persistência,

founder de startup.
Abstract
The paper aims to continue the research previously fulfilled by Meneses and Krakauer (2019)
that investigated the lack of persistence in Brazilian female entrepreneurs. The purpose is to
complement the outcome of this study by including an analysis of the behavioral profile of the
female startups founder to understand whether persistence is also not present among them. The
method used was an exploratory and qualitative research with female startup founders through
the M.A.R.E.® diagnosis designed by Coda (2016). The study provides that female startup
founders, as well as female entrepreneurs, have little analytical orientation, which demonstrates
a low level of persistence in their ventures. The research cooperates with the increase of projects
that encourage the consolidation of businesses guided by women through self-knowledge.
Keywords: female entrepreneurship, behavior profile, persistence, female startup founder.
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INTRODUÇÃO
O papel da mulher no mundo dos negócios tem sido pauta de muitas discussões na
atualidade e estudar seu perfil comportamental é uma ferramenta de autoconhecimento para
estimular a consolidação de seus negócios. Esta proposta auxilia o fortalecimento desses
empreendimentos ao investigar a falta de persistência no perfil comportamental, pois pode ser
fonte de referência para aprimoramento e amadurecimento de futuras líderes femininas.
A proposta deste artigo é ampliar a análise da falta de persistência em empreendedoras,
produzido por Meneses e Krakauer (2019) que aprofundou a investigação da falta de
persistência em empreendedoras brasileiras com mulheres que fundaram startups, denominadas
neste estudo como founders de startups, termo utilizado na literatura pertinente.
Pesquisa iniciada com o artigo de Krakauer et al. (2018), que realizou um levantamento com
418 empreendedoras, mostrou que a característica persistência não teve percentual
significativo. Na pesquisa de Meneses e Krakauer (2019), foi aplicado o diagnóstico
M.A.R.E.® com 18 empreendedoras que haviam participado da pesquisa de Krakauer et
al. (2018) e percebeu-se que apenas uma das respondentes tem perfil analítico, o qual é
relacionado com a característica de persistência.
Destaca-se também que o artigo de Krakauer et al. (2018) recebeu premiação
da Emerald Publishing em 2019, sendo mais um dos motivos de sua continuidade.
OBJETIVOS
O objetivo geral é ampliar a análise da falta de persistência em empreendedoras que
fundaram startups, denominadas neste estudo como founders de startups e os específicos: (i)
identificar o perfil comportamental da mulher founder de startup e (ii) comparar os dados
empíricos obtidos com esta pesquisa em conjunto com a base da investigação realizada com
esta pesquisa com os obtidos na pesquisa de Meneses e Krakauer (2019).
METODOLOGIA
Gil (2019), esta pesquisa é um estudo exploratório, pois tem o propósito de viabilizar
uma perspectiva ampla de um tema que já vem sendo investigado em artigos anteriores
(MENESES; KRAKAUER, 2019; KRAKAUER et al., 2018). E com abordagem qualitativa
porque mostra um panorama específico por intermédio da vivência de uma parcela
representativa da sociedade.
Utilizou-se para a análise dados secundários já coletados por Pereira (2018) que
investigou founders de startups – sem distinção de gênero – por meio do diagnóstico
M.A.R.E.® de autoria de Coda (2016). A amostra total coletada foi de 278 respondentes, sendo
224 homens e 54 mulheres. Na presente pesquisa foram analisados apenas os perfis femininos.
O diagnóstico M.A.R.E.® de autoria de Coda (2016), é um mapeamento de perfis
comportamentais que visa conhecer a fundo diferentes características de orientação
empreendedora, mas que atende qualquer profissional, já apresentado na seção de
fundamentação teórica deste artigo. A base de dados foi cedida pelo professor Coda, detentor
dos direitos do diagnóstico M.A.R.E.®, pois não é um diagnóstico público, sendo autorizada
a sua análise para a elaboração deste artigo.
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A análise de dados foi realizada seguindo o preconizado por Meneses e Krakauer (2019)
que seguiu as diretrizes do próprio diagnóstico M.A.R.E.® também utilizado por essas autoras.
O próprio diagnóstico já analisa o perfil comportamental e disponibiliza as características
proeminentes em cada uma das orientações, ficando a cargo do pesquisador a análise
qualitativa de tais achados.
DESENVOLVIMENTO
Nessa seção serão apresentados os fundamentos teóricos que alicerçaram a pesquisa
empírica. São eles: empreendedorismo feminino, startup, mulher founder de startup, perfil
comportamental, diagnóstico M.A.R.E.®, persistência e autoeficácia.
Empreendedorismo Feminino
No GEM (2019/2020), historicamente os homens têm uma chance maior de começar um
novo negócio se comparado com as mulheres e incluir o envolvimento das mulheres no
empreendedorismo é um objetivo político significativo para ser aplicado em diversas nações.
Além disso, o mesmo documento, aponta que o Brasil, em 2019, indicou proporções próximas
no quesito gênero em empreendedores iniciais: 23,1% de mulheres e 23,5% de homens.
Entretanto, no âmbito de empresas estabelecidas as porcentagens já mostram diferenças: 13,9%
de mulheres e 18,4% de homens. Essa diferença percentual, pode parecer pequena, mas pode
ter um efeito expressivo no futuro das lideranças femininas.
Bomfim e Teixeira (2015) ressaltam que independentemente dos dados frente ao
empreendedorismo feminino serem propícios ao seu crescimento, as adversidades ainda estão
presentes. As autoras mostraram que no quesito dificuldade financeira, por exemplo, os
principais impedimentos são os obstáculos para conseguir recursos financeiros e crédito.
Machado et al. (2003) indicam que a abertura de uma empresa por mulheres implica na
quebra de bloqueios externos e não tem por trás uma causa necessariamente favorável, pois
encontram impasses também no momento de equilibrar atividades do trabalho com as da
família. Além disso, mostram que as motivações giram em torno de interesses econômicos,
sociais e psicológicos.
Onozato et al. (2019) ao observar o Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019/2020),
na transição de um negócio inicial para um estabelecido, as mulheres mostraram maior
tendência a abandonar o empreendimento. Algumas justificativas para esse fato indicadas na
obra: empreendedorismo por necessidade temporário de que após o aumento de renda da família
o novo negócio é encerrado e também pelo acúmulo de atividades domésticas.
Onozato et al. (2019, p. 41) ao verificar o Global Entrepreneurship Monitor (GEM,
2019/2020), “[...] a estimativa do número de mulheres empreendedoras no Brasil em 2019 foi
de 25,8 milhões, muito próxima dos 28,7 milhões de homens.”. Além disso, no mesmo
documento, foi questionado a opinião sobre as ações mais importantes para estimular as
mulheres a se tornarem empreendedoras e os resultados obtidos foram os seguintes: cursos
voltados especificamente para mulheres (58,7%), organizações de grupos de mulheres (26,6),
palestras específicas para mulheres (12,0%) e não souberam responder (2,7%). Esses dados são
relevantes para trilhar projetos que auxiliam as mulheres durante esse percurso.
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Percebe-se que o empreendedorismo feminino é promissor, mas ainda existem barreiras
para seu desenvolvimento sistêmico. Assim, estudos constantes que promovam o avanço desse
tema possuem sua importância.
Startup
As principais características de uma startup são as seguintes: Inovação, Escalabilidade,
Repetibilidade, Flexibilidade e Rapidez (ABSTARTUPS, 2017). Além disso, pode ser definida
das seguintes maneiras: “uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo
de negócio escalável, recorrente e lucrativo.” (BLANK; DORF, 2014, p. 17), “uma instituição
humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”
(RIES, 2012, p.24) e conforme a Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS, 2021,
s.n.):
Uma empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de
gerar valor para seu cliente resolvendo um problema real, do mundo real. Oferece uma
solução escalável para o mercado e para isso, usa tecnologia como ferramenta
principal.

Ao realizar um panorama geral das startups conforme os dados da STARTUPBASE
(2021), é possível constatar que existem em expansão um total de 13.539 startups no Brasil. O
campo de atuação principal é o ramo da educação, 8,63% e um montante de 2.581 startups tem
mais de seis anos de atuação no mercado. O público-alvo das startups é principalmente
representado por empresa, 47,83%, ou seja, Business to Business (B2B) e o modelo de negócio
preponderante é o SAAS (Software As A Service - Software como serviço), 41,26%. A
descrição geral desse cenário indica sua importância que tende a se estender.
No Female Founders Report (DISTRITO; ENDEAVOR; B2MAMY, 2021), é entendido
como startup para o estudo: negócio fundamentado em inovação com base tecnológica e
empreendimento que siga o seguinte modelo: fase inicial (early-stage), expansão (scale-up),
fase avançada (later-stage), fase de captação bilionária (unicórnios). Em prol de entender os
desafios específicos.
No último estágio de uma startup, conforme o relatório Corrida dos Unicórnios Report
2021, realizado pela plataforma de inovação Distrito, o Brasil possui 12 startups nesse patamar.
Entretanto, dentre essas startups não existe nenhuma fundada exclusivamente por mulheres.
Dos 36 fundadores dessas startups, apenas duas são mulheres que dividem posição com outros
homens: Nubank representado por Cristina Junqueira e Loft, Mariana Paixão. O que já é um
avanço, mas que mostra o caminho longo a ser trilhado.
Mulher Founder de Startup
O Female Founders Report (DISTRITO, ENDEAVOR, B2MAMY, 2021), representa
em dados estatísticos a lacuna da presença feminina em um ecossistema baseado em inovação
e tecnologia, pois somente 4,7% das startups são fundadas exclusivamente por mulheres,
90,2%, por homens e 5,1%, por mulheres e homens. Além disso, informa que cerca de 80% das
startups (co)fundadas e lideradas por mulheres possuem até 20 funcionários e em 2010 as
empreendedoras não receberam nenhum capital, em 2020 conseguiram apenas 2,2%, ou seja,
empresas fundadas por mulheres são em sua maioria de pequeno porte e ainda não obtém grande
capital de investimento. Esse relatório também aponta que o Brasil está cada vez mais
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importante na área de startups ao ser reconhecido por sua produção de inovação e
competitividade global, um exemplo disso são as 12 startups unicórnios, mas que o país ainda
precisa se desenvolver quanto ao tema da diversidade e da inclusão.
A matéria realizada por Hassan, Varadan e Zeisberger (2020) na Harvard Business
Review, comenta que o viés de gênero impede que as indústrias de Venture Capital distribuam
seus fundos para as melhores oportunidades. Por essa razão, é sugerido pelos autores, no intuito
de conquistar melhores negócios e balancear a questão do gênero no empreendedorismo: a
eliminação desse viés, que deve começar nos estágios iniciais, como na apresentação do
negócio para investidores, o pitch. Eles esclarecem que o investimento Venture Capital possui
quatro estágios: deal sourcing (mapeamento de oportunidades), pitching (apresentação para
investidores), due diligence (estudo de viabilidade do modelo de negócio da empresa), e closing
(fechamento do negócio). Eles afirmam que já existe viés de gênero no primeiro estágio de
forma clara, mas no momento do pitching esse viés influencia a tomada de decisão de forma
velada. Comentam que é comum encontrar no Vale do Silício, ecossistema tecnológico repleto
de inovação na Califórnia (EUA), times que tentam minimizar esse viés colocando no lugar da
fundadora um funcionário homem da empresa para apresentar o pitch, mas que acaba não
funcionando, pois os investidores preferem no final falar com a principal autoridade da
empresa. É indicado pelos autores como alternativa retirar a avaliação por pitch e focar nos
resultados da empresa, ou até mesmo realizar oportunidades de investimentos apenas entre
mulheres para garantir a diminuição da disparidade de gênero.
Brooks et al. (2014) mostram a lacuna de gênero existente na apresentação de um pitch,
no qual investidores preferem pitches apresentados por homens ao invés de mulheres, inclusive
quando o conteúdo é igual. Além disso, esse estudo mostra que um pitch é identificado como
uma ação repleta de indeterminação que será avaliado por investidores através de dados
limitados, por essa razão, o nível de persuasão do apresentador se torna um ponto valoroso no
momento de decisão do investidor, contudo, a pesquisa mostra que o nível de persuasão foi
regulado pelos respondentes pela atratividade física dos homens, enquanto esse fator não foi
relevante entre mulheres empreendedoras. Essas informações podem identificar a pouca
representatividade de fundadoras mulheres em startups de último nível.
Perfil comportamental
Coda (2016) informa que competências individuais podem ser definidas como um
agrupamento de atitudes realizadas por profissionais em seu ambiente de trabalho no intuito de
alcançar objetivos definidos previamente. Além disso, o mesmo autor (Coda, 2016, p. 122 e p.
126) descreve perfil comportamental como “[...] uma fonte de informações que dão pistas
concretas para um autoconhecimento mais ampliado que viabiliza tomadas de decisão mais
racionais em ambientes de trabalho…” e “[...] um conjunto de ações preferenciais ou naturais
para um indivíduo, similares e convergentes, associado a um ou mais tipos de competências
comportamentais.”
Coda (2016) comunica que o interesse pelas competências e habilidades nos ambientes
administrativos está diretamente relacionado com a área de Recursos Humanos Estratégico que
tem a premissa de auxiliar as pessoas e as empresas a acompanhar o alto grau de exigência em
meio ao avanço da inovação e da globalização. Essa abordagem de gestão de pessoas é descrita
como uma relação mais transparente entre profissionais, pois sabe-se com exatidão os papéis
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esperados de cada indivíduo na organização, o que pode trazer retornos positivos para todos os
envolvidos através de trabalhos realizados com maestria.
Baron e Markman (2003), sugerem que quanto mais próximo for a conexão entre as
características pessoais do empreendedor com as exigências presentes no empreendedorismo
maiores serão as chances de se ter sucesso nessa área. É enfatizado nessa pesquisa cinco
atributos pessoais identificado por meio de investigação teórica que se destacados terão impacto
expressivo nos resultados de um negócio: autoeficácia (confiança da própria capacidade de
executar uma tarefa), capacidade de reconhecer oportunidades (habilidade de transformar as
informações do ambiente em direções a se seguir), habilidades sociais (competência de
persuadir pessoas), perseverança pessoal (obstinação perante obstáculos), capital humano
(conjunto de competências, comportamentos, conhecimentos e habilidades de um profissional).
Os autores acrescentam que podem ter um impacto positivo em conjunto com os seguintes
desafios enfrentados pelos empreendedores: avaliar oportunidades, implantar negócios no
mercado, explorar oportunidades disponíveis, criar novos empreendimentos. Assim, esse grupo
de fatores conforme os autores informam pode resultar em um perfil com maiores chances de
sucesso no meio empresarial.
Brush et al. (2019) informa que existe distinção nas atitudes de homens e mulheres
empreendedoras nas seguintes particularidades: autoeficácia (confiança sobre capacidade de
promover resultado), normas subjetivas (percepção dos outros sobre sua performance) e
controle comportamental percebido (habilidade de administrar seu comportamento). O estudo
apresentado comunica que existe uma ampla diversidade não somente entre homens e mulheres,
mas também entre grupos de mulheres a respeito da justificativa e disposição de iniciar um
negócio. Tornar-se necessário tratar os dados de maneira isolada para identificar peculiaridades
de cada gênero.
Diagnóstico M.A.R.E.®
O diagnóstico M.A.R.E.® de orientações motivacionais elaborado por Coda (2016) é uma
ferramenta configurada por meio de um questionário digital produzido a partir de vasto
repertório teórico testado com uma gama diversa de respondentes, cuja análise do ambiente de
trabalho pode indicar inclinações comportamentais de motivação da conduta de colaboradores
em suas atividades.
As orientações motivacionais de comportamento do diagnóstico M.A.R.E.® de Coda
(2016), são os seguintes: Mediadora - busca empresas que colaborem no desenvolvimento
social e comunitário e ambientes de trabalho que incorpore os colaboradores de forma
igualitária através de padrões éticos; Analítica - almeja empresas que tenham foco em dados
com estratégias claras e ambientes de trabalho que transmitam em sua comunicação qualidade
por meio da disciplina e da segurança; Receptiva - procura empresas que valorizem o
conhecimento através do desenvolvimento contínuo e ambientes de trabalho que possua
relações de confiança e reconhecimento de seus resultados; Empreendedora - aspira em
primeiro lugar o reconhecimento monetário e ambientes de trabalho que estimulam a
descentralização de decisões, autonomia e liberdade.
Coda (2016) difere o diagnóstico M.A.R.E.® de um teste vocacional, pois esse instrumento
não está diretamente relacionado às particularidades que acompanham o indivíduo desde o
nascimento, mas aos comportamentos naturais e distintos apontados de acordo com a
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percepção do respondente na atmosfera profissional o que resulta em um conjunto de
características que designam um perfil comportamental do diagnóstico M.A.R.E.
O diagnóstico M.A.R.E.® ressalta competências comuns na população e auxilia
profissionais e empresas a identificar padrões que podem estimular aperfeiçoamentos através
do autoconhecimento. Por ser uma metodologia fundamentada e testada torna-se uma
referência importante para o estudo de competências comportamentais.
Persistência
Baron e Markman (2003), empreendedores encontram constantemente o sentimento de
incerteza em suas ações que podem levar ao fim da empresa, mas se esse profissional é
perseverante ele possui maior chance de passar por essa situação de uma maneira muito mais
confortável. Além disso, o mesmo estudo aponta que a perseverança está intimamente
relacionada com desempenho pessoal em circunstâncias difíceis e o ato de criar uma nova
empresa é um desafio contínuo cujo sucesso só será atingido se o indivíduo for persistente,
empreendedores persistentes tendem a possuir um desempenho superior em comparação aos
que não possuem tal característica.
Bandura (1997), pessoas inovadoras podem passar sua vida inteira sem conseguir ver os
resultados de seu trabalho devido aos inúmeros recomeços e pelo desencorajamento da
sociedade ao encontrar visões de mundo diferentes dos padrões estabelecidos. O autor também
ressalta que esse tipo de indivíduo encontra mais rejeição social do que fama e fortuna, dessa
forma, precisam ser bem equipados e perseverantes para sobreviver nesse ambiente.
Souza et al. (2004, p.5), a formação empreendedora “[...] baseia-se no desenvolvimento
do autoconhecimento com ênfase na perseverança, na imaginação, na criatividade, associadas
à inovação [...]”. Dessa maneira, a perseverança é uma competência comportamental muito
pertinente no ecossistema empreendedor.
No intuito de apurar o perfil comportamental de mulheres líderes de negócios foi
efetuado estudo quantitativo por Krakauer et al. (2018) com 418 empreendedoras brasileiras,
residentes em São Paulo, que analisou a frequência de cinco perfis comportamentais:
identificação de oportunidade (capacidade de reconhecer potenciais negócios), planejamento
(habilidade de organizar o amanhã), sociabilidade (perspicácia nas relações sociais), e
liderança (relevância na tomada de decisão pela equipe) e persistência (aptidão para trabalhar
em projetos que possuem resultados incertos). Entretanto, o nível de persistência encontrado
foi o menor diante das demais características estudadas.
Esse artigo de Krakauer et al. (2018) motivou a condução de novo estudo elaborado de
forma qualitativa por Meneses e Krakauer (2019), com 18 empreendedoras em prol de
averiguar com profundidade a não confirmação de persistência presente em empreendedoras
também residentes em São Paulo. Porém, apenas uma das respondentes apresentou perfil
analítico que conforme Coda (2016, p. 130) representa uma inclinação para processos e “tende
a adotar uma abordagem precisa, deliberada e sistemática durante a execução de seu trabalho.
Questionador, gosta de fatos e é persistente.”
A persistência é encontrada na orientação Analítica do diagnóstico M.A.R.E.®, Coda
(2016) que dispõe de profissionais ponderados nas escolhas de seus trabalhos, além de
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possuírem um pensamento direcionado ao futuro. Esses estudos podem indicar um ponto
importante a ser desenvolvido nas empreendedoras.

Autoeficácia
Bandura, Azzi e Polydoro (2008), a teoria social cognitiva que está alinhada com a linha
de pensamento da agência humana, a qual aponta o indivíduo como agente ativo de seu próprio
desenvolvimento, considerada uma teoria psicológica do final do século XX de autoria de
Bandura que ainda possui notável impacto no século XXI. A importância atrelada à cognição
está intimamente relacionada à influência do domínio que as pessoas possuem de se
autorregular, traduzir dados e desempenhar comportamentos. É realçado pelos autores, a
crença de autoeficácia que se mostra expressiva, principalmente, quando relacionado à
vertente que mostra os efeitos das interações ambientais, pessoais e comportamentais. Isto é,
um indivíduo sofre influências externas, mas pode utilizar da autoeficácia para gerir sua vida
de forma um pouco mais autônoma, pois a partir da compreensão do sujeito sobre seu
comportamento altera seu ecossistema, assim como fatores pessoais que podem transformar o
comportamento do futuro.
Bandura, Azzi e Polydoro (2008), a criação da crença de autoeficácia é realizada pelo
indivíduo através das seguintes referências: (1) experiência de domínio: interpretação pessoal
da repercussão de um comportamento praticado anteriormente, (2) experiência vicária:
observação de pessoas em atividade, (3) persuasões sociais: opinião de outras pessoas, (4)
estados somáticos e emocionais: presença de ansiedade, estresse, respostas que envolvem o
cérebro e o corpo com estímulos emocionais.
Bandura e Schunk (1981), a crença de autoeficácia está relacionada com altos níveis de
desempenho em resultados e perseverança. Bandura (1997), a autoeficácia percebida está
relacionada à confiança que cada pessoa possui relativo a sua capacidade de estruturar e
implementar o fluxo de ações necessárias para atingir determinado resultado. O autor ressalta,
também, que a convicção na existência da eficácia pessoal possui variadas consequências que
podem afetar as decisões a serem tomadas, a quantidade de esforço atribuída em determinada
dificuldade, a fração de tempo que irá perseverar diante de empecilhos, resiliência perante
adversidade, entre outros fatores. Além disso, o pesquisador afirma que “se as pessoas
acreditarem que não tem poder para produzir os resultados, elas não tentarão fazer as coisas
acontecerem.” (Bandura, 1997, p. 3, tradução nossa).
A autoeficácia é identificada na orientação Empreendedora do diagnóstico M.A.R.E.®.
Coda (2016) apresenta profissionais com pensamento direcionado a produzir resultados por
intermédio de uma confiança em sua capacidade. Infere-se, portanto, a importância da
autoeficácia e da relação apontada com a perseverança que pode ser considerável de se
trabalhar em conjunto.
RESULTADOS
Os dados obtidos das mulheres founders de startups compreendem uma amostra total de
54 mulheres. São todas brasileiras, com experiência profissional em torno de 10 anos (cálculo
de média) e que iniciaram suas startups com idade entre 30 e 40 anos.
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Pode-se observar que a orientação comportamental encontrada em primeiro lugar foi a
Mediadora com 44,5%, subdividido nos seguintes perfis comportamentais: Articulador
(29,6%), Inovador (9,3%) e Motivador (5,6%). Em segundo lugar, Receptiva (29,7%):
Considerador (16,7%), Facilitador (11,1%) e Mentor (1,9%). Em terceiro lugar,
Empreendedora (22,1%): Competidor (11,1%), Produtor (3,7%), Realizador (7,3%). Em
último lugar, Analítica (3,7%): Monitor (3,7%), Regulador (0,0%), Coordenador (0,0%).
Percebe-se que a orientação motivacional com maior frequência foi a Mediadora que
tem foco no relacionamento. Essa predominância também apareceu na pesquisa de Krakauer
et al. (2018) e Meneses e Krakauer (2019), que ressalta a habilidade de relacionamento
interpessoal das mulheres. Assim como a baixa frequência Analítica igualmente encontrada
nessas pesquisas. Meneses e Krakauer (2019), tiveram as seguintes porcentagens quando
relacionadas à empreendedoras femininas: Mediadora (39%), Empreendedora (33%),
Receptiva (22%) e Analítica (6%). Ao comparar a atual pesquisa com a de Meneses e Krakauer
(2019), existe divergência na posição do segundo e terceiro lugar, pois entre as founders de
startups mulheres a orientação motivacional Receptiva ficou no segundo lugar e a
Empreendedora em terceiro.
Apresenta-se os dados coletados no presente que evidencia a baixa frequência do perfil
feminino na orientação comportamental Analítica que apresentou apenas duas respondentes
no perfil Monitor e nenhuma respondente tanto no perfil Coordenador quanto no Regulador.
Do mesmo modo, indica a orientação Empreendedora como a segunda menor porcentagem.
Mas também ressalta a predominância da orientação comportamental Mediadora seguida pela
Receptiva.
O perfil da mulher founder de startup, mediante o diagnóstico M.A.R.E.® de autoria de
Coda (2016), mostra preponderância para a orientação Mediadora, integração e adaptação e
Receptiva, conexão com pessoas. Em especial para o perfil Articulador (Mediadora) que
possui as seguintes competências profissionais: comunicação, networking, visão integrada,
resolução de conflitos, negociação, logística integrada; e o perfil Considerador (Receptiva):
trabalho em equipe, cooperação, promoção da qualidade de vida, compreensão de pessoas,
desenvolvimento pessoal, capacidade de delegação.
Em contrapartida, as orientações motivacionais menos encontradas nessa amostra foram
a Analítica e a Empreendedora, respectivamente. De acordo com a análise teórica apresentada
no presente artigo, a falta de persistência e de autoeficácia podem estar relacionadas a esse
resultado. Por essa razão, seria interessante relacionar o estudo de Onozato et al. (2019) que
listou, a partir do GEM (2019/2020), as ações mais importantes para estimular as mulheres a
se tornarem empreendedoras. No caso das founders de startups este artigo contribui ao
identificar a necessidade de fortalecer tanto a persistência quanto a autoeficácia, sugerindo a
relação com as ações mencionadas tanto por Bandura, Azzi e Polydoro (2008) quanto por
Onozato et al. (2019).
A presente proposta, baseada em repertório teórico, tem o intuito de inserir o conteúdo
de autoeficácia e persistência em projetos específicos para mulheres como organizações,
cursos e palestras. Assim, o conhecimento será estendido com o propósito de auxiliar o
desenvolvimento do autoconhecimento de líderes femininas na sustentabilidade de seus
negócios a longo prazo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve o intuito de traçar o perfil da mulher founder de startup com o
auxílio do diagnóstico M.A.R.E.®, Coda (2016), que evidenciou a presença, respectivamente,
da orientação: Mediadora, Receptiva, Empreendedora e Analítica. A falta de persistência
encontrada na orientação Analítica detectada nos estudos de Krakauer et al. (2018) e Meneses
e Krakauer (2019), também foi identificada no presente artigo quando analisado o perfil da
mulher founder de startup.
Verificou-se a relação da persistência com a autoeficácia que pode ser um ponto de
partida para auxiliar o autoconhecimento de mulheres founders de startups. A baixa frequência
desses fatores não significa que não estão presentes no perfil da mulher empreendedora, mas
que não estão em evidência quando os dados foram coletados. Uma das razões pode ser a
repercussão dos vieses de gênero que minimizam a representativa da mulher como líder de
negócios. Por essa razão, é necessário mostrar para as mulheres a importância de aperfeiçoar
a persistência e autoeficácia em prol de maximizar os resultados já conquistados pelas
empreendedoras.
Limitações metodológicas e operacionais foram percebidas no que concerne à própria
utilização de dados já coletados, o que não traz informações sobre a aleatoriedade da coleta
primária. Além disso, estudos com abordagem qualitativa são restritos a um determinado
contexto investigativo, portanto os dados apresentados nesta pesquisa não podem ser
generalizáveis.
Sugere-se que estudos futuros considerem a ampliação da amostra, inclusive realizando
um estudo quantitativo com amostra em todos os estados brasileiros. Também que estudos
futuros possam ser realizados relacionando atividades e treinamentos com o desenvolvimento
do perfil comportamental da mulher empreendedora.
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RESUMO
A tecnologia proporciona cada vez mais a interação com outras pessoas por meio das
redes sociais e com a exposição de marcas empresariais em eventos não é diferente. Neste
contexto os acontecimentos das exposições de grandes marcas contribuem para uma
transformação da sociedade que são frequentemente comentados nas redes sociais, mídias,
televisão e fora delas, com isso as marcas estão aproveitando este fenômeno para influenciar
pessoas e empresas, estar presente na mente do público-alvo e principalmente, vender mais.
Em síntese, este artigo aborda as definições de marca, marketing, evento e como acontece
na prática as ações de marketing em eventos que é uma forma de obter maior visualização
pelo público que deseja atingir. Portanto, as ações das marcas em eventos resultam nos
melhores resultados de marketing por causa da aproximação e exibição que ocorre.
Palavras-Chave: Marcas, eventos, marketing e resultados.
ABSTRACT
The technology provides each time more interaction with other people through social
media and the exhibition to corporate brands is not different. In this context, the event with
exposure with major brands has contributed to a transformation of society, which is often
commented on social networks, media, television and beyond, that brands are taking advantage
of this phenomenon to influence people and companies, to be present in the mind of the target
audience and, above all, that sells more. In summary, this article discusses the definition of
branding, marketing, event and how this happens in practice in event marketing actions, which
is a way to have a better vision for the target audience. Therefore, the actions of brands in events
result in better marketing due to the approaches and exhibition that happen.
Keywords: Brand, events, marketing and results.
INTRODUÇÃO
As novas tendências mercadológicas estão cada vez mais conectadas no mundo globalizado,
os novos meios de fazer publicidade são cada vez mais diferentes e mais assertivos como por
exemplo no conceito de Marketing 4.0 segundo Kotler (2017), tem a finalidade de através da
combinação e integração dos meios de comunicação off-line do Marketing tradicional e onLine do Marketing Digital, gerar confiança e fidelidade ao cliente. Neste contexto as marcas
estão utilizando eventos com grandes visualizações para apresentar os produtos e interagir com
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o público-alvo estimulando a venda, a comunicação pelas propagandas em horários nobres da
televisão o que torna essencial para atingir um número alto de público e um conjunto de técnicas
de persuasão nas exposições e acontecimentos dos eventos para alavancar as vendas e ter um
ótimo relacionamento com o consumidor. Nota-se que as empresas estão cada vez mais
migrando para o marketing digital a fim socializar com os clientes e comentários do público em
geral nas redes sociais e eventos como Carnaval, Super Bowl e Big Brother para melhorar os
resultados do marketing de branding. Desta maneira o profissional de marketing visa atentar a
essencialidade dos grandes eventos e oportunidades que serão altamente comentados nas redes
sociais e utilizar essa ferramenta para alavancar as vendas.
1. OBJETIVOS
Explorar e investigar a necessidade dos anúncios pelas propagandas e publicidades das
marcas em eventos para melhorar o alcance com novos clientes, resultados empresariais e na
identidade visual. Identificar a importância da marca em eventos para atuação do marketing e
os melhores resultados empresariais.
2. METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e exploratória para compreender o comportamento das marcas
mediante os eventos para alcançar metas de novos clientes, com fontes e citações que ajudem
no sentido de investigar e analisar a comunicação entre o consumidor e as ideias de comerciais
e propagandas de branding, com amostragem qualitativa. Revista e textos de internet que
contribui com o tema e recortes importante para a estatística e metodologia das amostragens de
dados relevantes e científico. Segundo SEVERINO (2013, p. 22) “ De modo geral, a educação
pode ser mesmo conceituada como o processo mediante o qual o conhecimento se produz, se reproduz,
se conserva, se sistematiza, se organiza, se transmite e se universaliza, disseminando seus resultados
no seio da sociedade”.

MARCA: O CONJUNTO DE ATRIBUTOS E ASSOCIAÇÃO LIGADOS A UM NOME
Segundo Lopes, Balago (2012), a história da marca tem o início provável no mundo antigo
nos registros de marcas com base em escultores e dramaturgos que colocavam seus nomes em
seus produtos e na história antiga, as pessoas que marcavam o gado, por exemplo, para
determinar de quem era o animal, ou o tijolo de uma construção, para melhor conhecimento da
história dizer a procedência conforme os autores demostra a importância da representação de
um produto a partir de um nome ou imagem. A expansão desse fenômeno foi durante a
Revolução Industrial que teve a dissipação em grande escala de produtos, mas durante a
Segunda Guerra Mundial aconteceu a revolução da comunicação em massa influenciando as
atividades comerciais. Portanto, com a importância de se criar uma marca para comercializar
algo, KOTLER define a marca como: um “nome, termo, sinal ou desenho, ou uma combinação dos
3.

mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los
daqueles concorrentes. (1.980, p. 232). Com base nas mudanças da década de 1980, o crescimento,

evolução e competitividade das empresas nacionais e de mídia que possibilita apresentar o
produto para uma escala de público maior assimilando o serviço para uma marca, assim quase
nada é vendido sem uma marca (KOTLER, 1.980). De acordo com os autores LOPES,
BALAGO (2012), descreve a marca como um sinal que se entende em um produto ou serviço
para identificá-lo, portanto é essencial a criação da marca com o seu planejamento para atingir
o público-alvo. Os principais motivos que pode levar a criação de uma marca de acordo com o
autor o KOTLER (1.980, p. 233): “Poderá querer uma marca registrada e uma patente para proteger as
características peculiares de seu produto contra imitação; -Poderá querer conotar a qualidade que está oferecendo,
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a fim de que os compradores satisfeitos possam obter facilmente seu produto de novo, através de reconhecimento
da marca; - Poderá querer ver a marca como uma oportunidade para dotar seu produto de uma história e reputação
únicas, que possam criar a base para a diferenciação de preço.; - Poderá querer uma marca para fins de
identificação, a fim de simplificar o manuseio ou a busca”.

Pode-se entender que o princípio da marca conta com o processo de criação da mesma
e não pode ser um pensamento posterior ao produto, mas sim, representar e reforçar a ideia que
se pretende comercializar. Essa etapa de criação da marca pode envolver desenvolvimento do
logotipo que é um símbolo, um desenho ou colorido ou letras distintivas (KOTLER, 1.980) para
identificação visual e consequentemente destes se criou o termo de Branding que será usado
como um termo geral para descrever o estabelecimento de marcas, logotipos ou nomes
comerciais para um produto (KOTLER, 1.980). Um dos objetivos de uma marca é obter lucros
pelo produto, assim segundo BOONE, KURTZ (1.998, pág.250) “o produto enfoca as
características físicas ou funcionais de um bem ou serviço, no conceito total que inclui a
embalagem e rotulação, e símbolos como logotipos e marcas registradas, e atividades ao
consumidor, que adicionam valor ao produto”. Consequentemente, um produto é agregado de
atributos físicos, simbólicos e de serviço, concebidos para aumentar a satisfação desejada pelo
consumidor, sendo um produto ou serviço que o cliente poderá ter a aquisição, apreciação para
satisfazer um prazer ou necessidade. Desta forma, o produto será requisitado pelo seu público
que é qualquer grupo que tem um interesse real ou potencial, ou que cause impacto na
habilidade da empresa em atingir os seus objetivos utilizando a identidade e posicionamento da
marca.
4.1 IDENTIDADE E POSICIONAMENTO DA MARCA:
A identidade e posicionamento da marca é formada pela soma de suas origens, sua
história e suas relações. Para GRÖNROOS (2.009, p.291), a construção da marca é feita pelo
cliente, pois o profissional de marketing cria condições favoráveis para a imagem da mesma se
desenvolver na mente dos clientes, o autor afirma que um relacionamento de marca se
desenvolve em uma série de contatos com experimentados pelos clientes, esclarece formas de
como a marca pode comunicar-se com o cliente:

GRÖNROOS, 2009, pág. 292

36
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

Desta forma, com base na figura entende-se que o relacionamento dos consumidores é
baseado em uma variedade de contatos com a marca. O valor de branding é a percepção do
cliente em relação a quão valioso é para ele determinado bem, serviço ou solução em
comparação com alternativa, portanto, essa perspectiva é importante para as marcas obterem
vendas. De acordo com autor: “Uma marca é criada pelo desenvolvimento contínuo de relacionamentos com
a marca nos quais o cliente forma uma imagem diferenciadora de um bem físico, um serviço ou uma solução
incluindo bens, serviços, informações e outros elementos, com base em todos os tipos de contatos com a marca a
que aquele cliente está exposto”. (GRÖNROOS, 2009, p.294)

Ressalta-se a importância da imagem para uma marca pois tem a função de criar
expectativas e influenciar percepções representando o valor e a realidade existente. Segundo
GRÖNROOS (2.009), a gerência da marca pelo profissional de marketing pode-se utilizar dos
pontos de vista de ser diferente, ter uma própria fama, estabelecer uma conexão emocional e
internalizar a marca. Portanto pode-se entender que o marketing é essencial para a comunicação
e gerenciamento da marca para alcançar os melhores resultado em uma empresa.
4. O QUE É MARKETING?
A essência do marketing é o processo de troca, em que duas ou mais partes se dão algo no
valor, com o objetivo de satisfazer necessidades recíprocas (BOONE, KURTZ, 1.998 p.7)
portanto, a origem do marketing se desenvolveu na troca de um item tangível ou intangível.
Antes dos anos de 1920 ocorreu a primeira era da origem do marketing nos Estados Unidos,
Era da Produção que predominava a ideia de “um produto bom se venderá por si mesmo” como
exemplificado no slogan do veículo Ford que era “Eles [clientes] podem comprar o carro da
cor que quiserem, contanto que seja preto”, contudo, era necessário o cliente se alinhar para
obter o produto sem um diferencial. Já a segunda época denominada pelos autores como a Era
das Vendas, antes dos anos 1950, que visava a comercialização de produtos essenciais. O último
momento da origem é a Era do Marketing que foi durante a Grande Depressão mostrando a
importância do papel do marketing em uma empresa com a análise de mercado, cliente e
produto. Desta maneira, para THEODORE LEVITT em 1960, “as atividades de marketing
ainda são consideradas uma consequência necessária do produto e não o contrário, como
deveria ser”, em seu artigo demostra que as marcas possuíam uma visão curta de como poderia
utilizar o marketing para os negócios. De acordo com os autores (BOONE, KURTZ, 1.998 p.6)
a definição de marketing pela American Marketing Association, é “ o processo de planejamento e
execução de concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, organizações e
eventos para criar trocas que venham satisfazer objetivos individuais e organizacionais ”, conclui-se

que a função do marketing se permeia em toda a empresa para compreender o mercado,
comercializar o produto e criar o relacionamento com o cliente. Logo, identifica-se que a
interpretação do Marketing representa toda a ação de uma empresa que nota as necessidades e
desejos satisfação e não satisfeitos de um grupo e atua com novos produtos e serviços para
solucionar a dor do público-alvo (KOTLER, 1993). Kotler cita que para Drucker “Marketing é
tão básico que não pode ser considerado uma função isolada. É o negócio inteiro, cujo resultado
depende do ponto de vista do cliente” (KOTLER, 1.993, p.29), assim o profissional mercadólogo

analisa o amplo de um projeto pensando no micro para influenciar o cliente na ação de compra.
O ponto de partida para se entender como o Marketing utilizado é compreender o
processo social de como as pessoas acessam suas necessidades e o que desejam e como acontece
a conversão dos produtos com outros indivíduos (KOTLER, 1993). Assim, entende-se um
estudo sobre as necessidades e desejos para obter melhores resultados de campanhas. Outros
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modos de definir o conceito de marketing é pela análise de: encontrar o desejo e satisfação do
cliente, produzir o que será vendido, amar o cliente e não o produto. Pode-se observar a
utilização dessas definições nas marcas: “faça ao gosto do cliente” (Burger King), “Você é o
cliente” (United Airlines) e “Fazer tudo ao nosso alcance para transformar o dinheiro do cliente
em valor, qualidade e satisfação” (J.C. Penney). Portanto, para BOONE & KURTZ, a criação
das atividades de marketing em uma empresa envolve:
- Identificar as necessidades do cliente; -Projetar mercadorias e
serviços que satisfaçam essas necessidades; - Informar os compradores
em perspectiva sobre mercadorias e serviços; - Fazer com que as
mercadorias ou serviços estejam disponíveis onde e quando os clientes
desejarem adquiri-los; - Atribuir preços a mercadorias e serviços que
reflitam os custos, sejam competitivos e estejam de acordo com o poder
aquisitivo dos clientes; - Proporcionar o serviço e acompanhamento
necessários para assegurar ao cliente satisfação após a compra.
(BOONE & KURTZ, 1998, p. 5)

O marketing está cada vez mais presente nas empresas pela sua função essencial de entender
e estudar o cliente para criar campanhas, ações e produtos que sejam necessários ou desejados.
Pode-se notar o gerenciamento do marketing está cada vez mais analítico interligado ao criativo
para gerar o conteúdo dos princípios de marketing.
5.1. OS PRINCÍPIOS DE MARKETING
O Mix de Marketing aborda os 4Ps que são: Produto, preço, praça e promoção. O
produto é material que vai ser utilizado para satisfazer a necessidade de um público-alvo
(KOTLER, 1.993). O produto pode ser um objeto físico ou intangível, ao fazer uma campanha
o profissional de marketing precisa se atentar ao resultado que o produto vai oferecer para o
cliente que analisa a utilidade do objeto antes de adquirir (KOTLER, 1.993, p. 38) Um produto
será comercializado no mercado com a definição de: “ Um mercado é composto por clientes
potenciais que partilham de uma mesma necessidade ou desejo e estão aptos a engajar-se num processo
de troca para satisfazer aquela necessidade ou desejo”. Logo, quando o produto está participando

da troca no mercado o próximo passo é fazer consultas para analisar o preço que será lançado
no mercado. A discussão envolvendo o preço é baseado no quanto pode dar em troca pelo
produto no mercado (BOONE & KURTZ, 1.998). Para obter o preço certo precisa-se analisar
diversos tópicos, como as leis que afetam a legislação no país ou caso o produto seja exportado
precisa levar em consideração o valor do transporte que será embutido no preço. O profissional
de marketing estuda os objetivos da lucratividade e da concorrência para compor o preço. Assim
pode-se entender que no preço do produto ou serviço está incluso diversos fatores internos e
externos da empresa. O produto é distribuído por diversos canais e a análise destes é feito pelo
estudo da praça. Segundo BOONE & KURTZ (1.998, p.320), “os canais de distribuição
desempenham um papel-chave na estratégia pelo fato de proporcionarem os meios pelos quais
os bens e serviços são deslocados dos produtos até os usuários finais”, desta forma é pela praça
que ocorre todo processo de troca da compra. O último “P” de marketing é a promoção que tem
a definição como “função de informar, persuadir e influenciar as decisões de compra dos
consumidores” (BOONE & KURTZ, 1.998, p.393). A promoção é importante pelo objetivo de
comunicar com o público-alvo que constitui com as propagandas, brindes e promoções de
38
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

venda. Desta forma, pode-se utilizar os quatro “P”s de marketing em eventos para alcançar
porcentual maior de público-alvo.
6. EVENTOS
O fator cultural influencia o comportamento do consumidor, e neste fator torna-se
importante analisar os eventos que são fundamentais para uma sociedade. Meirelles (1999, p.
21) define evento como: “um instrumento institucional e promocional utilizado na comunicação
dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer imagem de organizações, produtos, serviços,
ideias e pessoas por meio de um acontecimento previamente planejado a ocorrer em um único espaço
de tempo com aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja por meios de recursos de
tecnologia.”. Com isso, pode-se dar exemplo de evento copa do mundo, Super Bowl, Carnaval

e programas de televisão que apresentam o conceito de domínio amplo da cultura. O evento de
sucesso está ligado ao seu planejamento, o objetivo que será transmitido para o público. Para
Lopes, Balago (2012), é fundamental pensar em todos os detalhes, a logomarca, a data, local e
entre outros. Além disso, o marketing pode ser utilizado como uma ferramenta de planejamento
do evento atraindo o público e divulgando o acontecimento. Para Neto Melo, o evento é
“qualquer fato que pode gerar sensação e, por isso, ser motivo de notícia” (1999, p.20). Com esse
argumento, as marcas utilizam-se de eventos para promover o relacionamento com a população.
Para KOTLER e KELLER, os “eventos e experiências são oportunidades para fazer parte de
momentos relevantes e mais pessoais na vida dos consumidores” (2006, p.80) com isso pode-se
afirmar sobre a experiência de um evento sob a marca é a valorização da imagem, oportunidade
de compartilhar a visão e os produtos com o público-alvo. Desta forma, o evento pode
proporcionar maior visibilidade no mercado para uma marca.
7. MARKETING NOS EVENTOS
Em uma sociedade empresarial o foco das ações percorre as atitudes de clientes que são o
público-alvo, Kotler (1.993, p.173) define cinco tipos de mercado:
“1. Mercado Consumidores: indivíduos e familiares que compram
produtos e serviços para consumo pessoal; 2. Mercados industriais:
organizações que compram bens e serviços necessários à produção de outros
bens e serviços com o objetivo de gerar lucros e/ou realizar outros objetivos;
3. Mercados governamentais e de organizações que não visam lucro: órgãos
governamentais e organizações que não visam lucro, que compram bens e
serviços a fim de produzir bens públicos ou transferir esses bens e serviços a
outros que deles precisam; 4. Mercados internacionais: compradores externos,
incluindo clientes estrangeiros, produtores, revendedores e governos”.
Com base nos conceitos é necessário criar campanhas e nutrir o relacionamento com
esse público para satisfazer as necessidades. Para Kotler, existem os principais fatores que
influenciam o comportamento desse público, como os culturais e a classe social, e a
segmentação desse mercado é importante para compreender o mercado que a marca atua.
Na indústria cultural existe a tendência de exibir por meio de publicidade e propaganda os
produtos para melhores resultados de marketing, com o advento de eventos na sociedade
globalizada se torna a oportunidade de apresentar a marca por meio de comerciais, serviços e
ideias. De acordo com o livro O Poder do Hábito, o publicitário Claude Hopkins, demonstra a
propaganda de sucesso tem duas regras básicas: a primeira é achar uma deixa simples óbvia, já
a segunda é definir claramente as recompensas. Em suas propagandas, o publicitário cria o
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anseio de algo, como o exemplo da pasta dentária Pepsodent que os consumidores ansiavam
pela sensação de limpeza assim, a marca vendia a sensação de limpeza. Como exemplo de
publicidade atual, o caso do final do campeonato do Super Bowl nos Estados Unidos, que tem
grande mercado assistindo os comerciais com superproduções cinematográficas e poder de
influência das tendências do mercado de Marketing, as marcas utilizem o evento para vender o
desejo de algo, seja um produto com benefício central ou produto potencial. Desta forma, a
importância da publicidade e propaganda de marcas em eventos para melhores resultados de
marketing é crucial para criar relacionamento com o consumidor.
7.1. CASO: BIG BROTHER BRASIL

O reality show foi inspirado no livro “1984” de George Orwell que retrata uma sociedade
totalitarista com “teletelas”, uma câmera que possui o poder de monitorar, gravar e espionar
toda a população. Analogicamente a este modelo, o Big Brother ocorre uma vez ao ano e todos
os participantes são espionados pelo país, nos últimos anos o reality show não tem sido apenas
um programa de entretenimento, mas sim sendo uma grande estratégia para marcas alcançarem
resultados em marketing. De acordo com a Revista Exame (acessado em 13/03/2021 11:30), após
a marca de chinelo Havaianas patrocinar o Big Brother teve a busca pelo site com aumento de
2.000% em relação aos minutos anteriores ao patrocínio. Outro caso de sucesso foi, o fast food
McDonald’s (acessado em 05/06/2021 19:15) que utilizou o marketing de relacionamento para
alavancar as vendas com a temática festa do pijama, que por conta da pandemia do novo
coronavírus inúmeros comércios tiveram que fechar o espaço físico, mostrando o forte
marketing que utilizou no evento para inovar. Os realities estão se tornando cada vez mais uma
vitrine para as marcas anunciarem seus produtos, consequentemente a isso em 2021 a
publicidade nesse formato cresceu 26% seguindo o site Meio e Mensagem (acessado em 19/09/2021
20:47). Além das expectativas, após a finalização do programa os participantes continuam em
alta nas publicidades representando grandes marcas, como foi o caso do Banco Santander que
utilizou a imagem do ex-BBB Gil do Vigor para apresentar Open Baking. no comercial do
banco de 45 segundos estreou no intervalo do programa Fantástico, da televisão Globo, de
acordo com o site Meio & Mensagem (acessado em 20/09/2021 às 23:00) “rendeu 20 mil cadastros
em 12 horas na página de Open Banking do Santander, além do marketing e da mídia espontânea que o
banco recebeu.” Como também foi analisado a repercussão da palavra “Open Banking” e

Santander nas redes sociais que ficou em alta. Assim, conclui-se que realities show como o Big
Brother possui elevado poder de alcançar o público de várias idades e localizações do país.
7.2. CASO: SUPER BOWL
O maior evento do Futebol Americano é conhecido como Super Bowl que acontece
anualmente. A temporada inicia-se em setembro e finaliza em fevereiro, assim para os
estadunidenses a final é um evento aguardado durante o ano, consequentemente é um dos
maiores mercado do mundo para o marketing. De acordo com o site Viajoteca (2015 acesso em
27/09/2021), o Super Bowl teve 112.2 milhões de telespectadores na televisão com o esperado
show do intervalo de cantores famosos. Segundo a Fortune Media (acessado em 27/09/2021 22:50),
o comercial de 30 segundos do evento foi vendido por 5 milhões de dólares pela alta audiência
que será impactada além do alto planejamento das propagandas que são altamente produzidas
com cenários cinematográficos e celebridades. Desta forma, as ações da marca nesse evento
têm grandes resultados em marketing pela alta exposição de seus comerciais e de acordo com
a pesquisa realizada em 2016 pelo Huffpost (acessado em 28/09/2021 19:48) sobre o
comportamento de millenials mostrou que “26% dos entrevistados revelaram que só assistem ao evento
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pelos comerciais”.

Portanto, o mercado corporativo tem a tendencia de visualizar as propagandas
que refletem ao redor do mundo como por exemplo de chamar atenção aproveitando o
licenciamento de músicas para se aproximar do público.
7.3. CASO: LOLLAPALOOZA
O Lollapalooza é o festival de música alternativa que ocorre anualmente em diversos países,
no Brasil o evento é realizado em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, que possui diversos
palcos com a estimativa receber cerca de 100 mil pessoas por dia. O evento possui
patrocinadores como Budweiser, Chevrolet, Adidas, Vivo Bradesco e Next e tem apoiadores
exemplo da Fusion Energy Drink, Johnnie Walker, Fini, Coca-Cola e entre outras marcas. Desta
forma, as marcas planejam promoções de marketing para se relacionar com o público presente,
como exemplo da marca de cerveja Budweiser que em 2019 premiou consumidores ao
comprarem o produto com cerveja de graça, acesso ao Lolla Lounge e ingressos para mais um
dia de festival. As marcas utilizam da experiencia do público para encantá-los como foi o caso
da Chevrolet que criou o “#OnixDay”, um dia exclusivo para consumidores de um Onix
assistirem três atrações do line-up antes da abertura oficial. Assim, no “#OnixDay” a marca faz
o próprio planejamento do show no palco que possui no Lollapalooza (2019, acesso em 04/10/2021
18:13). Portanto, para o diretor executivo de marketing da Chevrolet Hermann Mahnke: (em
04/10/2021 18:13) “Os seis anos de patrocínio destacam o Chevrolet Onix como um patrocinador
que aprendeu a entender esse público e oferecer o que eles mais valorizam, a experiência. A
partir daí criamos o #OnixDay, um evento que ano passado levou 38.000 pessoas, número que
pretendemos repetir este ano. Para que se tenha a ideia da grandiosidade, estamos falando de
uma operação similar à do próprio LollaBR. Quem vai, tem a experiência de um festival, ainda
que exclusiva à área do palco Onix”. Desta forma entende-se que a utilização de promoções
para se relacionar com o cliente é uma forma de estratégia no marketing de eventos.
7.4 CASO: CARNAVAL
No Brasil, o principal evento popular é o Carnaval. A festa faz parte do calendário dos
brasileiros que ocorre no começo de todos os anos, iniciando-se na sexta-feira e finaliza na
terça-feira de Carnaval. Nesses dias, a população dança, comem e bebem em festas e bailes de
fantasias, desfiles de blocos. Contudo, o advento das redes sociais influenciou para que as
marcas utilizam essa ferramenta antes mesmo do feriado com a temática para acontecer o
engajamento da campanha. De acordo com o Rock Content (Acessado em 11/10/2021 21:45) “o
Facebook, no Carnaval do ano passado (2017), foram mais de 900 milhões de interações nessa
rede social e 400 milhões no Instagram que teve seu lançamento do Stories em 2016. Um
crescimento de 58% da menção ao tema comparado ao ano de 2016.” Consequentemente, os
conteúdos visuais possibilitam que as marcas explorem a estratégias de alcançar o público.
Neste contexto, endente-se que de uma forma analogicamente, as empresas utilizam a alegria
do evento para entreter o público com o objetivo de mostrar o serviço ou produto. O WhatsApp
utilizou a temática na propaganda mundial com a campanha “Fica só entre vocês”, baseado em
uma história verídica que ocorreu em 2019 com a escola Independente Tricolor que teve seus
equipamentos dos desfiles queimados. De acordo com a líder de Consumer Marketing do
Facebook Brasil, Taciana Lopes: (acessado em 11/10/2021 as 22:30) “O Brasil é um dos principais
mercados para a companhia em todo o mundo, por isso decidimos lançar a campanha aqui e homenagear
solidariedade dos brasileiros inspirada em uma das tradições mais queridas do país.". Assim, conclui-se que
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a utilização do evento em segundo plano na propaganda mundial teve a finalidade de aproximar
a relação com o cliente.
8. RESULTADOS
De acordo com a definição de Oxford Languages, o evento pode ser considerado um
fenômeno ou acontecimento (festa, espetáculo, comemoração etc.). Desta forma, profissionais
de marketing tendem a observar os eventos com a finalidade de conquistar os melhores
resultados.
No caso do Big Brother Brasil que teve ao todo 22 anunciantes e 11 patrocinadores diretos
com cotas de patrocínio entre R$18 milhões a R$78 milhões, dados relevantes das marcas em
eventos. De acordo com Dudu Noronha, head de Social Media da SumUp , (acessado em
12/10/2021 as 21:45) “Não dá para pensar só no resultado imediato daquele patrocínio. Tem que pensar
nas possibilidades que o programa oferece, no alcance e exposição de uma marca que entra na casa de
milhões de brasileiros”, como exemplo após a ação do McDonald’s Brasil teve o aumento de 1.000%

nas buscas no Google pela marca. Dados do Google Trends que mostram o aumento de buscas da
palavra “McDonald’s” e “Méqui” durante a festa do Big Brother:
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https://propmark.com.br/anunciantes/festa-do-mequi-no-bbb-o-maior-merchan-do-reality/ (acessado em 12/10/2021 às 22:05).

Nestes contextos dos exemplos mostram que houve um conjunto de ações na televisão
aberta, anúncios em redes sociais e ações digitais com influenciadores, identifica-se que a
combinação entre relacionar com o público na televisão aberta que tem grande número de
telespectadores em um evento pode-se gerar um impacto positivo das marcas em eventos
como marketing para as vendas dos produtos. Em relação ao caso Super Bowl, apresenta
como um comercial de marcas em segundos é tão valorizado no evento que foi vendido por
5 milhões de dólares pela alta audiência de alto impacto nas propagandas produzidas com
cenários cinematográficos e celebridades. Evidência grandes resultados em marketing pela
alta exposição de seus comerciais sobre o comportamento de millenials mostrou dados de
26% dos entrevistados assistem ao evento pelos comerciais. Portanto, o mercado
corporativo tem grandes expectativas em relação aos resultados que podem ser alcançados
pelas suas marcas em eventos. Com base no caso Lollapalooza identifica-se que a marca
faz o próprio evento como um show corporativo de evidências em seus planejamentos e a
utilização de promoções para se relacionar e encantar seus clientes de forma inovadora e
estratégica no marketing de eventos. E no caso do Carnaval, sinaliza a expansão do volume
e acessos nas redes sociais como o Facebook, no Carnaval de 2017, foram mais de 900
milhões de interações e 400 milhões no Instagram que teve seu lançamento do Stories, um
crescimento de 58% da menção ao tema comparado em anos anteriores, os conteúdos
visuais do evento possibilitam que as marcas explorem a estratégias de alcançar o público
mais rapidamente, as empresas utilizam a alegria do evento para entreter o público com o
objetivo de mostrar e persuadir os clientes quanto aos serviços e produtos para melhores
resultados.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo apresentou pontos e dados importantes as ações das marcas em eventos
para melhores resultados de marketing empresarial através de análises e o grau de influência
das ações de marketing em eventos e seus respectivos valores com resultados. Identifica-se que
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as definições de marketing e eventos, com as evidências dos casos e exemplos contribuem para
a melhoria na propaganda de produtos e serviços e promissores para o cenário corporativo
atuarem em eventos com suas marcas e observar o que ocorreu e ocorre em datas
comemorativas para um marketing mais ousado e atuante em todas as redes sociais. Entendese que no Marketing 4.0 é reconhecido os papéis mutáveis do marketing tradicional e do
marketing digital na obtenção do engajamento e da defesa da marca pelos clientes (KOTLER,
2017) e por meio deste artigo evidencia à atuação dos eventos na ação mercadológica para se
relacionar com o cliente, sendo pela promoção, praça, propaganda ou preço. Esta pesquisa
buscou analisar o impacto que o marketing tem ao participar de eventos para os melhores
resultados empresariais, observando os argumentos de alcançar o maior público como é no caso
da final do Super Bowl. Além de que esta ação contribui para uma visão compartilhada através
do hábito do consumidor atual que interage rapidamente com os eventos, desta forma a marca
se aproximará do público-alvo pela estratégia de grandes datas. Por fim, é válido ressaltar que
as ações de marketing em eventos para melhores resultados agregam no mercado empresarial
através de propagandas e promoções criativas de alto impacto para o mercado, permitindo uma
precisão maior na comunicação da marca e ampliando a visão estratégica do marketing
empresarial.
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2.3
ANÁLISE DO VISUAL MERCHANDISING NA ESTRATÉGIA
DE MARKETING NA ADAPTAÇÃO PARA O AMBIENTE DIGITAL
Autora: OLIVEIRA, Kamila Gomes de Oliveira
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Orientador: MOIA, Roberto Padilha Moia
Fatec Sebrae
RESUMO
As novas tendências mercadológicas estão na expansão do mercado digital. Empresas
de todos os portes e setores se viram necessitadas a entrar no mercado digital ou a expandir suas
ações com o isolamento social. As lojas físicas, utilizam do visual merchandising para estimular
a imaginação do cliente, gerando experiências através dos sentidos que resultem na aquisição
de determinado produto. No meio digital, o Visual Merchandising é adaptado através de
características como a arquitetura do site, fotos, cores e boa experiência de compra. Esse artigo
tem como objetivo explorar o visual merchandising como estratégia de marketing para as
empresas do varejo físico e como ela tem sido trabalhada no mercado digital.
Palavras-Chave: Visual Merchandising, Digital Merchandising, Design sensorial
ABSTRACT
The new Market trends are in expansion on the digital market. Companies of all sizes need to
enter the digital Market or expand their actions with social isolation. Physical stores use visual
merchandising to stimulate the customer’s imagination, generating experiences through the
senses that result in the purchase of a certain product. In digital environment, Visual
Merchandising is adapted through features such as the online store, photos, colors and a good
shopping service. This article will be exploring visual merchandising as a merchandising
strategy for physical retail companies and how it has been worked in the digital market.
Keywords: Visual Merchandising, Digital Merchandising, Sensory Design
1. Introdução
As novas tendências mercadológicas estão na expansão do mercado digital. Empresas
de todos os portes e setores se viram necessitadas a entrar no mercado digital ou a expandir suas
ações com o isolamento social. As lojas físicas, utilizam do visual merchandising para estimular
a imaginação do cliente (MORGAN, 2011), fazê-lo entrar na loja, passar por seu layout,
estimular sua permanência no ambiente, gerando experiências através dos sentidos que resultem
na aquisição de determinado produto e em um possível retorno.
No meio digital, o Visual Merchandising é adaptado através de características como a
arquitetura do site, grid de produtos, fotos, cores, boa experiência de compras, entrega do
produto, pós-venda e indicações de outros usuários. Além dos sites, as redes sociais passam a
ter papel importante na influência do consumidor. Dessa forma, o Visual Merchandising é uma
estratégia importante para as marcas no meio físico e digital, uma vez que se desenvolvida da
forma correta, poderá gerar grandes resultados positivos.
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Esta pesquisa tem como objetivo explorar o visual merchandising como estratégia de
marketing para as empresas do varejo físico e como ela tem sido trabalhada no mercado digital
após o isolamento social.
2. Metodologia
Para realização dessa pesquisa utilizou-se como metodologia a pesquisa exploratória e
bibliográfica para compreender como as estratégias do visual merchandising tem se adaptado
do meio físico para o meio digital, exemplificado nesta pesquisa através do estudo de caso
aplicado da Marca Havaianas. O ponto de partida da pesquisa foi a revisão bibliográfica,
literatura acadêmica os principais e temas envolvendo a pesquisa.
Nessa revisão apresenta-se uma síntese sobre os termos merchandising, visual
merchandising, digital merchandising, internet e as plataformas digitais e o contexto de
aceleração digital impulsionado pelo isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19.
Esses referenciais, foram essenciais para a estrutura básica da pesquisa.
A próxima etapa foi o estudo de caso, onde define o estudo das lojas da Havaianas, e
realizei uma comparação entre o visual merchandisign aplciado nas lojas físicas e como o
conceito é aplicado em suas lojas online, na sequência organização desses resultados para
descrevê-los no capítulo de resultados.
Essa pesquisa foi desenvolvida no período entre Abril e Setembro de 2021. No período
estudado, houve desafios e dificuldade em encontrar referências bibliográficas sobre como a
adaptação do Visual Merchandising ocorreu no período pós pandemia. Comecaremos com os
principais conceitos acerca do tema a fim de gerar base técnica teórica para a compreensão do
objetivo proposto.
3. Desenvolvimento
Mechandising, segundo Blessa é a técnica ou material promocional que proporcione
mais visibilidade ao produto com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra
dos consumidores, sem o uso direto de palavras, influenciando o cliente através das embalagens,
equipamentos e o próprio espaço de vendas da loja (FOGAÇA, 2021). A partir do conceito de
Merchandising surge o Visual merchandising, técnica de trabalhar o ambiente da loja através
do design, da arquitetura e da decoração, utilizando a identidade visual com o objetivo de
motivar e induzir o consumidor à compra e de transmitir a imagem de loja que o varejista deseja
(BATISTA; ESCOBAR, 2020).
Sua função é a de despertar a atenção do consumidor, tornar a exibição do produto mais
atraente, proporcionar a identificação da marca ou produto, desenvolver o aumento das vendas
por impulso e associar o tipo de loja ao produto oferecido (BLESSA, 2007).
O visual merchandising ocorre através da combinação de todos os estímulos sentidos
humanos presentes no ambiente da loja, como a visão, estimulada pelas cores e luzes; os
aromas, associados a memórias afetivas; o paladar, através de degustações, a audição através
da música e o tato através do toque do cliente ao produto oferecido. Através da técnica
combinada dos sentidos, e sua estimulação com o cliente no ambiente da loja, tem como
objetivo despertar no consumidor sentimentos positivos sobre a loja capaz de “transformar o
momento da compra em uma experiência prazerosa” (BATISTA; ESCOBAR, 2020).
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As lojas, utilizam do visual merchandising para estimular a imaginação do cliente
(MORGAN,2011), fazê-lo entrar na loja, passar por seu layout, criar um ambiente agradável,
que estimule sua permanência, gerando experiências através dos sentidos que estimulem o
cliente e resultem na aquisição dos produtos ofertados e em um possível retorno do cliente, ou
seja, gera um sentimento de conforto que aumenta as chances de efetivação da venda.
O momento em que o cliente está em contato com o produto e é estimulado pelas
estratégias de visual merchandising, é tão importante que ele é considerado uma
das mídias mais eficazes, até mais do que a propaganda, como aponta Batista e Escobar (2020):
“De acordo com os dados da pesquisa “A hora certa de ativar
o shopper”, realizada pela Nielsen (2015), cerca de 70% das decisões
de compra são tomadas no ponto de venda. A propaganda pode até criar
o desejo de consumo, mas a decisão de compra acontece no momento
em que o consumidor entra em contato com o produto no ponto de
venda. Por isso o visual merchandising é considerado uma
das mídias mais eficazes, pois é a única que conta com os três elementos
que compõem a venda: o consumidor, o produto e o dinheiro (BLESSA,
2011)”

Segundo Kotler, não basta apenas satisfazer os clientes, é preciso encantá-lo. Ter uma
estratégia de marca bem definida junto à experiência de compra do cliente, são essenciais para
seu reconhecimento e lembrança do cliente, seja ele no varejo físico ou nos meios digitais.
Atiçar os sentidos através da junção das sensações é uma estratégia muito utilizada no Visual
Merchandising.
Segundo Morgan, a prática de expor produtos data da década de 1840, quando a
tecnologia permitiu a construção de grandes vidraças que passaram a se transformar em
cenários para os produtos. No século XX, o vitrinismo se aprimorou e se expandiu para dentro
da loja através de ambientações conceituais aplicadas através de categorias e elementos
(Imagem 1), e que podem ser exploradas pelo marketing sensorial, que é a utilização em
produtos ou serviços através da exploração dos cinco sentidos humanos (HERMOSA;
ANDRADE, 2015) para criar a identidade e imagem que a marca deseja.
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Figura 1: Categorias e elementos do Visual Merchandising. Fonte: BATISTA; ESCOBAR, 2020.

No ponto de venda, a apresentação da loja é o que causa o primeiro impacto no
consumidor, e através dela, desenvolver estratégias de acordo com o que o lojista pretende,
trazendo o consumidor para dentro da loja. A vitrine é importante elemento no momento de
apresentação da loja, principalmente para o lojista que não realiza propaganda e que utilizam
da mesma para aproximar o consumidor do produto (BATISTA; ESCOBAR, 2020).
Segundo Morgan, o interior da loja deve conter uma combinação de ambientação,
funcionalidade e design de interiores convidativo, através de elementos como as cores, texturas
e acabamento das paredes, largura dos corredores, pisos seguros e que seguem a identidade da
loja, temperatura do ambiente, e a disponibilidade de provadores (BATISTA; ESCOBAR,
2020)
Segundo Batista e Escobar (2020), o layout de uma loja é responsável por direcionar a
circulação dos consumidores. Quando desenvolvido adequadamente, o consumidor é
direcionado a circular por várias áreas da loja, de forma confortável, divertido e estimulante.
Em conjunto ao layout, elementos como a comunicação visual, as cores e a iluminação
também trazem ações importantes no visual merchandising. A comunicação visual deve
oferecer as informações necessárias ao consumidor para decidir sua compra, além de trazer
melhor resultado de venda ao lojista (BATISTA; ESCOBAR, 2020).
As cores, repletas de simbolismos, provocam sensações diferentes na ambientação da
loja. Cores quentes, como amarelo, laranja e vermelho chamam mais atenção e despertam um
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sentimento de urgência, estimulando o consumidor. A visão é o sentido que permite o ser
humano perceber mudanças e diferenças, e através dela outros sentidos têm impacto, como
nossa perceção de paladar, que dependendo da cor, têm a intensidade do gosto amplificada.
Cores frias como o azul, roxo e verde são mais utilizadas para momentos em que o
consumidor precisa de uma segurança maior, transmitindo relaxamento. Assim como as cores,
a iluminação também pode despertar sentimentos nos consumidores, como o destaque a uma
peça, ou até mesmo o afastamento do consumidor, quando utilizada sem estratégia
(ZAMBERLAN et al., 2010). Segundo Blessa “A iluminação destaca partes atrativas da loja e
pode disfarçar as partes visualmente desagradáveis e que não podem ser mudadas”, gerando
valorização do produto.
O olfato é um dos sentidos mais aguçados, capaz de despertar memórias e sentimentos
nos consumidores, o que pode alterar o comportamento do consumidor, tornando o ambiente
mais agradável, aumentando seu tempo de permanência, e sua perceção, podendo gerar
alteração de humor que resulte em compra ou afeto pela marca. O marketing olfativo, uma
estratégia em que um aroma é associado à identidade de uma marca, leva em conta para seu
desenvolvimento fatores como os valores da marca, conceito, público alvo, entre outros.
(HERMOSA; ANDRADE, 2015).
A estratégia sonora é facilmente ajustada e aplicada para estimular o comportamento de
compra e permanência do consumidor no ambiente. A música é capaz de transmitir sentimento
de calma, agitação e até mesmo sentimentos como exclusividade ou de um produto popular.
As estratégias apresentadas acima devem estar em sintonia e em combinação para gerar
a atmosfera coerente entre as estratégias, a marca, produtos e os sentimentos pretendidos para
potencializar a venda para o consumidor final.
Com o avanço digital, o Visual Merchandising pautado no ponto de vendas vive uma
adaptação para o digital. Figueiredo (2015) afirma que “muitos internautas chegam ao site das
empresas, visitam seus produtos, mas não geram nenhuma ação no site”, por essa razão as
técnicas de visual merchandising devem ser adaptadas para o chamado “digital merchandising”,
segundo o autor.
O digital merchandising busca “simplificar a utilização e a compreensão da oferta no
universo online” (FOGAÇA,2021). Para a eficiência das ações do digital merchandising, é
necessário disponibilizar mais recursos de observação ao consumidor, que os torne mais
próximos ao produtos como fotos do produto de diferentes ângulos, informações sobre tamanho
e peso.
Segundo Galinari et al. (2015), a compra pela internet é capaz de proporcionar um
aumento de bem-estar para o consumidor, uma vez que o consumo on-line pode ser realizado a
qualquer momento, tornando-o acessível aos interessados.
Muitos consumidores realizaram suas compras digitais pela primeira vez, apresentando
crescimento acima da média no e-commerce brasileiro, segundo pesquisa da Souza Neto
(2020), 51% dos consumidores que compraram através do e-commerce de varejo alimentício
na pandemia dizem que manterão o hábito após o término da pandemia. O consumidor está
adotando novos hábitos pautados em consumo digital e com isso, o varejo está sofrendo
mudanças irreversíveis.
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Empresas que apresentarem melhores experiências de compras, possuem mais chances
de manter parte desse fluxo no futuro (SOUZA NETO, 2020). Empresas que já tem seu espaço
no meio digital buscam uma expansão, e segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva,
o e-commerce brasileiro, no ano de 2020, no segmentos de marketplace, representou um
crescimento de 32,6% já no mês de março (ECOMMERCE BRASIL, 2020).
Segundo Figueiredo(2016), o consumidor pós-Covid, é o principal causador de
transformações digitais no consumo e seu comportamento pode ser observado através das lojas
físicas tornando-se digitais, do aumento do uso e expansão dos aplicativos de entrega e o
aumento do investimento de sites e plataformas para aprimorar a experiência de compra online.
No momento em que as vendas físicas sofrem queda, as estratégias de Visual Merchandising
antes aplicadas nas lojas físicas passam a ser reestruturadas para o meio digital como alternativa
de inovar o negócio, e se manter ativo no mercado. A entrega de pedidos devido a restrição de
movimentação durante a pandemia, aumentou significativamente nas compras online. (SILVA
NETO, 2020)
Segundo Reis (2019), a complexidade do Deisgn nas publicidades ajuda a captar a atenção
do consumidor, e oferece um suporte para responder às necessidades em seu processo de
decisão.
Para a análise da aplicação, foi escolhida a marca, lojas físicas e e-commerce da
Havaianas. Segundo o site da marca, o principal produto, as sandálias Havaianas foram
desenvolvidas em 1962, quando a Alpargatas adaptou a sandália japonesa Zori à sola de
borracha. O produto pioneiro como chinelo de dedo se aprimorou e durante os anos 90, a marca
se reposicionou e começou a ser comercializar sandálias monocromáticas, as Havaianas TOP,
que apresentou o rebranding da marca, tornando a estratégia de cores sua principal identidade
visual, adotadas na marca até hoje. (Imagem 2 e 3)

Figura 2: Propaganda da Havaianas anunciando os produtos monocromáticos, em 1994. Fonte: Rock Content.
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Figura 3: Propaganda da Havaianas veiculada em sua expansão internacional, em 2008. Fonte:Meio e
Mensagem.

Em 2013, dados informam que as sandálias havaianas vendiam em média 575.342
pares/dia, o equivalente a 6 pares/segundo. Atualmente a marca está presente em mais de 150
mil pontos de venda no Brasil, exporta para mais de 80 países e desenvolveu variações de
produtos, além das sandálias.
Em entrevista para a InfoMoney, o Roberto Funari, CEO da Alpargatas afirmou que no
segundo trimestre de 2021 a Havaianas vendeu mais de 58 milhões de pares e peças da marca.
Durante a pandemia, as vendas cresceram nos pontos físicos e também devido aos
investimentos em vendas online, uma vez que a Havaianas é a “arca do ficar em casa”, segundo
Funari em entrevista para a Exame em Dezembro de 2020.

Figura 4: Loja Conceito da Havaianas com banca de frutas, substituídas pelas tradicionais sandálias.
2010. Fonte: Fashion Network.
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A primeira loja conceito da marca abriu em 2009, a Espaço havaianas, na Rua Oscar
Freire, em São Paulo, comercializando apenas produtos da marca, e apresenta como estratégia
cenográfca uma banca de frutas no centro, para representar o colorido da Havaianas e
homenagear a origem popular da marca.
Figura 5: Loja havaianas em Marselha, França, 2017. Fonte: Fashion Network

No layout das lojas, além da banca de frutas, outros elementos como os cestos de palha, texturas
em madeira, um espaço amplo, com paredes em tons claros e iluminação quente e layout sem grandes
barreitas visuais, pretendem gerar a identificação com o clima tropical, e com a marca, que tem as
estampas da textura da sandália e das tiras acopladas nos elementos de design das lojas, como no painel
do caixa, e nos expositores das sandálias.

Figura 6: Loja da Havaianas Unidade Shopping Mooca. Fonte: Arquivo Pessoal, 2021.

A ambientação na loja física é centrada em detalhes, o ambiente apresenta destaque aos
produtos, que se distribuem de acordo com o aspecto das cores, e de forma que o cliente possa pegar
nos produtos e experimentá-los. No meio digital, essa sensação ocorre por meio da visão, que tem o
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papel de suprir as necessidades do cliente de sentir e experimentar o produto. Uma vez que não
se tem o produto em mãos, o tato e o olfato são agregados pela visão, que tem o papel de
apresentar ao consumidor a sua textura, vista através das imagens dos produtos e de sua
ambientação, como o produto no pé de uma modelo.
O Planograma, estratégia de orientação à exposição dos produtos nas gôndolas (FIGUEIREDO,
2015), é apresentado nas lojas físicas através do degrade das cores, e de sua ambientação, como a ilha
central, com temática de feira. No site, a cultura da marca também é expressa através das cores do

site, que são modificadas conforme o consumidor explore e desça dentro do site.
O consumidor seleciona os produtos conforme a cor que deseja, e para isso, o cursor se
transforma em dois pares da tradicional sandália da marca. Ao selecionar a cor desejada, o
consumidor é direcionado aos produtos disponíveis. O fundo da loja virtual também explora as
cores e vai sendo alterado conforme o consumidor explora o site.

Figura 7: Site de vendas da Havaianas. Fonte: Arquivo Pessoal, 2021.
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Figura 8 e 9: Imagens de Sandália na página do produto. Fonte: Havaianas

Outra estratégia utilizada pela marca é a avaliação dos clientes, exposta no site em
linguagem alinhada à cultura da marca, e que contribui para que o consumidor possa ter uma
visão mais precisa do produto e do serviço prestado pela empresa.
No site da marca, não foram identificadas estratégias de marketing auditivo durante o
período da pesquisa, entretanto é uma estratégia utilizada nas lojas físicas para gerar
ambientação.
Com base no que foi apresentado, o caso da Havaianas exemplifica a adaptação do
Visual Merchandising para o meio digital através da estratégia visual para gerar o desejo de
compra no consumidor, através da apresentação da loja, layout, design, comunicação visual e
atmosfera da loja.
No ambiente online, os elementos são adaptados através de estratégias distintas, como o uso
das cores assim que se entra no domínio, a busca dos elementos através das cores e adaptação
do cursor para um par de havaianas, o uso das fotografias para que o cliente tenha todas as
informações necessárias, visualize o produto e se encante pelas texturas, usos e experiência de
outros usuários, gerando assim o fortalecimento da marca e o aumento das vendas no ambiente
online.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo apresentou os conceitos que envolvem o Visual Merchandising desde
sua concepção até sua adaptação para o meio online através de pesquisa bibliográfica e
desenvolvimento do estudo de caso do site da marca Havaianas.
Identifica-se que o Visual merchandising, conjunto de estratégias que desperta a atenção
do consumidor, agrega valor ao produto, tornando-o mais atraente para o consumidor e
impulsionado as vendas no meio físico. Para tal, utiliza de várias estratégias, como o uso dos
sentidos humanos, ou o design sensorial, para despertar tais impulsos no consumidor através de
elementos como a ambientação da loja, layout, design, atmosfera da loja e comunicação visual
(BATISTA; ESCOBAR, 2020).
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Com a expansão das vendas para o meio digital, surge o Digital Merchandising, que busca
disponibilizar recursos para que o consumidor se sinta mais próximo do produto através do
recurso visual como chave para o processo. Essa pesquisa buscou analisar como esse processo
ocorre, apresentada através do estudo de caso da marca Havaianas, apresentando o conceito da
marca, como o visual merchandising ocorre nas lojas físicas e como sua identidade visual é
adaptada ao site da marca, sem perder o conceito. Dessa forma, a comunicação da marca é
fortalecida, além da possibilidade de expansão que o meio digital proporciona, tornando assim
o digital merchandising uma ferramenta primordial para a estratégia do marketing das marcas,
e por consequência, o aumento das vendas no ambiente online.
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3. ARTIGOS CIENTÍFICOS RESUMOS PREMIADOS
3.1 AS BARREIRAS ENFRENTADAS POR MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

DURANTE AS COMPRAS DE EMBALAGENS ONLINE
Autora: Talita Ignacio Siqueira – e-mail.: talitaignacioo@gmail.com
Orientador: Prof. Me. Rodrigo Médici Cândido

Fatec Sebrae
INTRODUÇÃO: Com a ascensão da internet impactando milhões de brasileiros, atrelado aos efeitos da quarentena
por consequência da Covid-19, o comércio eletrônico evoluiu significativamente, impactando principalmente as
micro e pequenas empresas. Por meio das vendas via plataformas de comércio eletrônico, marketplaces, lojas
virtuais e redes sociais, as empresas tiveram que investir em estratégias de marketing digital, oferecendo seus
produtos para milhões de usuários. O aumento das práticas de compras online ocasionou no aquecimento do
mercado de embalagens, levando muitas empresas desse segmento a fortalecerem seu canal de vendas pela internet
[3]. Entretanto, a venda desse tipo de produto, que costuma ser feita por clientes empresariais, é de elevada
complexidade, pois impacta diretamente no valor final do produto, nos processos internos do negócio e na
experiência do cliente. Por isso, é importante que a empresa fornecedora de embalagens entenda essa complexidade
e trabalhe em soluções para melhor atender aos micros e pequenos empreendedores em sua jornada de compras de
embalagens online. OBJETIVO: Essa pesquisa propõe compreender os desafios que as micro e pequenas empresas
que vendem seus produtos via comércio eletrônico e redes sociais enfrentam ao realizarem compras de embalagens
para o envio de seus produtos. Além disso, também se constitui como objetivo dessa pesquisa a identificação dos
atributos determinantes para a realização da compra. MÉTODOS: Pesquisa descritiva e análise bibliográfica e
exploratória para o estudo ao tema proposto, com fontes e citações que ajudem a investigar e compreender a
importância, dados e evidências e cenários. Para o levantamento de dados secundários, utilizou-se pesquisas
publicadas na internet, livros e artigos científicos. DISCUSSÃO: O processo de compras B2B refere-se às etapas
de compras percorridas por empresas que compram de outras empresas. No processo de compras tradicional de
embalagens, a complexidade é maior, pois a venda é realizada em um mercado específico e a clientela costuma
ser mais exigente e técnica. No comércio eletrônico, essa exigência se torna maior ainda, pois as negociações, que
antigamente eram realizadas por meio de telefone ou fax e através de representantes comerciais, estão cada vez
mais decadentes [1]. Isso se dá pelo fato da modernização tecnológica e do comércio eletrônico, que trazem maior
comodidade e acessibilidade para o público, ao permitirem que o consumidor análise e faça as suas escolhas com
base no orçamento e objetivo da compra, que podem ser para revenda, transformação ou consumo. Segundo Kotler,
Kartajaya e Setiawan (2010) [2], a nova onda de tecnologia facilita a disseminação de informações, ideias e opinião
pública, e permite aos consumidores colaborarem para a criação de valor. Por outro lado, o comportamento de
consumidores durante as compras online de embalagens ainda traz muitas dúvidas e desvantagens, como o prazo
de entrega, o contato físico com o produto e a segurança dos dados. Além disso, os pequenos negócios prezam por
embalagens que sejam desenvolvidas sob medida, tenham sua marca, sejam de qualidade e seguras durante o
transporte e que proporcionem uma experiência memorável para o cliente final. CONCLUSÃO: Percebe-se que o
comércio eletrônico fez com que o processo de compra dos empreendedores que necessitam adquirir embalagens
evoluísse, remodelando a forma como esse segmento de consumidores realizam suas pesquisas e pedidos. Portanto,
é necessário que os fornecedores que atendam a esse segmento ofereçam uma boa experiência de compra em seus
sites de venda, entendendo a complexidade de uma compra B2B como forma de criar valor a seus consumidores .
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[2] KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing
centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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3.2 EXCESSO DE ELISÃO: OS LIMITES AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

EMPRESARIAL
Autor: Carlos Roberto Dentello Junior
e-mail: dentellocarlos@gmail.com
Orientador: Prof. Me. Marcelo Salles da Silva

Fatec Bragança Paulista
INTRODUÇÃO: A redemocratização do Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe ao
governo brasileiro a obrigação de manter e disponibilizar aos cidadãos amplo acesso aos serviços públicos
necessário a manutenção de direitos fundamentais. Em especial, o direito a saúde, o direito a educação, o direito a
habitação e a assistência social receberam novos contornos legislativos no país, sendo que tais imposições
oneraram invariavelmente os orçamentos públicos dos entes federativos. Para subsidiar as despesas públicas, a
Carta Constitucional de 1988 criou uma organização tributária para permitir arrecadação necessária ao custeio das
despesas públicas, que aliada a desorganização financeira dessas pessoas políticas fazem com que o Brasil assuma
um protagonismo mundial entre os países que apresentam as maiores cargas tributárias. A sobrevivência
empresarial impõe entre outras ações estratégicas, um rígido planejamento tributário para minimizar o danoso
impacto orçamentário nas empresas. OBJETIVO: O trabalho tem como objeto de estudo a carga tributária, com o
objetivo específico de compreender epistemologicamente os limites do planejamento tributário empresarial.
MÉTODOS: Trata-se de estudo exploratório e qualitativo, que adotou como método a revisão explicativa da
literatura. A revisão da literatura consistiu na busca e seleção de estudos nas bases científicas Scielo e Google
Academic, estabelecendo como critério de inclusão e exclusão a atualidade e aderência ao objeto estudado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Importante estudo quantitativo realizado pelo Sebrae (2014) afirma que em
média 6% dos encerramentos de atividades entre os micros e pequenos empresários são em decorrência de
burocracias e alta carga tributária incidentes sobre a atividade empresarial. As organizações empresariais assumem
importante função social, na manutenção de empregabilidade, fortalecimento da economia e melhoria das
condições de vida da sociedade com a circulação de bens e serviços necessários à sociedade (CAVALCANTE
BRASIL, 2019), para que as organizações empresariais atinjam os resultados esperados é fundamental a adoção
de planejamento estratégico, delineado com seus objetivos e sua missão. O Planejamento possibilita minimizar
resultados danosos e maximizar ações que viabilizem o êxito da atividade empresária. Nesse cenário, o
planejamento tributário, também conhecido como elisão tributária, assume importante papel na medida em que,
possibilita ao empreendedor otimizar ações que possam desencadear prejuízos financeiros com pagamento de altos
volumes em tributos nas suas operações, o que torna a empresa menos competitiva no mercado (SILVA e
COUTINHO, 2019). Os excessos na análise interpretativa ou o excesso de interpretação hermenêutica do texto
legislativo tributário, de forma a dissuadir o objeto legislativo, desconstruindo a relação da norma tributária com
os princípios constitucionais objetivando economizar recursos financeiros com o não pagamento de tributos podem
caracterizar um excesso de elisão, pois não há planejamento tributário após a ocorrência do fato gerador da
obrigação, caracterizando, por vezes tipificação de crime tributário. CONCLUSÃO: O planejamento tributário
ou elisão fiscal é importante instrumento de gestão, auxiliando as organizações empresariais no cumprimento de
suas missões e objetivos. No entanto, o planejamento deve acontecer previamente, antes das ações serem
implementadas pelo gestor de forma a planejar o impacto do custo tributário. A tentativa de economizar pagamento
de tributos após a ocorrência de fatos geradores tributários, com excesso interpretativo da lei tributária está no
campo de verdadeiro impeditivo legal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. CAUSA MORTIS: O sucesso e o fracasso
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3.3 O POSICIONAMENTO ÉTICO DAS EMPRESAS NAS REDES SOCIAIS
Autoras: Kharelyn Correia Rangel, Laura de Carvalho Martins, Patrícia Alexandrina Silva, Viviane
Maiara Vieira - e-mail: carvalho.laura0305@gmail.com
Orientadora: Profa. Me. Ana Lúcia da Rocha Silva

Fatec Sebrae

INTRODUÇÃO: Estar presente nas redes sociais também quer dizer lidar com pessoas e suas
respectivas opiniões, ou seja, conviver em sociedade. Nesse sentido, é importante ressaltarmos
a importância da ética, que pode ser definida como um conjunto de normas de boa conduta, que
é colocada pela própria comunidade e que é direcionada para o bom relacionamento entre as
pessoas, determinando o que é certo e honesto (SERONNI, 2003, p. 1). Além disso, a maioria
das empresas estão inseridas no meio digital, portanto é imprescindível o desenvolvimento do
trabalho e posicionamento ético das organizações nas redes sociais, para que essas não acabem
ferindo os direitos humanos de cada um. OBJETIVO: Explorar e entender o posicionamento
ético das empresas nas mídias digitais, com foco nas redes sociais, como a ética está inserida
nos discursos corporativos dentro do ambiente online. MÉTODOS: Pesquisa e análise
bibliográfica e exploratória para o estudo ao título/tema proposto, com fontes e citações que
ajudem a investigar e compreender a importância, dados, evidências e cenários. DISCUSSÃO:
Tendo como ponto de partida a ideia de ética nas redes sociais, é preciso primeiro refletir sobre
o que é ética. A palavra “ética” provém do adjetivo “ethike”, termo usado na língua grega, que
qualifica um determinado tipo de saber, que visa estudar o comportamento do homem e suas
escolhas pautadas nos princípios do bem e do mal (GONTIJO, 2006). Os problemas éticos
caracterizam-se pela sua generalidade e isto os distingue dos problemas morais da vida
cotidiana, que são os que nos apresentam nas situações concretas (VASQUEZ, 1995, p.3). Hoje
as redes sociais são o maior meio de comunicação utilizado por pessoas e organizações em todo
o mundo. A exposição das ideias tornou acessível o entendimento das pessoas em relação a
valores e comportamentos de marcas e organizações em geral (ALVES, 2015). Nas empresas,
o posicionamento ou a exposição de ideias pautadas na ética são a porta de entrada no mundo
digital para uma boa comunicação entre organização e usuários das redes, muitas se valem de
seus valores para criar uma comunidade pautadas em advogados digitais, ou seja, seguidores
que se alinham a pensamentos e pautas em comum a empresa, transformando os seus princípios
em atitudes e valores para condutas éticas através de experiência nas redes sociais.
CONCLUSÃO: Através desta pesquisa conclui-se que a ética no âmbito digital entre as
organizações corporativas e os usuários deve ter como base seu acesso com maior facilidade
para comunicação e a compatibilidade de valores e ideais. Assim criando uma comunidade
digital com senso e posicionamento mais assertivos nas redes sociais com princípios éticos
respeitando as crenças e normas de seus usuários e de organizações.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ALVES, G. F. Ética nas Redes Sociais. Trabalho de conclusão de curso, 2015.
SERONNI, César Augusto. Ética: Um Princípio que não pode ter fim. Campinas: Rotary Club,
1994.http://www.seronni.med.br/site_antigo/016.html Acesso em: 29 de setembro de 2021, às 16:54.
GONTIJO, Eduardo Dias. Os termos" Ética" e" Moral". Mental, v. 4, n. 7, p. 127-135, 2006.
VAZQUEZ, A. S. Ética. 24. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003
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4. ARTIGOS CIENTÍFICOS COMPLETOS PREMIADOS
4.1 O USO DAS REDES SOCIAIS, O MARKETING E A INFLUÊNCIA NO
CONSUMO DAS PESSOAS
Autora:
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RESUMO
O uso das redes sociais tem crescido e o consumo de produtos e/ou serviços dentro delas
vem aumentando se não na mesma velocidade, mais rápido. Para saber mais sobre como as
redes sociais e o Marketing influenciam os consumidores, é necessário estudar não só o
comportamento deles, mas também como a forma de compra online tem feito muito mais
diferença e utilidade na vida das pessoas. Por isso essa iniciação científica usa a explicação de
conceitos mais as pesquisas, para tentar entender melhor como esta crescente está acontecendo
e como as pessoas interpretam as informações recebidas, para converter isso em uma compra
ou não. Os resultados das pesquisas mostram como a internet veio para agilizar o momento da
compra e para encher os consumidores de informações sobre os produtos, fazendo com que eles
procurem fontes confiáveis para tirar as suas conclusões. Esses resultados são de grande
importância para profissionais de Marketing tirarem estratégias que sejam cada vez mais
eficientes.
Palavras-Chave: redes sociais, consumo, comportamento, compra, resultados, marketing,
consumidores

ABSTRACT
The use of social networks has been growing and the consumption of products and
services influenced by them has been increasing, if not at the same speed, faster. To know more
about how social networks and marketing influence the consumers, it’s necessary to study not
only their behavior, but also how the way they buy online has made more difference and utility
in people’s lives. That’s why this scientific initiation research uses the explanation of concepts
plus others researches, trying to understand better how this is happening and how the people
interpret the information received, for converting this in a purchase or not. The results of the
researches show how the internet comes to speed up the time of purchase and to give the
consumers more information about the products, making them search for more reliable sources
to draw their own conclusions. These results are of great importance to marketing professionals
obtain more efficient strategies.
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Keywords: social networks, consumption, behavior, buy, results, marketing, consumers

1. INTRODUÇÃO
O consumo é algo presente no cotidiano de todas as pessoas e o meio digital se apresenta
como um facilitador para que as transações ocorram de forma mais fácil, além de trazer formas
que atinjam o consumidor de forma mais efetiva, refletindo em suas escolhas de compra.

Este trabalho tem como intuito mostrar como as pessoas são impactadas nas redes sociais e
como o Marketing dentro das redes consegue influenciar (de forma positiva ou negativa) as
escolhas de compra do consumidor. Além disso, evidenciar como as redes sociais tornaram-se
locais em que as pessoas não só conversam, mas também expõem suas opiniões sobre empresas
e produtos. E, a relevância que esses comentários têm ditam se eles serão ou não consumidos
pelo público. Ademais, esse artigo tem a intenção de salientar como situações adversas e
inesperadas, como a pandemia, contribuem para que o comportamento do consumidor seja
transformado, totalmente, em um curto prazo.

2. OBJETIVOS
Objetivo Geral
● Analisar como as pessoas são influenciadas pelo uso das Redes Sociais e o Marketing
no seu ciclo de consumo
Objetivos Específicos
●
●
●
●

Entender qual é o público e faixa etária que recebe um maior impacto.
Analisar como é o processo de influência dos usuários de Redes Sociais
Pesquisar como o Marketing atua dentro das redes sociais
Mostrar como o consumo dentro das redes sociais está cada vez maior em volume e
frequência
● Entender quais são os tipos de influência que o consumidor recebe nas redes sociais
3. METODOLOGIA
Este artigo terá uma abordagem quali-quantitativa em seu desenvolvimento, tendo em
vista que é necessário saber o que de fato impacta a compra efetuada através das redes sociais
e como os consumidores comportam-se perante essa influência, fazendo com que seja
necessário investigar esses hábitos e analisar os resultados que serão gerados. Para isso será
utilizada uma abordagem qualitativa, ela pressupõe uma análise e interpretação de aspectos
mais profundos da complexidade do comportamento humano. “[...] fornece análise mais
detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes e tendências de comportamentos.”
(MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 269).
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Após essa primeira etapa, será necessário quantificar informações que serão a base para
entender de fato o que influencia o comportamento das pessoas no momento da compra,
podendo afirmar ou negar pontos que foram levantados com a pesquisa anterior, tendo assim,
uma melhor conclusão sobre o estudo. Para isso será utilizada uma abordagem quantitativa. De
acordo com TERENCE, Ana C.F. e ESCRIVÃO FILHO, Edmundo (2006, p.3) “nos estudos
organizacionais, a pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e
atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente[...].”
RICHARDSON, R. J. (1999, p. 70), acrescenta ainda que “[...] o método quantitativo
representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de
análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às
inferências.” nos estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa permite a mensuração de
opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o represente
estatisticamente.
O questionário quantitativo será construído a partir da análise e interpretação dos dados
coletados na primeira pesquisa e as questões apresentadas para os respondentes serão
responsáveis por corroborar com os resultados da fase qualitativa, conforme Tabela 1.
As pesquisas serão feitas com pessoas de qualquer gênero e que estejam entre os 15 e
os 65 anos (faixa de idade que mais predomina nas redes sociais) e o formulário será
compartilhado através das redes sociais, podendo atingir pessoas de outros estados além de São
Paulo. A pesquisa qualitativa será realizada com 10 pessoas e a quantitativa de 100 a 200
pessoas.
O questionário quantitativo será construído a partir da análise e interpretação dos dados
coletados na primeira pesquisa e as questões apresentadas para os respondentes serão
responsáveis por corroborar com os resultados da fase qualitativa, conforme Tabela 1.
As pesquisas serão feitas com base em amostragens por conveniência “[..]envolve a
obtenção de uma amostra de elementos baseada na conveniência do pesquisador.
(MALHOTRA, NARESH K., p.275)” e, portanto, não probabilísticas “[...] é aquela em que a
seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do
julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. (MATTAR, FAUZE N., p. 132)”.
Os participantes serão pessoas de qualquer gênero e que estejam entre os 15 e os 65 anos (faixa
de idade que mais predomina nas redes sociais) e o formulário será compartilhado através das
redes sociais, podendo atingir pessoas de outros estados além de São Paulo. A escolha dos
respondentes será efetuada de acordo com a proximidade e disponibilidade de participação e
não utilizará nenhum critério de seleção para que a amostra seja uma representação de toda a
população do Brasil.

Tabela 1 - Pesquisa quali-quantitativa

Com que gênero você se
identifica?

Mulher Cis

Mulher Trans

Homem Cis

Homem Trans

Outros

64
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

Qual é a sua idade?

15 - 20 21 - 25

26 - 30 31 - 35

36 - 40

41 - 50 51 - 60

Mais de 60

Em qual região de São Paulo
(capital) você mora?

Zona Norte

Zona Oeste

Centro

Zona Leste

Não moro na capital / Não
moro em São Paulo

Qual é a sua faixa salarial

Até 1 saláriomínimo

1a3

5a7

Mais de 7

3a5

Você costuma fazer compras
pela internet?

Sim

Não

Você sente que consome mais de
que forma?

Online

Presencial

Ambas

Como você consome de forma
online?

Busco diretamente
no Google

Compro no site de empresas que
sigo nas redes sociais

Lojas dentro das redes
sociais

Aplicativos

Outros

O que você acha mais
importante ao fazer compras
online?

Entrega rápida

Praticidade

Menor preço

Lançamentos exclusivos

Entrega em casa

Quais são os fatores que te fazem
sentir seguro ao comprar online?

Site confiável

Indicação de alguém

Não me importo muito
com isso

Conhecer o site

Ampla divulgação nas
redes sociais

O que te influencia a comprar
online?

Indicação de
alguém

Publicidade nas redes

Preço baixo

Publicidade com
influencer

Muitas pessoas falando do
produto

Sim

Não

Talvez

Sim

Não

O quão seguro você se sente ao
fazer compras online?

Você acha que as propagandas e
o marketing nas redes sociais
exercem um papel de influência
no consumo?

Se sim, por que você acha isso?

Você já teve alguma experiência
negativa com compras online?

Se sim, o quão negativa essa
experiência foi?

Qual a rede social que você mais
usa?

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

WhatsApp Outros

Qual o tempo médio diário que
você passa nessa rede social?

Menos de 1h

De 1h a 3h

De 3h a 6h

De 6h a 12h

Mais de 12h

Você consome através dela?

Sim

Não

Já comprou algum produto
indicado por um influenciador
digital ou pessoa próxima?

Sim

Não

65
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

O que te leva a consumir algum
produto por meio de indicação?

Confiar na pessoa

Produto valer a pena

Preço baixo

A pessoa ter
conhecimento do produto

Outros

Qual tipo de produto você mais
costuma consumir online?

Eletrônicos

Vestuário

Eletrodomésticos

Alimentos

Brinquedos
Produtos de beleza

Com que frequência você
consome esse produto?

Diariamente

Semanalmente

Quinzenalmente

Mensalmente

Anualmente

Qual é o preço médio que você
gasta ao consumir esse produto?

Menos de R$ 50

Até R$ 100

De R$ 100 a R$ 500

De R$ 500 a R$ 1000

Mais de R$ 1000

Sim

Não

Talvez

Quando o valor da compra é
baixo, você pensa antes de
pagar?

Sim

Não

Talvez

O seu consumo de forma online
aumentou durante a pandemia?

Sim

Você faz compras por impulso?

Se sim, o preço baixo te
influencia a comprar nessa
situação?

Não

Se sim, o que te motivou a isso?

Sente que os preços durante a
pandemia diminuíram ou
aumentaram?

Diminuíram

Aumentaram

Se mantiveram

Fonte: elaborado pelo próprio autor

4. O CONSUMO DAS PESSOAS NAS REDES SOCIAIS
O consumo das pessoas dentro das redes sociais vem crescendo cada vez mais, visto que
dentro desses canais surge sempre uma nova empresa e/ou novo produto que está sendo
divulgado, compartilhado, comentado e por final sendo vendido e comprado. A origem da
informação que o consumidor recebe é um fator que pode ser relevante em sua decisão de
compra e também na compreensão que eles têm daquele produto. Essa fonte pode influenciar
de acordo com algumas características, mas as que mais se destacam são a especialidade e a
confiabilidade. Especialidade quer dizer o nível de conhecimento que a pessoa que está
passando a mensagem tem sobre o produto e confiabilidade diz respeito ao nível de honestidade
que a pessoa tem ao passar aquela mensagem. As duas são associadas a credibilidade, que seria
a somatória das duas, ou seja, quando a pessoa além de saber sobre o produto que ela está
mostrando, fala dele de forma sincera e sem acrescentar características que não pertencem a
ele. (BABIN, BARRY J., p.70).
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Observa-se que dentro de toda essa perspectiva, identifica-se o Marketing cada vez mais
presente nessas frentes, além de notar que o impacto nas decisões de compra do consumidor
tem crescido com o passar do tempo.

4.1

O MARKETING E A INFLUÊNCIA DO CONSUMO DAS PESSOAS

O Marketing e a publicidade estão em todos os meios de comunicação e redes sociais que
esses consumidores estão presentes, para estar em evidência e exercerem o seu papel no
momento de atrair a atenção do consumidor referente aos produtos que ele tem interesse ou
não, buscando o necessário para despertar o desejo de determinado produto nesse consumidor
e o levando a consumir (RAITERI, MELISSA D., 2016).
As influências que o consumidor tem podem vir de vários aspectos diferentes. As
informacionais ocorrem quando o consumidor assume o comportamento de outras pessoas
como fator para a tomada de decisão de uma compra, ou seja, ao ver alguém consumindo aquele
produto ele pode ser incentivado a comprar. E, algumas vezes, sem ter procurado efetivamente
sobre aquele determinado produto. Essa influência pode aumentar de acordo com o grau de
credibilidade da pessoa que passa a informação em relação ao produto. A utilitária é a adaptação
dos consumidores em relação às expectativas do grupo a que ela pertence e com isso receber
recompensas ou até punições. Já a de expressão de valor é o modo como o consumidor apropriase dos valores que são passados naquele grupo ou até o grau de associação a outros grupos,
como um modo de mostrar valores que ela carrega dentro de si. (BABIN, BARRY J., p. 202).
Estudos recentes têm evidenciado que a internet tem sido mais efetiva que os meios
tradicionais em relação a percepção de valor dos produtos e devido a proximidade entre o
consumidor e a marca proporcionada pelas redes. “O marketing voltado para as redes sociais é
uma boa estratégia para a consciência de marca. É considerado como uma ferramenta
informativa para os consumidores obterem informações atualizadas sobre os produtos”
(ISMAIL, AHMED R., 2017). Essa construção de uma relação mais próxima também é uma
variável que pode refletir no consumo dos indivíduos que utilizam as redes sociais e a internet,
tendo em vista que o envolvimento do consumidor com a marca ou produto é capaz de aumentar
a percepção de valor e estimular a compra.
Os comportamentos dos consumidores vão mudando de acordo com as circunstâncias em
que eles estão vivendo e o Marketing entra neste fator de perceber e entender o que influencia
esse consumidor, o que é mais interessante em cada fase de comportamento e faz mais sentido
para aquele determinado consumidor. Fazendo assim, com que ele seja impactado com várias
ações diferentes (que façam sentido) e em momentos diferentes.

5. RESULTADOS
Analisando os dados obtidos com a pesquisa nota-se que 89.1% das pessoas que
responderam fazem compras de forma online e que 54,5% deles são mulheres e que 52,7%
delas estão na faixa de 20-25 anos - confirmando o fato dos jovens serem o grupo que está mais
presente nas redes sociais (conforme Gráfico 1) e com uma renda de 1 a 3 salários mínimos.
67
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

Gráfico 1 - Idade x Gênero

Fonte: elaborado pelo próprio autor

Com base nos dados, é nítido que a grande maioria das pessoas se sentem seguras ao
realizar compras pela internet e que dos fatores que mais fazem eles se sentirem seguros são:
site confiável aparece disparadamente, seguido de conhecer o site e indicação de alguém
conhecido. Além disso, é possível observar no Gráfico 2 que 53,3% dos respondentes os quais
consomem pela internet afirmam o fazer predominantemente de forma online, enquanto aqueles
que compram presencialmente ocuparam a última posição com a menor porcentagem.
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Gráfico 2 - Compras

Fonte: elaborado pelo próprio autor

Mesmo afirmando que se sentem seguras consumindo online e que a maioria o faça
predominantemente, muitas pessoas disseram que tiveram experiências negativas e que essas
experiências foram muito negativas, nos levando ao questionamento de quais seriam os motivos
que levaram as pessoas a se sentirem assim e podendo até ser aplicada uma pesquisa mais
aprofundada só com esse tema.

Outro fato importante, foi notar que grande parte dos respondentes acham que as
propagandas e o Marketing dentro das redes sociais influenciam as pessoas a comprar,
comprovando que ao passar dos tempos mais empresas estão dentro desses canais e que é cada
vez mais frequente o uso deles para a divulgação e venda de produtos e/ou serviços dessas
empresas. Outro dado interessante observado, foi que a maioria das pessoas que utilizam o
Instagram como rede social principal afirma que consome através da plataforma (Gráfico 3).
Levantando o questionamento de que talvez o Instagram seja uma das melhores redes sociais
para as empresas que desejam utilizar a internet para comercializar e anunciar seus produtos.
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Gráfico 3 - Redes sociais x consumo através delas

Fonte: elaborado pelo próprio autor

Também é possível observar no Gráfico 4 que a maioria das pessoas afirmam que o
preço baixo as influencia a comprar online, mas quando diz respeito a objetos que são indicados
por influenciadores e/ou pessoas que eles conhecem, esse cenário muda e o que acaba sendo
levado em consideração é se esse produto realmente vale a pena (Conforme Gráfico 5) podendo atrelar esse fato também ao marketing dentro das redes, já que muitos influenciadores
são pagos para divulgar produtos de algumas empresas e que muitas vezes essas pessoas são
líderes de opinião daquele determinado segmento e conseguem de fato impactar o consumo dos
seguidores que estão ali para saber mais sobre aqueles itens. A relevância desses indivíduos
dentro das redes pode ser entendida pelo fato das pessoas admirarem uma determinada pessoa
ou grupo e consumirem de acordo com isso para sentirem-se incluídas. (BABIN, BARRY J., p.
200).
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Gráfico 4 - O que influencia as pessoas a comprar online x faixa salarial

Fonte: elaborado pelo próprio autor

Gráfico 5 - Compras por indicação
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Fonte: elaborado pelo próprio autor

Entende-se que 38,9% dos respondentes afirmaram que consomem os seus produtos
preferidos mensalmente, gastando de 100 a 500 reais por mês com essas compras. E, entre os
produtos que mais foram apontados com os preferidos estão: Vestuário (30%), Eletrônicos
(22,2%), Alimentos (21,1%), Produtos de Beleza (12,2%) entre outros que foram apontados
com menor frequência.
Durante o ano de 2020, os hábitos de consumo foram afetados em decorrência da
pandemia de Covid-19 e, de acordo com 82,2% dos respondentes o consumo durante a
pandemia aumentou e entre as motivações desse aumento podemos salientar o fato de que os
estabelecimentos fecharam por ordem governamental (funcionando apenas pelo delivery), a
ociosidade de estar preso em casa, além de problemas com ansiedade e compulsão alimentar.
Mesmo com a incidência de compras online crescendo, as pessoas também notaram um
aumento no valor dos produtos. Isso deve-se a uma série de fatores econômicos e políticos que
foram afetados com a pandemia e seus reflexos são visíveis nos valores dos produtos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, observa-se que a união do marketing e da publicidade dentro das redes sociais
tem sido bastante eficaz ao transformar o modo de consumo de quem as utiliza. É possível
identificar a força das influências informacionais dentro das redes quando a porcentagem de
pessoas que se preocupa com o preço do produto cai de 38,8 % para 6,66% se esse produto for
indicado por alguém dentro das redes, seja ela uma influenciadora ou uma pessoa conhecida,
como o observado no Gráfico 4. Isso demonstra que a publicidade de produtos dentro de uma
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mídia digital, aliada ao marketing de influência, faz com que mais pessoas se interessem pelos
benefícios que aquele produto vai apresentar e deixa de ser tão crítica quanto ao valor e às
demais variáveis para a tomada de decisão de compra.
Também é possível observar que uma alta porcentagem de pessoas têm feito compras por
impulso dentro da internet e que o preço baixo é uma variável determinante para o sucesso
desse tipo de venda. A partir disso, podemos concluir que planejamentos e estratégias que
utilizam cupons de desconto e ofertas relâmpago são efetivas ao capturar o público que costuma
comprar impulsivamente pela atratividade da variável preço.
Portanto, conclui-se que as redes sociais são uma boa forma de mapear e entender o
comportamento do consumidor, além de que saber utilizar esses canais de forma estratégica
unindo o marketing e a propaganda dentro das redes traz resultados benéficos para o
posicionamento de marca e para o aumento das vendas.
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RESUMO
Este artigo teve como foco o comportamento do consumidor diretamente conectado ao
consumo de conteúdos digitais e outros serviços disponíveis na modalidade online, que se
tornam cada vez mais intenso devido à revolução digital e tecnológica que nos conecta a uma
ampla diversidade de conteúdos de fácil acesso e para todas as idades. Observou a crescente
utilização de plataformas de streaming no momento de isolamento social ao qual o mundo se
encontra devido à pandemia pelo COVID-19, inicialmente em 2020 e que persiste no ano de
2021. Pretendeu-se estudar quais plataformas de streaming são mais utilizadas e as mudanças
em hábitos de consumo durante a pandemia. Utilizou-se como método o levantamento
quantitativo, tendo sido desenvolvido um questionário disponibilizado na internet, com
amostragem bola de neve. Os principais resultados mostram que houve um aumento do
consumo das plataformas de streaming durante o isolamento social, mas que esse hábito, apesar
de ter se tornado comum entre os correspondentes, pode vir a ser desestimulado após o fim
pandemia.
Palavras-Chaves: plataformas de streaming, COVID-19, isolamento, comportamento do
consumidor.

ABSTRACT
This article focused on consumer behavior directly connected to the consumption of digital
content and other services available online, which become increasingly intense due to the digital
and technological revolution that connects us to a wide variety of easily accessible content and
for all ages. It noted the increasing use of streaming platforms in the present moment of social
isolation in which the world is due to the COVID-19 pandemic, initially in 2020 and which
persists in the year 2021. It was intended to study which streaming platforms are most used and
the changes in consumption habits during the pandemic. The quantitative survey was used as
the method, and a questionnaire was developed available on the Internet, with snowball
sampling. The main results show that there was an increase in the consumption of streaming
platforms during social isolation, but that this habit, despite having become common among
correspondents, may become discouraged after the pandemic ends.
Keywords: streaming platforms, COVID-19, isolation, consumer behavior
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1. INTRODUÇÃO
Em março de 2020, o Brasil se encontrou diante de uma situação pandêmica mundial, que
forçou empresas, instituições, trabalhadores e estudantes a uma nova realidade: o home office
e os estudos remotos. Diante dessa mudança radical e imediata, percebeu-se transformações nos
hábitos de consumo de uma grande parte dos brasileiros. Dentre os setores impactados
positivamente por esta mudança ocasionada pelo isolamento social, encontram-se as
plataformas de streaming.
Durante esse período pandêmico gerado pelo COVID-19, percebeu-se um possível
aumento no consumo de conteúdos gerados por plataformas de streaming. Foi constatado pela
pesquisa de mídia internacional publicada no site Portal Comunicare, que a América do Sul
obteve um crescimento de 35% no tempo de uso de plataformas de streaming no ano de 2020
em comparação a 2019. Ainda, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (Cetic, 2020) realizou um levantamento onde foi apresentado que
86% dos brasileiros durante o início do isolamento assistiram a vídeos, filmes ou séries, outros
64% afirmam ter acompanhado transmissões ao vivo e em tempo real e por fim, 85% utilizam
as plataformas online de streaming com a finalidade de ouvir músicas. (Trevizani, 2020).
Segundo a Conviva e Cevit Educação (2020) constatou-se um aumento de 239% de
plataformas de streaming em televisões, seguido por celulares e telefones com 58% e, por
último, aparelhos celulares da Samsung com 49%. (Trevizani, 2020).
Xavier (2020) explica que a pandemia foi causada por uma doença extremamente
transmissível provocada pelo novo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2
(SARS-CoV-2). Em 2020, devido à sua grande contagiosidade ao redor dos continentes, o
Coronavírus foi caracterizado, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como pandemia.
Mudanças no hábito de consumo foram percebidas em vários segmentos durante este
momento pandêmico, não apenas no que concerne aos conteúdos de plataformas streaming.
Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) chegou a
conclusão que a população brasileira teve um aumento de 47% em compras. Ademais, ainda no
estudo da SBVC, as compras online cresceram em 46% durante o período pandêmico.
Neste artigo, investigou-se o incremento do uso das plataformas de streaming por parte
de grande parcela da população, que oferecem ao seu público a possibilidade de assistir a séries,
filmes, documentários, entre outros gêneros, por meio de seus smartphones e TVs tanto por
download quando online, e investigar o seu aumento e qual o impacto nos consumidores.

1.1 Justificativa
Este artigo teve por objetivo analisar consumidores e seus hábitos de consumo de
plataformas de streaming durante o período de isolamento social ao qual a população brasileira
vivência desde os meados do primeiro semestre de 2020. Durante a pandemia pelo COVID-19,
segundo a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19 (2020), 46% das empresas adotaram
o serviço remoto, além das escolas e universidades públicas e privadas que optam também pelo
estudo a distância. Esse novo estilo de vida provocou uma mudança nos hábitos de consumo
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dos consumidores. Segundo pesquisas realizadas pela Conviva (2020), a audiência a
plataformas de streaming cresceu 20% em âmbito global apenas no primeiro mês da pandemia,
em março de 2020, provocando uma grande mudança no hábito de consumo dos consumidores
de tais plataformas.
Dessa forma, este artigo justificou-se por esmiuçar uma temática percebida na atualidade,
onde os estudos sobre as principais mudanças de hábitos dos consumidores de plataformas de
streaming e quais necessidades deverão ser atendidas para a readequação do mercado pós-covid
começam a ser publicados.
Contribuindo com as empresas brasileiras que percebem mudanças no hábito de consumo
com a passagem da pandemia, mas não sabem se tais mudanças serão mantidas no decorrer do
tempo, o que dificulta o delineamento de estratégias futuras.

1.2 Questão norteadora e objetivos
A partir do contexto apresentado nas seções anteriores, tem-se a questão norteadora desta
pesquisa: Os hábitos de consumo em plataformas streaming adquiridos durante a pandemia
continuarão a ser os mesmos após o fim do isolamento social?
O presente artigo teve como objetivo geral (OG): Analisar os hábitos de consumo de
jovens e adultos nas plataformas de streaming durante a pandemia da COVID-19 e a projeção
para após a pandemia.
E teve como objetivos específicos (OE):
- OE 1: Elaboração de um panorama sobre hábitos de consumo de conteúdos de plataformas
streaming.
- OE 2: Levantamento de possíveis mudanças sobre o hábito de consumo de conteúdos de
plataformas streaming durante a pandemia da COVID-19 e a permanência de tais hábitos
após a pandemia.

2. MÉTODO
O artigo obteve a natureza exploratória pois busca uma maior familiaridade com o
problema, explicitando-o. Pode envolver levantamento bibliográfico e levantamento de dados
obtidos através de pessoas que contenham experiência no problema pesquisado e que
forneceram entrevistas sobre o assunto. (GIL, 2008).
Tem abordagem quantitativa, dada a natureza da problemática apresentada, segundo
Fonseca (2002, p. 20), tendo como centro a objetividade, a pesquisa quantitativa recorre à
linguagem matemática afim de descrever o causador de um fenômeno e suas relações variáveis
(GERHARDT e SILVEIRA, 2009).
O método de levantamento de dados utilizou-se como instrumento um questionário,
segundo Vieira (2009), composto por questões sobre o tema pesquisado. O questionário é
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enviado aos participantes, também conhecidos como respondentes, para que ajudem na
pesquisa através de suas respostas no questionário.
O questionário da presente pesquisa foi desenvolvido à luz da teoria levantada e dos dados
constantes em relatórios de pesquisa já existentes, além de estar consoante com os objetivos
delineados na presente pesquisa. Foram inclusos dados sociodemográficos e questões
específicas sobre a problemática em estudo, como hábitos de consumo pessoais durante o
isolamento social.
A seleção dos respondentes ocorreu por acessibilidade, sendo realizado o
compartilhamento do questionário pelas redes sociais, sendo solicitado que os respondentes
também o compartilhassem em suas redes, usando, assim, amostragem bola de neve.
No dia 19 de julho de 2021, o pré-teste do questionário foi realizado com 4 participantes,
que entregaram as seguintes considerações: (i) demoraram entre 2a 3 minutos para finalizarem
o questionário; (ii) compreenderam todas as perguntas do questionário, mas salientaram a
sensação da pergunta sobre percepção do aumento do uso das plataformas de streaming terem
aumentado ou não estar repetida; e (iii) mencionaram a impossibilidade de finalizar o
questionário para aqueles respondentes que não perceberam o aumento do uso das plataformas
de streaming, fazendo com que respondessem até o final, sem ter algo a acrescentar ao trabalho.
A partir dessas considerações, foram realizadas mudanças para o melhoramento do
questionário, sendo ele totalmente revisado novamente, com acréscimo e reformulação de
perguntas, onde o questionário foi dividido em seções, para possibilitar o fim do questionário
para aqueles respondentes que não observaram o aumento de consumo nas plataformas, a fim
do melhor entendimento para os participantes.
Após os ajustes necessários feitos no questionário, foi realizada a coleta de dados,
estando o questionário disponível nas redes sociais por 14 dias corridos, sendo obtidas 264
respostas. A subsequente análise de dados foi transformada em dados estatísticos ou
qualificados por meio de análises específicas levadas a cabo pelo investigador. Foi considerada
para a análise dos dados a técnica de estatística descritiva.
Sobre as questões éticas da pesquisa, considerou-se os preceitos do Conselho Nacional
de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996) no que diz respeito a autonomia dos respondentes,
no que diz respeito à sua liberdade de participação e consentimento e a confidencialidade da
identidade dos respondentes sem identificação pessoal. Por se tratar de uma pesquisa de
opinião, conforme menciona a Resolução 510, de 07 de abril de 2016 (CNS, 2016), não há
necessidade desta pesquisa ser registrada e nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP.
3. DESENVOLVIMENTO
Nessa seção são apresentados os fundamentos pesquisados que alicerçaram a pesquisa de
campo.
3.1 Hábitos de consumo das plataformas de streaming
Para definirmos o que são plataformas de streaming, utilizaremos a seguinte definição,
presente no site UseMobile (2021) “O streaming é o que nos possibilita transmitir e acessar
conteúdos pela internet em qualquer dispositivo com conexão e em tempo real sem a
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necessidade de download”, por meio deste é possível ter acesso a imagens, músicas, vídeos,
livros, entre outros conteúdos.
Segundo Cesar, 2021 através do site MyNews, devido a pandemia da COVID-19, uma
série de mudança de hábitos foi incorporada à vida de muitas pessoas, mas não sabemos ao
certo se essa mudança é apenas temporária ou definitiva na vida das pessoas; dentre as muitas
mudanças de consumo, mencionamos o consumo das plataformas de streaming.
Em uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen Global Media Brasil em junho de
2020 foi constatado pelos respondentes que o tempo gasto assistindo filmes, séries ou
programas de TV, obtiveram um crescimento de 74,8% em relação a 2019. Em contrapartida,
para 16,2% dos respondentes do grupo investigado, não houve uma mudança na rotina de
hábitos de consumo digital, enquanto para 8,3% dos respondentes este hábito de consumo
obteve uma diminuição. Para apenas 0,6% dos entrevistados não houve o consumo de televisão.
Ainda de acordo com a pesquisa “Os Hábitos e as Tendências do Consumo Digital”, a
parcela de respondentes que assistem a filmes ou programas televisivos diariamente por
streaming ou com acesso à internet é de 42,8%.
Segundo a pesquisa realizada pela Kantar IBOPE Media (2020), os respondentes
afirmaram que durante a isolamento devido a pandemia pelo COVID-19 assistiram mais vídeos
e TV online em plataformas de streaming pagas. Também se constatou que houve um aumento
de 37 minutos diários em frente à televisão e que cada respondente passou cerca de 1h49’ por
dia assistindo conteúdos disponíveis em streaming. A MPA (Motion Pictures Association)
levantou dados que mostram um crescimento de 26% nas plataformas digitais, correspondendo
a 232 milhões de novas contas. O total de assinaturas globais chegou a 1,1 bilhão em 2020, e a
receita aumentou 34%, com arrecadação de US$14,3 bilhões (SILVA, 2021).
No ano da pandemia, a plataforma de streaming com o maior aumento em número de
assinantes já constatada em sua história foi a Netflix. Segundo Romani, 2021 pela revista
Estadão, a empresa ganhou 37 milhões de assinantes, que significou um crescimento de 31%
em relação a 2019.
Segundo Richwine e Vengattil (2021), através da Cable News Network (CNN) a
plataforma de streaming “Disney +”, em 2 de janeiro, atingiu a marca de quase 95 milhões de
assinantes, anteriormente com 86,8 milhões no início de dezembro. As plataformas Hulu e
ESPN+, streamings pagos da Disney alcançaram 146 milhões de assinantes. Por fim, a
GloboPlay, registrou um aumento de 145% em seu número de assinantes quando comparados
no período de 2019 e 2020.
Uma pesquisa realizada pela VidMob, plataforma de tecnologia criativa pioneira que
fornece criação de vídeos, em exclusividade com a revista Exame, mostrou que quando
comparado os anos de 2019 e 2018, a plataforma Youtube obteve um crescimento de 53% no
uso de suas plataformas. (BOMFIM, 2020).
Através da Just Watch, site buscador universal de filmes e séries dentro das plataformas
de streaming, informou através de levantamentos, que a plataforma Amazon conquistou a
liderança em buscas de conteúdos na plataforma no Brasil, com um crescimento de 190% desde
abril. Ademais, o Telecine Play também obteve um aumento em suas buscas no aplicativo,
equivalente à 158%. (STRAZZA, 2020).
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Plataformas como Netflix, GloboPlay e HBO GO também revelaram crescimento maior
que 100% na procura por conteúdos no catálogo. (STRAZZA, 2020)
3.2 Comportamento do consumidor
O comportamento do consumidor estuda como sujeitos, grupos e organizações
selecionam e descartam seus consumos de bens e serviços, ideias ou experiências, a fim de
satisfazer suas necessidades e desejos.
No comportamento do consumidor, podemos citar as seguintes influências: fatores
culturais, sociais e pessoais
(i)

(ii)

(iii)

Fatores Culturais: Em fatores culturais, os principais fatores no comportamento de
compra dos clientes são: cultura, subcultura e classe social. A cultura é principal
determinantes das necessidades, desejos e do comportamento de um cliente. Todo
profissional de marketing deve analisar os valores culturais de cada país, a fim de
definir quais melhores estratégias devem ter para levar os produtos ao mercado e
encontrar possíveis oportunidades para desenvolvimento de novas ofertas. Dentro de
cada cultura, encontramos as subculturas que compreendem as nacionalidades,
religiões, grupos raciais e regiões geográficas. (KOTLER; KELLER, 2003).
Fatores Sociais: Além dos fatores culturais, o comportamento de compra do
consumidor é influenciado por fatores sociais, como grupos de referência, família,
papéis sociais e status. (KOTLER; KELLER, 2003).
• Grupos de referência – São aqueles que exercem alguma influência direta ou
indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa; (KOTLER;
KELLER, 2003, p.165)
• Família – A família é a mais importante organização de compra de produtos de
consumo na sociedade, e seus membros constituem o grupo de referência primário
mais influente; (KOTLER; KELLER, 2003, p.166)
• Papéis e Status - Podemos afirmar que cada um de nós participamos ativamente em
muitos grupos – famílias, clubes ou organizações. Estes grupos constituem ajudam
na definição de normas de comportamento e na fonte de informações. Segundo
Kotler e Keller (2003, p. 167) “a posição de uma pessoa em cada grupo pode ser
definida em termos de papéis e status. Um papel consiste nas atividades que se
espera que uma pessoa desempenhe. Cada papel, por sua vez, implica um status.”
Fatores Pessoais: Características pessoais como idade e estágio no ciclo de vida,
ocupação e circunstâncias econômicas, personalidade e autoimagem, estilo de vida e
valores são características que influenciam nas decisões dos compradores. As
características mencionadas acima, exercem impacto direto sobre o comportamento
do consumidor e devem ser estudas pelos profissionais de Marketing, visando o
melhor entendimento destas características, e o quanto isso afetará no consumo do
bem ou serviço oferecido pelas empresas. (KOTLER; KELLER, 2003).

4. RESULTADOS
A amostra do presente artigo foi composta por 264 respondentes, onde 64,39% dos
participantes da pesquisa têm a idade de 18 a 25 anos, seguido de 24,24% que compõe a idade
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de 26 e 35 anos e 6,06% entre a idade de 36 e 45 anos.
Sobre a faixa etária dos respondentes, percebeu-se que os achados empíricos da presente
pesquisa corroboram com o levantamento de dados feito pela Nielsen Brasil, em parceria com
a Toluna (2020), onde 77,2% dos respondentes tem as idades entre 24 e 35 anos que fazem
parte da audiência que preferem e assistem mais conteúdo das plataformas de streaming. Já o
serviço de TV a cabo tem seus expectadores entre as faixas etárias com mais de 56 anos com
65,7% dos respondentes e a TV aberta por expectadores entre 46 e 55 anos com 62,9%.
Do total da amostra, 77,65% dos respondentes se identificaram com o sexo feminino,
21,49% com o sexo masculino e apenas 0,76% optaram pela opção “outro” e “prefiro não
dizer”.
Sendo um dos objetivos do artigo verificar e identificar consumidores de plataformas de
streaming e suas mudanças de hábitos durante a pandemia em relação ao tempo de consumo
dessas plataformas, observou-se que 85,98% dos participantes desta pesquisa realizam o
consumo de plataformas de streaming, enquanto apenas 1,14% dos participantes não fazem o
consumo das plataformas. Destes respondentes, 84,85% perceberam o aumento do uso das
plataformas de streaming durante a pandemia, enquanto 15,15% não observaram esse aumento
no consumo.
Na Tabela 1, foi possível verificar na opinião dos respondentes que utilizam as
plataformas de streaming e que observaram o aumento do consumo destas plataformas durante
a pandemia e em quanto tempo este consumo aumentou.

Tabela 1: Aumento do consumo das plataformas de streaming
Aumento de consumo

Percentual de aumento

2 horas ou mais por dia

0,76%

2 horas ou mais por dia a mais que o normal
Até 30 minutos a mais que o normal

39,02%
6,82%

Em torno de 1 hora a mais que o normal

23,86%

Em torno de 1 hora e meia a mais que o normal

14,77%

Fonte: elaborado pela autora

A partir das respostas da Tabela 1, os respondentes foram questionados sobre as
plataformas de streaming mais utilizadas por eles. Resultados podem ser percebidos no Gráfico
1.
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Gráfico 1 – Qual plataforma de streaming você mais usa?

Fonte: elaborado pela autora

Ao se comparar os achados empíricos alcançados com a presente pesquisa com a pesquisa
de Nielsen e Toluna (2020) observou-se pontos em comum em relação às plataformas de
streaming mais utilizadas. No levantamento realizado “Streaming: 87% dos brasileiros veem
vídeos e filmes em plataformas semanalmente”, considerando o comportamento de 1.260
entrevistados, apontou-se que 73,5% dos respondentes fazem do Netflix, Amazon e GloboPlay,
enquanto 63,8% consomem conteúdo do YouTube e Vimeo.
Em relação ao conteúdo mais consumido pelos respondentes, obteve-se as seguintes
respostas: 46,20% consomem séries, 35,10% música, 16% filmes e por fim, 2,7% consomem
documentários.
Sobre a frequência, percebeu-se que os achados empíricos da presente pesquisa
corroboram também com a pesquisa da Nielsen Brasil, citada anteriormente, onde 42,8% dos
respondentes fazem o consumo das plataformas de streaming diariamente e outros 43,9%
consomem conteúdo das plataformas apenas uma vez por semana. (MERCADO &
CONSUMO, 2020)
Nos Gráficos 2 e 3 observou-se a frequência e horas em média dos participantes em
relação ao consumo das plataformas.
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Gráfico 2 – Frequência de uso

Fonte: elaborado pela autora

Gráfico 3 – Horas em média de consumo

Fonte: elaborado pela autora

E, a fim de encontrar respostas para a questão norteadora do artigo, foi perguntado aos
participantes desta pesquisa sobre o futuro de seu consumo de plataformas de streaming
considerando o fim da pandemia e se acham que esse consumo irá diminuir e o porquê da
diminuição.
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Percebeu-se que a maioria dos respondentes considera que vai diminuir o consumo por
plataformas streaming (Gráfico 4), sendo o principal motivo (Gráfico 5) a volta ao trabalho
presencial, seguido por eventos sociais e a volta às aulas presenciais.

Gráfico 4 - Considerando o fim da pandemia, como você acha que ficará
o seu consumo de plataformas de Streaming?

Fonte: elaborado pela autora

Apesar do grande crescimento das plataformas de streaming evidenciadas por diversas
pesquisas citadas ao decorrer do presente artigo e confirmado através do questionário
respondido por 264 respondentes, se pode observar no Gráfico 4 e 5 que 32% dos respondentes
alegam a redução do consumo de plataformas de streaming pós pandemia e 27% consideram
que ao final da pandemia, o seu tempo de consumo de plataformas de streaming voltará ao
tempo de consumo que era utilizada antes da pandemia.
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Gráfico 5 - Por quais dos motivos abaixo, você considera que seu
consumo de plataformas de streaming pode abaixar após o fim da pandemia?

Fonte: elaborado pela autora

5. CONCLUSÃO

Com a finalização da pesquisa, retomou-se a questão norteadora apresentada na seção
introdutória, a saber, os hábitos de consumo em plataformas streaming adquiridos durante a
pandemia, continuarão a ser os mesmos após o fim do isolamento social? Com a análise dos
dados empíricos obtidos através de 264 respostas ao questionário aplicado, percebeu-se que a
maioria dos respondentes não irá manter o hábito adquirido com a pandemia no que concerne
o consumo de plataformas de streaming, sendo a volta de suas atividades presenciais os
principais pontos apontados pelos respondentes.
O objetivo geral e os dois objetivos gerais delineado foram alcançados, pois ao decorrer
do artigo, foi introduzida diversas pesquisas relacionadas aos hábitos de consumo de
plataformas de streaming utilizada por jovens e adultos e quais foram as mudanças nesses
hábitos quando introduzido ao contexto pandêmico vivenciado desde meados de março de
2020. Além disso, com a ajuda do questionário realizado e as 264 respostas obtidas, realizouse o levantamento das possíveis mudanças sobre o hábito de consumo de conteúdos de
plataformas de streaming e o que os respondentes esperam deste consumo/hábito adquirido
após a pandemia.
Esta pesquisa contribuiu para o entendimento de mudanças de hábitos de consumo
durante a pandemia, contribuindo nas decisões estratégicas de organizações que trabalham em
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setores que obtiveram grande sucesso durante a pandemia, usando os dados empíricos obtidos
para repensar sua estratégia para a retomada das atividades empresariais pós-pandemia.
Como toda pesquisa científica, esta pesquisa possui limitações metodológicas e
operacionais: (i) a amostra, apesar de ser em bola de neve, foi selecionada por acessibilidade, o
que pode ter causado viés na sua composição; (ii) o instrumento, apesar de ter sido pré-testado
e ajustado após a realização do pré-teste, não foi validado estatisticamente, o que pode
apresentar viés na análise de resultados; (iii) a amostra foi composta majoritariamente por
paulistanos, visto a acessibilidade do questionário, trazendo viés operacional; e (iv) para a
análise considerou-se a estatística descritiva, carecendo de análise estatística com técnicas
robustas, o que gera oportunidade para novos estudos.
Após a percepção de limitações metodológicas e operacionais, são sugeridos estudos
futuros: (i) replicação desse estudo para todos os estados brasileiros, com amostra aleatória, de
forma a generalizar os achados para o país; (ii) realização de estudo comparativo a partir de
variáveis sociodemográficas, ampliando o entendimento do hábito de consumo adquirido; e (iii)
realização de estudo qualitativo em profundidade para compreender os motivos de tais
mudanças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOMFIM, M. 2020. YouTube é a rede social que mais cresceu no último ano. Matéria
publicada por EXAME. Disponível em: https://exame.com/marketing/youtube-e-a-rede-socialque-mais-cresceu-no-ultimo-ano/. Acesso em: 19 abr. 2021.

CESAR, E. A. 2021. Streaming se consolida na pandemia e abre novos caminhos no
entretenimento.
Matéria
publicada
em
Canal
MyNews.
Disponível
em:
https://canalmynews.com.br/mais/streaming-se-consolida-na-pandemia-e-abre-novoscaminhos-no-entretenimento/. Acesso em: 09 abr. 2021.

CNN. 2020. Streaming: 87% dos brasileiros veem vídeos e filmes em plataformas
semanalmente. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/streaming-87-dosbrasileiros-veem-videos-e-filmes-em-plataformas-semanalmente/. Acesso em: 01 set. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). 2016. Resolução 510 de 07 de abril de 2016.
Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf. Acesso em:
29/08/2021.

ECOMMERCE BRASIL. Até 30% de aumento do e-commerce na pandemia deve ser
permanente.
2021.
Desenvolvida
por
Folha
S.
Paulo.
Disponível
em:
85
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/aumento-ecommerce-permanente-coronavirus.
Acesso em: 10 abr. 2021.

FANTINATO, G. 2021. 47% dos brasileiros aumentaram as compras online em 2020. 2021.
Matéria
publicada
por
TecMundo.
Disponível
em:
https://www.tecmundo.com.br/mercado/210822-47-brasileiros-aumentaram-numero-comprasonline-2020.htm. Acesso em: 11 abr. 2021.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de Pesquisa. Rio Grande do Sul: Ufrgs, 2009.
120 p.

GIL, R. L. Tipos de Pesquisas. 2015. 83 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Biológicas,
Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, 2015.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2013. 796 p.

MERCADO & CONSUMO. 2020. Consumo de streaming é hábito diário para 43% dos
brasileiros
durante
a
pandemia.
Disponível
em:
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/09/25/consumo-de-streaming-e-habito-diario-para-43dos-brasileiros-durante-a-pandemia/. Acesso em: 09 abr. 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1996. Resolução 196 de 10 de outubro de 1996. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html Acesso em:
29/08/2021.

OLIVEIRA, A. Comportamento de consumidores de serviços de streaming: um estudo de caso
de usuários da Netflix no Brasil e em Portugal. 2019. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Assessoria de Administração, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto,
Porto, 2019.

RICHWINE, L.; VENGATTI, M. 2021. Lucro da Disney supera expectativas com streaming
compensando impacto de parques. 2021. Publicada por CNN BRASIL. Disponível em:
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/11/lucro-da-disney-supera-expectativas-comstreaming-compensando-impacto-de-parques. Acesso em: 19 abr. 2021.

86
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

ROMANI, B. 2021. No ano da pandemia, Netflix teve o maior aumento de assinantes da
história.
Publicada
por
Estadão.
Disponível
em:
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,no-ano-da-pandemia-netflix-teve-o-maioraumento-de-assinantes-da-historia,70003586865. Acesso em: 19 abr. 2021.

SILVA, R. 2021. Um ano depois do início da pandemia, plataformas de streaming contabilizam
ganhos.
Publicada
por
Forbes.
Disponível
em:
https://forbes.com.br/forbesmoney/2021/03/um-ano-depois-do-inicio-da-pandemia-plataformas-de-streamingcontabilizam-ganhos/. Acesso em: 19 abr. 2021.

STRAZZA, P. 2020. Interesse do brasileiro por conteúdos do Amazon Prime Video cresceu
quase 200% durante a pandemia. Publicada por B9. Disponível em:
https://www.b9.com.br/126013/interesse-do-brasileiro-por-conteudos-do-amazon-primevideo-cresceu-quase-200-durante-a-pandemia/. Acesso em: 19 maio 2021.

TREVIZANI, R. 2020. Consumo de conteúdo audiovisual aumenta na pandemia. Publicada por
Comunicare. Disponível em: https://www.portalcomunicare.com.br/consumo-de-conteudoaudiovisual-aumenta-na-pandemia/. Acesso em: 10 mar. 2021.

VIEIRA, S. Como elaborar questionários. São Paulo: Atlas, 2009. 159

87
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

4.3 ADAPTAÇÕES DO COMÉRCIO ALIMENTÍCIO PARA O
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RESUMO
O setor de entregas por delivery teve um aumento durante a pandemia do Covid-19. Este artigo
tem por finalidade mostrar quais foram as adaptações que o comércio alimentício realizou
durante a pandemia da Covid-19, para que o funcionamento do estabelecimento continuasse
com suas atividades diárias. A teoria demonstrou a necessidade de adaptações nas empresas
para o e-commerce e estruturas mínimas para atender o pedido dos clientes através do sistema
de delivery, incluindo também a roteirização das entregas domiciliares, visando a minimização
de custos e rapidez em sua entrega. A metodologia do trabalho se baseou em uma pesquisa
bibliográfica, histórica e descritiva, com caráter quantitativa, com uma pesquisa de campo e na
aplicação de um questionário sociocultural em empresas que realizam delivery. Os resultados
demonstraram que essas empresas melhoraram suas vendas com o delivery e adotaram
ferramentas de e-commerce como forma de atrair mais clientes pela internet. Conclui-se que
com a utilização de delivery com as ferramentas de e-commerce ajudaram a todas as empresas
pesquisadas a não fecharem suas portas durante a pandemia.
Palavra-chave: Covid-19; E-Commerce; Delivery.

ABSTRACT
The delivery-by-delivery sector had an increase during the Covid-19 pandemic. This article
aims to show the adaptations that the food trade made during the Covid-19 pandemic, so that
the establishment's operations could continue with its daily activities. The theory demonstrated
the need for adaptations in companies for e-commerce and minimal structures to meet customer
orders through the delivery system, also including the routing of home deliveries, aiming at
minimizing costs and speeding up delivery. The work methodology was based on a
bibliographical, historical and descriptive research, with a quantitative character, with field
research and on the application of a socio-cultural questionnaire in companies that carry out
delivery. The results showed that these companies improved their sales with delivery and
adopted e-commerce tools to attract more customers through the internet. It is concluded that
the use of delivery with e-commerce tools helped all companies surveyed not to close their
doors during the pandemic.
Keyword: Covid-19; E-Commerce; Delivery.
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1. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo vírus (SARS-CoV-2), foi
identificado sua origem em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo transmitida de pessoa
para pessoa. O vírus começou a circular para fora do país, ficou fora de controle, se espalhou
por todos os países do mundo e, com o seu índice de letalidade, entramos em uma situação de
pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2020).
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que
apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5%
podem necessitar de suporte ventilatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

A partir do cenário em que o país se encontra no momento de pandemia, considerando
o aumento das entregas delivery, e as ações de distribuição adotados, como o e-commerce, esse
estudo tem por objetivo mostrar quais foram as adaptações que o comércio alimentício realizou
durante a pandemia da Covid-19, para que o funcionamento do estabelecimento continuasse
com suas atividades diárias, atendendo as necessidades do cliente, seguindo as normas
sanitárias de restrição e distanciamento social de forma que não afetasse a parte financeira do
mesmo..
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Adaptações das Empresas para o E-Commerce
Com a Covid-19 dentro do país houve uma situação crítica na economia, na produção,
nas vidas das pessoas, do comércio, enfim, em todos os setores do Brasil. Diante da severidade
da doença, os governantes tiveram que impor o lockdown de cidades e regiões, fechamento de
grande parte dos setores produtivos e atividades considerada como não essenciais que geravam
aglomeração de pessoas (como restaurantes, bares, casa de shows...) assim foi encontrado a
alternativa mais eficiente para minimizar as contaminações e diminuir o aumento de número de
casos e de mortes no país (REZENDE; MARCELINO; MIYAJI, 2020).
Com essa situação, houve uma consequência na limitação de oferta de produtos e
serviços o que levou a todos os agentes sociais e econômicos a modificarem seu comportamento
de consumo. No atual contexto, o consumidor, tende a mudar seu comportamento perante
situações adversas, principalmente aquelas que atentam contra sua vida, dado que vai de
encontro ao instinto básico de sobrevivência (REZENDE; MARCELINO; MIYAJI, 2020).
Segundo O'sullivan; Sheffrin; Nishijima (2004), o comportamento do consumidor,
segundo a Teoria Econômica, baseia-se em um conjunto de variáveis que normalmente afetam
suas escolhas. São elas: preço dos produtos; renda do consumidor; preço dos bens substitutos;
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preço dos bens complementares; preferências do consumidor e propaganda; expectativas do
consumidor quanto aos preços no futuro; tradição e os hábitos culturais.
Contudo, as mudanças no comportamento do consumidor podem provocar oscilações
na demanda de quaisquer tipos de bens, seja de produtos ou serviços. Estimular a demanda a
nível satisfatório, fidelizar o consumidor é um grande desafio as organizações/ empresas ao
constituírem suas estratégias de venda (REZENDE; MARCELINO; MIYAJI, 2020).
As empresas tiverem que se reinventar, se adequar/ adaptar as novas realidades,
passando pelo processo de criação de novas configurações entre a organização e o ambiente
interno e externo.
De acordo com Rezende; Marcelino; Miyaji (2020), as vendas e comercialização de
produtos e serviços que anteriormente eram realizadas em sua grande maioria em lojas com
pessoas atendendo aos clientes (meio físico) teve que migrar para o ambiente virtual valendose de sites próprios (Marketplace), redes sociais (Facebook e Instagram) e WhatsApp.
Diante de um melhor acesso e disponibilidade da internet e da WEB 2.0 diversos canais
de comercialização, além do próprio site das empresas, se apresentaram como alternativas
integradas ao e-commerce, como Google AdWords, e-mail marketing, entre outros no aspecto
de prospecção de clientes. Muitos negócios que já possuíam sites, estavam mais adaptados a
esse meio de vendas, marketing e propaganda de seus produtos e serviços, já as empresas que
não contavam com esse serviço, tecnologia, tiveram que se adaptar em um meio de venda fora
do comum, que mesmo sendo algo atual e que várias empresas já trabalhem dessa forma, para
muitos, principalmente empresas de pequeno porte, foi uma grande novidade e uma enorme
descoberta (REZENDE; MARCELINO; MIYAJI, 2020).
E-commerce é uma abreviação de eletronic commerce, traduzindo comércio eletrônico.
Compras online é o processo por onde os consumidores usufruem de serviços ou compras de
produtos por meios eletrônicos, sem contato físico com pessoas. Esse sistema de compras foi
inventado pelo inglês Michael Aldrich em 1979, nessa época ele era funcionário da empresa
Rediffusion Computers. O e-commerce faz com que os consumidores sejam livres para fazer
suas compras no dia, horário e lugares que preferirem, sem ou com a ajuda de um vendedor. A
expansão desse tipo de comércio vem sendo a maneira com que os pequenos comerciantes
possam driblar a pandemia de forma a ter seus lucros para suprir as suas necessidades essenciais
e ainda a manter o emprego de seus colaboradores, fazendo muitas vezes o remanejamento de
cargo, já que, um balconista não é necessário em situação de lockdown, onde todos os comércios
não essenciais ficam fechados e pode apenas fazer delivery, remanejando esse colaborador a
empresa pode contar com um vendedor online, separador, entregador, entre outros
(MENDONÇA, 2016).
2.2 Ferramentas de suporte ao e-commerce
Nesses últimos anos o crescimento da tecnologia da informação é evidente, ela vem
contribuindo para as empresas tanto na parte operacional quanto na parte estratégica, esse
crescimento foi impulsionado pela vontade das empresas em inovar e ter sucesso em seus
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negócios. Porém, empresas e clientes vão encontrar dificuldades e benefícios quando forem
aplicar o e-commerce, que tem como objetivo suprir a falta de tempo (COELHO, 2013).
O aumento das vendas por e-commerce tornou os clientes mais exigentes, eles querem alta
qualidade dos produtos e serviços que vão adquirir, quando não estão satisfeitos, usam a mesma
rede para reclamações, fator que pode prejudicar a imagem da empresa, já que o campo de visão
das reclamações é bem mais amplo sendo online do que por meio físico, presencial. (COELHO,
2013).
Coelho, (2013) descreve que “a satisfação dos clientes em relação aos serviços eletrônicos
tem como fator importante a agilidade de retorno ao cliente, quando este contata a empresa ao
ter algum tipo de problema com a compra ou ainda com dúvidas no portal da empresa para
realizar a compra”.
2.3 Entregas Delivery
Delivery é um sistema de entregas em domicílio, ou seja, levar a compra até o
consumidor. Esse é um dos sistemas que está sendo adotado como um meio de driblar a crise
provocada pelo novo corona vírus. Com essa forma de entrega as empresas, como bares,
restaurantes, mercados... evitam a aglomeração, consegue manter a clientela, a compra passa a
ser mais fácil para o consumidor, já que o mesmo não terá que se locomover ao estabelecimento,
pode ser pago de forma online, não precisa necessariamente pagar na hora da entrega. As
empresas continuam vendendo e tendo os seus lucros e o consumidor continua tendo acesso aos
seus itens preferidos no conforto de seus lares e sem corre risco de ser contaminado (DICIO,
2020).
2.4 Estruturas mínimas para atender aos clientes através do delivery
Segundo Gomes e Ribeiro (2004), essas são as estruturas mínimas para atender com
qualidade os clientes através do delivery:
•
•
•

•
•

Planejar: O planejamento é a ferramenta mais importante para o serviço de delivery,
sendo necessário avaliar de forma estratégica o quanto ele vai melhorar para a empresa
e o cliente, tem que ser bom para os dois lados.
Certificar a viabilidade territorial do serviço de entrega, sabendo assim quais lugares a
empresa consegue atender de forma mais eficiente, sem atrasos.
Se estruturar para atender a demanda, tendo em mãos sempre o controle de entrada e
saídas de todos os produtos que são oferecidos pela empresa, possibilitando assim saber
quais produtos comprar mais e quais diminuir, deixando o estoque organizado e não
deixar que os produtos vençam.
Com a demanda maior do que o esperado é necessário que se contrate mais pessoas para
o serviço, além disso, vale visualizar qual categoria sua empresa se enquadra para
escolher muito bem o aplicativo ou sistema exclusivo de contratação de motoboy.
Fazer relatórios de acompanhamento do sistema de delivery, comparando sempre um
mês com o outro, para saber onde melhorar.

2.5 Roteirização
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Com o processo de roteirização, as empresas podem fazer a distribuição da melhor
forma, minimizar tempo das rotas, obtendo benefícios e minimização de custos, esse serviço é
mais significativo para a movimentação de mercadorias, respeitando as restrições da carga e
tempos determinados. (GOMES E RIBEIRO, 2004).
Conforme Novaes (2004), como “objetivos principais, o processo de roteirização visa
propiciar um serviço de alto nível aos clientes, mantendo os custos operacionais e de capitais
tão baixos quanto possível”.
A distribuição define o seu sucesso no processo de atendimento aos seus clientes, sendo
de grande importância um planejamento dessa atividade, pois ela cria condições para alcançar
a eficiência e a confiabilidade no serviço prestado pela empresa, garantindo a satisfação dos
clientes. (CHURCHILL, 2003).
Segundo Novaes (2004), os softwares de roteirização ajudam as empresas a planejarem
e programarem os serviços de distribuição física. A roteirização é uma ferramenta voltada para
a resolução dos problemas que envolvem os roteiros dos transportes, como o atraso em entregas,
o que ajuda oferecer um serviço de nível elevado aos clientes, o que mantem o padrão de
excelência. (GOMES E RIBEIRO, 2004).
2.6 Canal de distribuição e logística
Com as mudanças mercadológicas, a logística de transporte vem ganhando um papel
cada vez mais importante nas empresas, buscando atender com maior rapidez e confiança seus
clientes, utilizando eficientemente seus canais de distribuição, buscando uma maior
pontualidade nas entregas (GOMES E RIBEIRO, 2004).
Os bens oferecidos pelas lojas de produtos alimentícios, como mercados, bares,
restaurantes..., ganham mais valor para o consumidor se eles forem disponibilizados no lugar
certo, no tempo certo, na qualidade certa e na quantidade certa. Para que o produto chegue no
consumidor final é necessário um planejamento e que haja um envolvimento entre o marketing
e a logística, os atacadistas criam valor através das funções logísticas de distribuição que é
executado pela empresa, não apenas na comercialização do produto. (CHURCHILL, 2003).
A logística é uma atividade que agrega valor de tempo, lugar, qualidade e informação
para os clientes. As atividades realizadas com esse intuito incluem transporte,
armazenagem, controle de estoques, processamento de pedidos, formação de
embalagens e manutenção de sistemas de informação” (CHURCHILL, 2003).

Segundo o Maia; Oliveira; Futami (2019), Supply Chain Management e logística são:
[...] logística é a parte do Supply Chain Management que planeja, implementa e
controla, de forma eficiente e eficaz, o fluxo de materiais, serviços e informações
relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo com o objetivo de atender
as necessidades dos clientes.

Para Maia; Oliveira; Futami (2019) não há distinção entre a distribuição e o canal de
marketing, pois “[...] o canal de marketing pode ser visto como o conjunto de organizações
92
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, Cep. 01216-000- SP, São Paulo – SP
Telefone, (11) 3331-1199- site: www.fatecsebrae.edu.br - E-mail: f272.administrativo@fatec.sp.gov.br

Congresso de Iniciação Científica e
Tecnológica
Mostra de Graduação
Evento Virtual
30 de novembro 2021

interdependentes envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso
ou consumo”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado uma pesquisa bibliográfica, histórica e descritiva. O trabalho se trata de
um estudo teórico, com caráter quantitativo.
Como materiais da pesquisa, foram utilizadas pesquisas de campo e um questionário
(Apêndice A) destinado à alguns comércios de ramo alimentício. No mesmo, são abordadas
questões referentes ao delivery/e-commerce,
Para o levantamento de dados, aplicou-se o questionário sociocultural em oito empresas
do ramo alimentício do interior paulista, onde no mesmo são abordadas questões sobre o tipo
de estabelecimento, e-commerce, delivery e como a pandemia afetou diretamente ou
indiretamente as vendas e situações ocasionadas pela pandemia e se tem a intenção de continuar
com essa ferramenta de prestação de serviços ao cliente.
As respostas foram compiladas em forma de gráficos no próximo item.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após o levantamento dos dados apurados pelo questionário, chegou-se nos seguintes
resultados, que podem ser evidenciados nos gráficos abaixo.
Gráfico 1: Pergunta 1

Fonte: Elaborado pelos autores

As empresas que se disponibilizaram a responder o questionário proposto foram em sua
maioria comércio alimentício (no gráfico é representado pela cor azul) e denominado outro
(restaurante, pizzaria, lanchonete, confeiteira e sorveteria). E representado pela cor rosa, o
varejo (varejão e minimercado).
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Como pode-se observar no gráfico 1, a maioria das empresas entrevistadas estão atuando
no ramo alimentício há mais de 21 anos (representado pela cor laranja). Somente uma empresa
tem de 1 à 5 anos atuando no comércio alimentício (representado pela cor azul), e duas empresas
de 6 à 10 anos (representado pela cor rosa).

Gráfico 2: Pergunta 2

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme se nota no gráfico 2, cinco das oito empresas da pesquisa possuem mais de
21 anos em atividade.
Gráfico 3: Pergunta 3
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Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme o gráfico 3, percebeu-se que a maioria dos estabelecimentos precisaram se
adaptar ao novo cenário e a sua nova proposta de trabalho. Dentre as que não precisaram se
adaptar estão o restaurante, pizzaria e sorveteria, pois eles já realizavam o delivery e o ecommerce, pois usavam como plataforma de pedidos o whatsapp e uma já fazia uso do serviço
do iFood.
Gráfico 4: Pergunta 4

Fonte: Elaborado pelos autores

Segundo o gráfico 4, a quarta pergunta teve o intuito de questionar a maneira como essas
empresas realizaram suas vendas durante a pandemia. Mesmo com a visão em não descumprir
as medidas preventivas da vigilância epidemiológica e sanitárias, todas as empresas precisaram
se adaptar com as mesmas, onde precisaram trabalhar de portas fechadas (representadas pela
cor laranja), aderir ao e-commerce e delivery (representadas pela cor lilás), algumas precisaram
dispensar seus colaboradores por motivos de reduções de custos (representadas pela cor rosa) e
outras tiveram que sair da categoria de M.E (Microempresa) e ingressar no MEI
(Microempreendedor Individual) por motivos de reduções de custos relacionados aos impostos
(representados pela cor azul no gráfico 4).
Como podemos observar no gráfico 5, as empresas recebem tanto elogios em ralação ao
delivery, em relação a praticidade de receber o produto no conforto de sua casa (representado
no gráfico pela cor rosa), quanto recebem reclamações de seus clientes (representado no gráfico
pela cor azul) que sentem falta de consumir os produtos oferecidos no local com seus amigos e
familiares.
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Gráfico 5: Pergunta 5

Fonte: Elaborado pelos autores

Em resposta à sexta pergunta sobre se havia entregas antes da pandemia, conforme o
gráfico 6, cinco das empresas que responderam ao questionário, disseram que já trabalhavam
com entregas em domicílio (representados pela cor rosa), que são as empresas como restaurante,
lanchonete, pizzaria, confeitaria e sorveteria. E, com três empresas que responderam que não
trabalhavam antes com as entregas em domicílio (representadas pela cor azul), que dentre elas
são os varejos, pois, por escolha dos clientes, em comparecerem ao local para fazer a escolha
de frutas, hortaliças e outros.
Na sétima pergunta, procurou-se entender o aumento dos pedidos com o surgimento do
delivery nessas empresas em relação aos pedidos realizados no local que deixaram de existir
com o fechamento do atendimento presencial. Assim, houve casos em que o aumento de
pedidos ocorreu entre 11 a 20 (representados pela cor rosa, apenas um estabelecimento)
seguidos por 21 a 40 (representados pela cor vermelha, dois estabelecimentos), seguidos por 41
a 60 (representados pela cor azul, apenas um estabelecimento), e acima de 61 pedidos
(representadas pela cor laranja, dois estabelecimentos).
Gráfico 6: Pergunta 6
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Fonte: Elaborado pelos autores

Embora, muitas empresas disseram que já havia entregas em domicílio, elas não
trabalhavam com o e-commerce e nem trabalham ainda, pois se procurarmos essas na
plataforma de pedidos de produtos alimentícios, não vamos encontrá-las, preferindo usar apenas
o whatsapp para o recebimento dos pedidos.
Gráfico 7: Pergunta 7

Fonte: Elaborado pelos autores
Gráfico 8: Pergunta 8

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme o gráfico 8, pode-se ver que apenas uma das oitos empresas entrevistadas,
utilizam o e-commerce (representado pela cor rosa) que é a Sorveteria Açaí na Praça, onde ela
tem o seu estabelecimento no iFood.
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Gráfico 9: Pergunta 9

Fonte: Elaborado pelos autores

Representou-se no gráfico 9 apenas três empresas precisaram contratar o serviço de
motoboys e/ou motogirls para a realização de entregas em domicílio (representado pela cor
rosa). As demais, fizeram remanejamento de seus colaboradores para o serviço de entrega
(representados pela cor azul).
Gráfico 10: Pergunta 10

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme o gráfico 10, as duas empresas que estão com seu serviço de entregas
terceirizados (representados pela cor rosa) optaram por essa opção pela questão custo benefício,
pois, não necessitam fazer contrato individualizado com cada colaborador, não tendo assim,
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vínculo trabalhista com eles, podendo assim, dispensá-los quando não precisarem mais de seus
serviços sem ter que arcar com os gastos de direitos trabalhistas individual, ou quando a
pandemia se cessar. E as outras seis empresas, não tem serviço de entrega terceirizado
(representados pela cor azul), pois algumas já tinham motoboys e apenas contrataram alguns a
mais e outras fizeram o remanejamento interno.
Gráfico 11: Pergunta 11

Fonte: Elaborado pelos autores

Vê-se no gráfico 11, conforme vão chegando os pedidos para o estabelecimento, os
colaboradores responsáveis por anotarem o pedido, realizam a coleta de dados pessoais dos
clientes e seus respectivos endereços para encaminhá-los para os entregadores, pois eles são
destinados para cada área da cidade, sendo norte, sul, leste, oeste e central (representados pela
cor rosa). As que não fazem uso da roteirização alegam que é por falta de tempo ou colaborador
para a separação de tais pedidos (representados pela cor azul).
Gráfico 12: Pergunta 12

Fonte: Elaborado pelos autores
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Já no gráfico 12, em razões da regra de distanciamento social, foi notável a queda de
compras presenciais. Mas, visto que com a praticidade de receber o seu pedido no aconchego
de sua casa, muitos continuarão aderindo ao serviço delivery (representados pela cor rosa). Já
as empresas que não “aderiram” as regras de distanciamento, atendiam seus clientes com hora
marcada, de modo que não os prejudicassem e que não perdessem suas vendas (representados
pela cor azul).
Todas as empresas responderam que pretendem continuar com o serviço delivery após
a pandemia, pois a maioria de seus clientes por questões de comodidade e praticidade,
continuarão fazendo uso do serviço (representados pela cor rosa).
Gráfico 13: Pergunta 13

Fonte: Elaborado pelos autores

5 CONCLUSÃO
Com a pandemia da COVID- 19 sendo um impedimento ao funcionamento normal das
empresas, elas tiveram que se adaptar a formas de vendas que não fossem de acordo com as
normas da vigilância sanitária e epidemiológica e que conseguissem ao manter o público de
antes da pandemia, proporcionando o acesso aos seus produtos. Para isso foi recorrido os canais
digitais como o e-commerce e o delivery para as vendas e de manter uma aproximação com o
consumidor.
Como de extrema importância, comparado com a atual situação em que estamos, o
delivery e o e-commerce vieram como ferramenta para agregar não somente as empresas de
ramo alimentício, mas também como todas as outras. Visando continuar com suas atividades
diárias de forma que não perdessem vendas e nem cliente, mantendo a qualidade de seus
produtos e sua entrega. Sendo assim, com a pandemia, o comércio eletrônico ganhou força entre
clientes e vendedores, respeitando as normas vigentes e fazendo com que os clientes aderissem
as entregas a domicílio (delivery). Mas, com essa praticidade, podemos dizer que essa nova
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forma de “comércio” se tornará novo hábito, além de ser conveniente, pois a falta de tempo das
pessoas faz com que os pedidos online sejam uma forma rápida e prática de adquirir os produtos
desejados sem ter que se locomover ao estabelecimento de venda, evitando trânsito, esperas e
escolhendo a melhor forma de realizar o pagamento.
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL – QUESTÕES ABORDADAS PARA
AS EMPRESAS DE RAMO ALIMENTÍCIO SOBRE DELIVERY E E-COMMERCE
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.
1 - Ramo do estabelecimento:
[ ] Varejo
[ ] Indústria
[ ] Outro
2 - Quanto tempo existe o estabelecimento?
[ ] Entre 1 à 5 anos
[ ] Entre 6 à 10 anos
[ ] Entre 11 à 15 anos
[ ] Entre 16 à 20 anos
[ ] Acima de 21 anos
3 - Tiveram que se adaptar ao novo cenário?
[ ] Sim
[ ] Não
4 Se sim, qual? (pode marcar mais de uma)
[ ] Trabalhou com as portas fechadas?
[ ] Vendas Delivery
[ ] Dispensaram funcionário
[ ] Saiu da categoria de Microempresa (ME) para ingressar Microempreendedor Individual
(MEI)
5. Analisando a atual situação da COVID-19, quais foram as críticas ocasionadas pelos clientes?
(Pode marcar mais de uma).
[
] Elogios, pois com o delivery ficou com a maior praticidade de fazer o pedido.
[ ] Reclamações, pois os clientes preferem vir ao estabelecimento com a família para desfrutar
dos serviços prestados pelo mesmo.
6 - Havia delivery antes da COVID-19?
[ ] Sim
[ ] Não
7 – Em média, quantos pedidos (por delivery) aumentou? (Se houve)
[ ] De 1 a 10
[ ] De 11 a 20
[ ] De 21 a 40
[ ] De 41 a 60
[ ] De 61 pra cima
8 - Vendem por e-commerce (IFood, Eats...)?
[ ] Sim [ ] Não
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9 - Tiveram que contratar mais funcionários?
[ ] Sim [ ] Não
10 - Tem serviço de entrega terceirizado?
[ ] Sim [ ] Não
11 - As entregas funcionam por meio de roteirização?
[ ] Sim [ ] Não
12 - Houve queda nas compras presenciais?
[ ] Sim [ ] Não
13 – Pretendem continuar com o serviço de delivery/entregas após o término da pandemia?
[ ] Sim

[ ] Não
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