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RESUMO 

 

 

As redes sociais digitais deixaram de ser somente espaços de entretenimento, pois muitas 

empresas visualizam este ambiente como uma relevante fonte de empreendimentos. Neste 

sentido, a plataforma Instagram® tornou-se uma das mais importantes formas de comércio 

digital, por permitir diversos meios de comunicação e interação entre stakeholders, além de 

distintas exposições de produtos ou serviços. Nas redes sociais, as interações permitem que 

diferentes atores cooperem com as organizações em diversos aspectos de modo espontâneo. 

Além disso, é possível realizar pesquisas de satisfação ou inovações com os seguidores de 

diferentes empresas, inclusive as do setor de cosméticos. A inovação é a chave do sucesso no 

segmento cosmético, dado que ela propicia a satisfação e a fidelização dos clientes, uma vez 

que os ciclos de vida das mercadorias tendem a ser curtos. Este estudo teve como objetivo 

geral verificar as contribuições dos laços nas formas de inovar de empreendimentos digitais 

do segmento cosmético, que comercializam seus produtos na rede social Instagram®. 

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica, abrangendo a Teoria das Redes Sociais, 

com ênfase nos laços explicitados por Mark Granovetter, além da literatura acerca da 

inovação, suas formas e fontes no âmbito organizacional. Posteriormente, expôs-se a 

metodologia empregada, a qual se caracteriza como qualitativa, desenvolvida por meio de 

estudos de casos múltiplos, realizados com 12 empresas em nível nacional. Na sequência, 

apresenta-se as análises e os resultados obtidos. Dentre os principais resultados, constatou-se 

que os laços estabelecidos por meio da plataforma investigada auxiliam substancialmente as 

organizações, uma vez que através da extração de informações no Instagram® elas 

aprimoram e/ou desenvolvem novas fórmulas de acordo com as necessidades e exigências do 

público alvo. Além disso, os vínculos constituídos por meio da referida rede social colaboram 

com a implementação de táticas relacionadas ao marketing, como as estratégias de 

comunicação com clientes e seguidores. As conexões identificadas entre os atores contribuem 

para a ampliação e aprimoramento das ações organizacionais. Neste sentido, o Instagram® 

desenvolve papel essencial por aproximar os stakeholders das empresas, permitindo 

interações informais que colaboram diretamente com as inovações desenvolvidas pelas 

organizações, por meio dos laços estabelecidos na plataforma. Reitera-se que a inovação é 

essencial para gerar competitividade no setor, pois é por meio dela que há a distinção de 

organizações que produzem e/ou comercializam produtos similares. Ela, ainda, propicia novas 

tendências e permite que diversas empresas iniciem atividades por meio dela. No entanto, as 

organizações investigadas atestam diversos desafios ao comercializar produtos na rede social, 

desde manter uma vitrine virtual satisfatória, até gerar inovação em um espaço onde todos 

fazem parecido. Mas, o maior desafio é abranger o público alvo, fazendo com que as 

publicações atinjam um maior número de usuários, sem necessariamente pagar por todas as 

publicações realizadas pelas empresas. 

 

Palavras-chave: Inovação. Laços sociais. Redes Sociais. Instagram®. Setor de cosméticos. 
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ABSTRACT 

 

 

Digital social networks are not only an entertainment space, because many enterprises look at 

this place as a valuable entrepreneurship source. Thus, the platform Instagram® became one 

of the most important ways of digital trade; it allows diverse ways of communication and 

interaction between stakeholders, besides distinct expositions of products and services. At the 

social networks, the interactions permit that different actors cooperate with companies in 

many spontaneous aspects. Furthermore, it is possible to do satisfactory researches or 

innovation with followers from different companies, including the cosmetic field. Innovation 

is the success key of the cosmetic sector, because it proposes satisfaction and loyalty to 

customers, once the goods life cycle has considered short. This research had as the main goal 

to verify the contributions of ties into the innovative mode of digital enterprises from the 

cosmetic sector, which sell their products at the social network Instagram®. First, it was done 

a bibliographic review, covered through the Social Networks Theory, emphasizing the ties 

exposed by Mark Granovetter, besides the literature related to innovation, its forms and 

sources on the organizational field. After that, it was exposed the used methodology, which is 

characterized as qualitative, developed through multiple case studies, made with 12 

enterprises on the national level. Thus, the analysis and results were shown. Among the main 

results, it was understood that ties were established through the investigated platform to help 

the organizations substantially, once through the information extraction from Instagram® 

they improve and/or develop new dealing formulas with needs and demand from the target 

public. Beyond, the ties made by social network referred help with implementation tactics 

related to marketing, as the communication strategies with costumers and followers. The 

connections identified among the actors contribute to the expansion and improvement of 

organizational actions. Therefore, Instagram® develops the essential role to approximate the 

stakeholders from enterprises; it allows informal interactions, which straight help the 

innovations developed through organizations by ties established at the platform. Innovation is 

essential to get the sector competitivity because through it there is distinction from 

companies, which produces and/or sells similar products. It also proposes new tendencies and 

allows that many enterprises start activities through it. Thus, the investigated companies attest 

to a lot of challenges when market products at the social network, like keep a satisfying 

virtual store window, until making innovation in a space where everybody does the same. 

However, the biggest challenge is to cover the target public, doing that the publications get 

the bigger users number, without necessarily pay for all publications made by the companies.  

 

Keywords: Innovation. Social ties. Social networks. Instagram®. Cosmetic field.  
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RESUMEN 

 

Las redes sociales digitales dejaron de ser sólo espacios de entretenimiento, ya que muchas 

empresas ven este entorno como una relevante fuente de imprendimientos. En este sentido, la 

plataforma Instagram® se ha convertido en una de las formas más importantes de comercio 

digital, ya que permite diferentes medios de comunicación e interacción entre los 

stakeholders, además de diferentes exposiciones de productos o servicios. En las redes 

sociales, las interacciones permiten que diferentes actores cooperen con las organizaciones en 

diferentes aspectos de manera espontánea. Además, es posible realizar encuestas de 

satisfacción o innovaciones con los seguidores de diferentes empresas, incluso las del sector 

cosmético. La innovación es la clave del éxito en el segmento cosmético, ya que ella 

proporciona la satisfacción y fidelización al cliente, ya que los ciclos de vida de las 

mercancías tienden a ser cortos. Este estudio tuvo como objetivo verificar los aportes de los 

vínculos en las formas de innovar  los imprendimientos  digitales del segmento cosmético, 

que comercializan sus productos en la red social Instagram®. Inicialmente se realizó una 

revisión de la literatura, cubriendo la Teoría de las Redes Sociales, con énfasis en los vínculos 

explicados por Mark Granovetter, además de la literatura sobre la innovación, sus formas y 

fuentes en el ámbito organizacional. Posteriormente, se expuso la metodología utilizada, la 

cual se caracteriza por ser cualitativa, desarrollada a través de múltiples estudios de caso, 

realizados con 12 empresas a nivel nacional. A continuación, se presentan los análisis y 

resultados obtenidos. Entre los principales resultados, se encontró que los vínculos que se 

establecen a través de la plataforma investigada ayudan sustancialmente a las organizaciones, 

ya que al extraer información en Instagram® mejoran y / o desarrollan nuevas fórmulas según 

las necesidades y requerimientos del Público Objetivo. Además, los enlaces que se establecen 

a través de esa red social colaboran con la implementación de tácticas relacionadas con el 

marketing, como las estrategias de comunicación con clientes y seguidores. Las conexiones 

identificadas entre los actores contribuyen a la expansión y mejora de las acciones 

organizacionales. En este sentido, Instagram® desarrolla papel fundamental al acercar a los 

grupos de interés de las empresas, permitiendo interacciones informales que colaboran 

directamente con las innovaciones desarrolladas por las organizaciones, a través de los 

vínculos que se establecen en la plataforma. Se reitera que la innovación es fundamental para 

generar competitividad en el sector, ya que es a través de ella que se distinguen las 

organizaciones que producen y / o comercializan productos similares. Ella, aún, aporta nuevas 

tendencias y permite a diferentes empresas iniciar actividades a través de ella. Sin embargo, 

las organizaciones investigadas proban varios desafíos a la hora de comercializar productos en 

la red social, desde mantener un escaparate virtual satisfactorio, hasta generar innovación en 

un espacio donde todos hacen lo mismo. Pero, el mayor desafío es llegar al público objetivo, 

haciendo que las publicaciones lleguen a un mayor número de usuarios, sin necesariamente 

pagar por todas las publicaciones que realizan las empresas. 

 

Palabras clave: Innovación. Vínculos sociales. Redes sociales. Instagram®. Sector 

cosmético. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O crescente uso das redes sociais digitais por diferentes grupos para distintos fins 

tem permitido a expansão de comércios virtuais dentro destas redes. Nesta perspectiva, pode-

se citar a Internet como importante fonte no aquecimento da economia, uma vez que ela 

quebrou paradigmas por meio da criação de lojas virtuais, além de constantemente alterar as 

formas de comunicação, propiciando, assim, novos estilos de negócios (TIGRE, 2006). 

As redes sociais são compostas por atores e suas conexões, sendo que os atores 

podem ser indivíduos, grupos ou instituições. Já as conexões referem-se aos laços sociais 

estabelecidos nas redes (RECUERO, 2009). As plataformas digitais permitem interações em 

nível global instantaneamente, assim, organizações imersas em redes digitais interagem 

rapidamente com stakeholders acerca de diversas questões. 

As tecnologias digitais sinalizam uma nova era aos empreendimentos, onde as 

tradicionais formas de buscar oportunidades profissionais são cada vez mais questionadas e 

remodeladas (NAMBISAN, 2016). Deste modo, criar empresas nas plataformas virtuais pode 

ser uma excelente oportunidade, tanto para se manter no mercado como para apresentar 

diferencial competitivo, independente do porte da empresa. 

Os empreendimentos digitais ocorrem por meio do e-commerce (comércio 

eletrônico). Neste comércio as lojas físicas são substituídas por lojas virtuais, as quais 

oferecem, geralmente, produtos e serviços com preços mais atrativos e com atendimento 

personalizado para seus clientes. Devido à facilidade de acesso às informações, o 

compartilhamento de experiência entre usuários e a possibilidade de comparação de preços de 

forma rápida a concorrência neste mercado é alta e, por isso, as empresas necessitam 

compreender seus clientes para fidelizá-los (MILAGRES, 2016). 

Com relação ao e-commerce, uma pesquisa realizada pelo Digital Market Outlook 

(WE ARE SOCIAL, 2019) evidenciou um crescimento de 14% com gastos em comércio 

eletrônico em 2018, com valor estimado de U$ 1,78 trilhão. E os nichos de mercado líderes 

em compras no ano de 2018 foram as reservas de viagens e acomodações on-line e o ramo da 

moda e beleza. Este último setor movimentou U$ 524,9 bilhões, nota-se que o mercado da 

moda e beleza cada vez mais ganha adeptos. 

O setor de cosméticos é altamente lucrativo. No entanto, a chave do sucesso neste 

segmento é a inovação, pois ela propicia a satisfação e a fidelização dos clientes, uma vez que 
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os ciclos de vida das mercadorias tendem a ser curtos (MARTINS, 2020). Contudo, na área 

cosmética a inovação não está presente somente no desenvolvimento de produtos, mas 

também na forma de testá-los (LEMOS, 2019) e de posicioná-los no mercado. 

A indústria cosmética não é considerada altamente tecnológica, todavia ela é 

reconhecida pela contínua necessidade de lançamentos de produtos e pela considerável 

dependência de novos ativos (MARTINS, 2020). O setor cosmético se reinventa cada vez 

mais, e nos últimos anos diversas empresas tem surgido com uma proposta em suas fórmulas 

e embalagens de amenizar impactos ambientais, além de atender as exigências do próprio 

setor e dos consumidores. 

Salienta-se que este projeto foi desenvolvido em um período incomum, devido a 

pandemia do COVID-19. O sistema socioeconômico global está sofrendo diversas alterações, 

milhões de empresas, principalmente pequenas e médias demitiram funcionários e/ou 

fecharam seus estabelecimentos. Contudo, a pandemia alavancou as vendas on-line. Muitos 

indivíduos estão visualizando oportunidades no comércio digital e as empresas com espaços 

físicos têm investido em formas de vendas on-line. De acordo com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020), a pandemia ocasionada pelo Covid-

19 faz com que os indivíduos prezem por segurança, realizando compras on-line com o 

propósito de evitar a contaminação pelo Novo Coronavírus. Neste sentido, as redes sociais se 

fortalecem como potenciais fontes de comércio virtual. 

As redes sociais ocupam o segundo lugar no ranking de maior motivador de 

compras, ficando atrás somente dos sites de busca, sendo que Instagram® e Facebook® 

somam 85% das compras por essas redes (E-BIT, 2019). Desta forma, evidencia-se a 

relevância das plataformas digitais para o comércio on-line e para a economia como um todo. 

Com relação às redes sociais virtuais que mais têm usuários, as seguintes plataformas 

são as líderes, respectivamente, em número de internautas e popularidade: Facebook
®

, 

Youtube
®

, WhatsApp
®

, FB Messenger
®

, WeChat
®

 e Instagram
®

 (WE ARE SOCIAL, 2019). 

Neste sentido, optou-se por determinar como plataforma para este estudo o Instagram
®

, pois 

ele está entre as 5 redes sociais  mais populares e consolidadas mundialmente no ciberespaço.  

Quando uma organização adentra em uma rede social virtual com o objetivo de 

divulgar sua marca, dependendo do nicho de atuação, ela expande seus serviços e/ou 

produtos, dado que a internet permite acesso internacional. Sendo assim, as redes colaboram 

até mesmo com as microempresas ou microempreendedores, que podem estar aptos a 

competir com grandes corporações (MACHADO, 2018). 
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Neste contexto, os empreendimentos digitais ganham cada vez mais notoriedade, 

devido em parte às redes sociais virtuais (SILVEIRA-NUNES, 2018), as quais facilitam o 

contato direto entre stakeholders. Além disso, até mesmo as pesquisas de satisfação, 

sugestões de melhorias e introdução de novos produtos ocorrem diretamente nestas redes, por 

meio das enquetes. A interface digital possibilita um conforto maior, principalmente aos 

usuários, para avaliarem produtos e serviços contratados. 

As interações sociais nos meios digitais permitem que, principalmente, os 

consumidores cooperem com as organizações em diversos aspectos de modo espontâneo. 

Assim, as empresas buscam formas de inovar a partir de observações acerca do 

comportamento de seus consumidores, extraindo ideias jamais verbalizadas por seu público 

alvo (BES; KOTLER, 2011). Logo, os empreendedores digitais criam laços para também 

investirem em inovações que supram as necessidades e desejos dos clientes, ao passo que gere 

retorno financeiro para a empresa. 

A partir do contexto acima mencionado, este estudo tem como campo de estudo 

organizações do segmento cosmético que possuem lojas digitais na rede social Instagram
®

. 

Além disso, ele tem como base teórica a Teoria das Redes Sociais, com ênfase nos laços 

explicitados por Mark Granovetter. 

Granovetter (1973) explana acerca da relevância dos weak ties (laços fracos). Para o 

autor, os laços fracos favorecem o desenvolvimento de inovações, pois eles possibilitam a 

construção de pontes que conectam diversos grupos de forma rápida. Assim, as conexões com 

laços fracos são um potencial para explorar inovações no âmbito organizacional. 

Relacionando estes vínculos com os empreendimentos digitais, as interações podem ocorrer 

de forma espontânea entre os diversos agentes envolvidos direta ou indiretamente com estas 

empresas. 

As relações interpessoais estabelecem laços fortes ou fracos entre indivíduos, grupos, 

empresas e afins. A força de um laço está diretamente relacionada com o tempo, com a 

intensidade emocional, com a confidencialidade e com os serviços recíprocos que o 

caracterizam (GRANOVETTER, 1973). Nas redes sociais digitais os laços fracos exercem 

papel essencial, pois é por meio deles que os clusters ou grupos de laços fortes são conectados 

(RECUERO, 2009).  

Em um mundo cada vez mais conectado, torna-se essencial estudar as formas de 

inovações e de empreendimentos realizadas pelos empreendedores digitais. Entender a forma 

como as empresas estabelecem laços com os stakeholders é fundamental para identificar as 



20 

 

limitações, o sucesso ou insucesso na comercialização de produtos ou na participação dos 

clientes nos processos das organizações. 

 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Devido à globalização e ao avanço tecnológico, pequenas empresas conseguem 

concorrer com grandes corporações, muitas vezes por meio do e-commerce. Contudo, para 

que as organizações se mantenham em um mercado altamente competitivo, é necessário 

explorar as tecnologias existentes e procurar formas de inovar. Assim, quando uma empresa 

encontra um nicho de mercado e oferta algo diferente neste segmento, ela está inovando 

(CORAL; OGLIARI; ABREU, 2011). 

A internet pode ser visualizada como um importante meio para a realização 

profissional de muitos empreendedores. Manter um perfil comercial em redes sociais deixa de 

ser diferencial e se torna necessidade para a maioria das organizações, independente no nicho 

de atuação. Assim, é relevante que os empreendedores interajam com clientes, fornecedores e 

parceiros por meio destas redes. Recuero (2009) discorre acerca das interações mediadas por 

computador, as quais geram relações sociais e consequentemente laços sociais. Neste sentido, 

não somente os computadores mediam interações, mas os dispositivos móveis como 

smartphones e tablets também são considerados mediadores. 

Devido ao alto alcance que o Instagram
®

 possui, por ser uma das redes mais 

utilizadas mundialmente, ele propicia diversas experiências para as empresas, entre elas estão 

a aproximação do seu público-alvo, promoção da marca, comercialização de seus produtos e a 

utilização de feedbacks para realizar melhorias organizacionais (TOLEDO et al. 2020). 

Este estudo busca responder à seguinte questão: De que forma os laços 

estabelecidos entre os empreendimentos digitais da área cosmética, que comercializam 

seus produtos por meio do Instagram
®
, e os distintos atores que compõem a sua rede 

podem contribuir com a inovação destas organizações? Para responder o questionamento 

foi explorada a Teoria das Redes Sociais.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo geral verificar as possíveis contribuições dos laços 

estabelecidos entre os empreendimentos digitais da área cosmética, que comercializam seus 

produtos por meio do Instagram
®

, e os diferentes atores que compõem a sua rede nas formas 

de inovar destas organizações. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para responder o objetivo geral, foram criados os seguintes objetivos específicos:  

 

a)  Identificar empreendimentos do segmento de cosméticos na rede social Instagram
®

 

que possuem entre 50 mil e 500 mil seguidores. 

b) Apontar os desafios impostos pela inovação aos empreendimentos da área cosmética; 

c) Compreender como a rede social Instagram
®

 pode representar o suporte à inovação 

para a área cosmética; 

d) Evidenciar a relevância de estabelecer laços sociais nos empreendimentos digitais. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Os recursos disponibilizados na internet melhoraram muito nos últimos anos. 

Atualmente, o Word Wide Web (WWW) tornou-se essencial tanto para as empresas como 

para os cidadãos, isso devido as facilidades proporcionadas por essa rede. As plataformas 

digitais são uma importante ferramenta para as organizações divulgarem e comercializarem 

produtos e serviços. Nesta perspectiva, as redes sociais digitais tornaram-se uma relevante 

fonte para a criação de lojas por empreendedores digitais. 

Granovetter (1973, 1983) discorre acerca dos laços sociais, as interações que 

ocorrem entre diferentes atores podem ser fortes ou fracas. Ambos os laços são importantes, 

tanto no contexto pessoal como profissional. No entanto, os laços fracos disseminam 

informações e inovações em diferentes círculos sociais. Assim, quanto mais vínculos fracos 

os atores conectarem, maior é a probabilidade de eles receberem informações não 
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redundantes. Neste sentido, o ambiente virtual pode ser considerado importante ferramenta 

para a conexão de laços fracos, bem como a manutenção de laços fortes. 

As empresas têm investido nos meio virtuais, dado que a participação em redes de 

relacionamentos com interesses comum fortalece os laços sociais e a troca de informações 

(MENDONÇA, 2013). Por meio das plataformas digitais as organizações conseguem extrair 

informações para diversas melhorias internas e externas. As redes propiciam contato direto 

entre empresas, clientes, fornecedores e concorrência de modo informal e dinâmico. 

No âmbito organizacional é essencial estabelecer parcerias e focar no consumidor 

final, compreendendo suas necessidades e desejos, além de possibilitar sua participação na 

equipe de desenvolvimento (CORAL; OGLIARI, ABREU, 2011). Neste sentido, as redes 

sociais são um relevante elo de interação entre empresa e cliente. Ainda, elas possibilitam 

maior visibilidade e acesso para potenciais clientes, por meio dos laços estabelecidos na rede. 

Existem inúmeras redes sociais virtuais com o intuito de atender as necessidades e 

desejos dos diversos usuários inseridos no cenário digital. Por meio de uma pesquisa realizada 

pela agência We Are Social (2019), constatou-se que 45% da população mundial já integra o 

mundo virtual, possuindo assim, uma conta em algum tipo de rede social. Estas redes unem os 

indivíduos por diversos laços, tais como: os familiares, os de amizade, os profissionais, os de 

interesses em comum e muitos outros.  

As pessoas estão muito mais conectadas, os nós sociais virtuais estão cada vez mais 

notórios. Segundo o GlobalWebIndex (WE ARE SOCIAL, 2019), o Brasil é o segundo país 

que mais gasta tempo com redes sociais virtuais, utilizando em média 3 horas e 34 minutos 

atrás somente das Filipinas, os quais gastam cerca de 4 horas e 12 minutos diariamente. 

Assim, vender produtos e serviços pela internet tornou-se algo comum. Entre as áreas que 

comercializam produtos nos meios digitais, o nicho cosmético é um dos que mais tem se 

destacado. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC, 2019), este setor está crescendo cada vez mais e em 2018 chegou a 

marca de 2.974 empresas formais. A procura por formalidade junto a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) se dá pelas necessidades impostas por um mercado cada vez 

mais acirrado e exigente, assegurando inovação, qualidade, segurança e eficácia dos produtos 

(ABIHPEC, 2019). 

Segundo estudo realizado pelo Europa Monitor (ABIHPEC, 2019), em 2018 o Brasil 

se consolidava como quarto maior mercado global de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, sendo responsável por 6,2% de fatia do mercado. Os brasileiros se preocupam 
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tanto com a higiene pessoal como com a vaidade, investindo em produtos da área. Sendo 

assim, a procura por cosméticos, seja para o dia a dia ou para o uso por profissionais, tem 

significativa representação na economia do país.  

É relevante estudar este tema, pois as redes sociais já se consolidam como importante 

fonte de divulgação de produtos e serviços. Nesta perspectiva, tanto empreendimentos formais 

como informais tem investido nos meios virtuais para iniciarem seus negócios. O fácil acesso 

a estas redes tem colaborado para que muitos cidadãos invistam em seus negócios por meios 

virtuais.  

Em termos práticos, esta pesquisa visa contribuir no sentido de identificar e analisar 

o processo de como as redes sociais estão modificando o mercado e principalmente a relação 

empresa/consumidor. Desta forma, espera-se que os resultados alcançados possam servir de 

subsídios analítico a novos empreendedores do segmento ou até mesmo aos que já estão no 

mercado, que a inovação deve estar presente em seus negócios.  

Este estudo tem relação direta com a linha de pesquisa de Inovação e Tecnologia 

ofertada pelo PPGADM da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Assim, 

com base nas disciplinas ministradas durante o Programa, foi possível perceber a relevância 

do empreendedorismo e da inovação no âmbito organizacional. Nesta perspectiva, esta 

pesquisa colabora com o Mestrado em Administração, no sentido de evidenciar a importância 

do empreendedorismo digital para atuais e futuros empreendedores. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos, quais sejam: introdução; referencial 

teórico, procedimentos metodológicos, resultados e análise dos dados e as considerações 

finais. A Figura 1 ilustra a estrutura da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 Figura 1: Estrutura do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaboração própria (2021). 

 

 

O primeiro capítulo contextualiza o tema do estudo, bem como o problema de 

pesquisa, a justificativa teórica e prática e os objetivos da pesquisa. O capítulo dois discorre 

acerca da literatura utilizada, sendo que inicialmente explana-se acerca da inovação, desde as 

definições, tipos, grau até a relevância no contexto organizacional. Na sequência aborda-se a 

Teoria das Redes Sociais e a Teoria dos Laços fracos, são explicitados conceitos das teorias, 

os tipos de laços sociais, as interações nas redes e a importância de criar vínculos sociais no 

âmbito corporativo. O terceiro tópico do capítulo dois apresenta definições e tipos de e-

commerce, além de abordar o s-commerce na rede social digital Instagram®. Finalmente, 

explana-se acerca da inovação e da tecnologia no setor de cosméticos. 

Introdução 

Referencial 
Teórico 

Procedimentos  
Metodológicos 

Resultados e 

Análise dos 

dados 

Considerações 

finais 

 Contextualização do estudo; 

 Caracterização do problema de pesquisa; 

 Objetivo geral e específicos; 

 Justificativa teórica e prática. 

 Conceitos, tipologias e fontes da inovação no contexto organizacional; 

 Teoria das redes sociais: definição e relevância no âmbito empresarial; 

 O impacto da internet e do e-commerce sobre as formas de inovar e 

comercializar produtos e serviços, inclusive no instagram®; 

 Inovação e tecnologia no setor de cosméticos. 

 Abordagem metodológica; 

 Modelo teórico, categorias e unidade de análise; 

 Técnica de coleta dos dados; 

 Técnica de análise dos dados. 

 Perfil dos entrevistados e das empresas participantes do estudo; 

 Análise da categoria “inovação no setor de cosméticos”; 

 Análise da categoria “interações sociais: laços fortes e fracos”; 

 Análise da categoria “s-commerce via instagram®”. 

 Resultados dos objetivos e da questão problema; 

 Contribuições do estudo; 

 Limitações da pesquisa; 

 Sugestões de estudos futuros. 
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O capítulo três expõe os procedimentos metodológicos que foram empregados no 

estudo. Utilizou-se a abordagem qualitativa, por meio de estudos de casos múltiplos com os 

empreendimentos de cosméticos, situados no site de rede social Instagram®. O estudo é 

descritivo e interpretativo e a dimensão do tempo é transversal. Para a coleta de dados foram 

aplicadas entrevistas semiestruturadas e o diário de anotações deu suporte na coleta das 

informações. A análise dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo e pela triangulação 

dos dados. O capítulo quatro evidencia a análise e os resultados obtidos por meio das 

entrevistas e triangulações dos dados com a literatura exposta no estudo. 

Finalmente, o capítulo cinco apresenta as considerações finais da dissertação. Nota-

se que todos os objetivos foram atingidos, bem como a questão problema foi respondida. 

Assim, evidencia-se a relevância dos laços para os empreendimentos que comercializam 

produtos via rede social Instagram®, pois eles permitem a disseminação e a geração de 

inovações.  Elas ocorrem, principalmente, por meio da extração de informações na plataforma 

investigada e pelos reposts dos produtos adquiridos nas empresas investigadas.
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2 RERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, apresenta-se a revisão da literatura. Com base nos objetivos da pesquisa, 

abordou-se as seguintes temáticas teóricas para o estudo: definição, tipologia, grau, fontes, 

relevância da inovação no contexto organizacional; conceitos de redes sociais, apresentação 

dos laços sociais, tipos de interações e importância no âmbito corporativo; definição, tipos de 

e-commerce, comércio na rede social Instagram®, laços sociais estabelecidos nas redes 

sociais digitais; relevância dos laços sociais nos empreendimentos digitais no setor de 

cosméticos; e inovação e tecnologia no setor de cosméticos. 

Para este estudo foram utilizadas diferentes bases de dados científicas, tais como: 

Scientific periodicals eletronic library – SPEEL; Scopus; Periódicos CAPES; e Catálogo de 

Teses e Dissertações – CAPES, entre outras. As palavras-chave empregadas nas plataformas 

científicas foram inseridas, tanto em língua portuguesa como em língua inglesa. As principais 

palavras-chave utilizadas foram: Inovação – Innovation; Comércio Eletrônico – E-commerce; 

Comércio Social – S-commerce; Redes Sociais - Social Networks; Laços Sociais – social 

Ties; Laços Fracos – Weak Ties; Mídias Sociais – Social Media; Cosméticos – Cosmetics; e 

Instagram®. 

 

 

2.1 CONCEITOS, TIPOLOGIAS E FONTES DA INOVAÇÃO NO CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

 

A busca por inovações é essencial para as organizações se manterem ou se 

diferenciarem no mercado, independente do porte ou área de atuação. É primordial que as 

corporações busquem formas de inovar, pois, para não serem superadas ou substituídas, é 

necessário que elas e os empreendedores mudem o que oferecem ao mundo (BESSANT; 

TIDD, 2019).  De acordo com Martins (2020), a inovação é a chave para o êxito empresarial, 

além de desenvolver vantagens competitivas e colaborar com a economia.  

Com relação à definição do termo inovação, diversos autores conceituam e discorrem 

acerca da temática.  O Quadro 1 elucida a inovação sob diferentes óticas. 
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Quadro 1: Conceitos de inovação 

Conceito Autor(es) 

Percepção de um modo novo de se fazer as coisas que são 

comercializadas.  

 

Porter (1993) 

Implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, bem como um processo, um novo método 

de marketing, ou um inédito método organizacional.  

 

OECD (1997) 

Combinação de novos e melhores materiais e forças ajudam no 

desenvolvimento de inovadores produtos e práticas, ocorrendo, destarte, 

o abandono do que é obsoleto e antigo.  

 

Schumpeter (1997) 

A invenção é a ocorrência de uma ideia para um novo produto ou 

processo, a inovação é a primeira comercialização de uma ideia.  

 

Fagerberg (2004) 

A inovação implica na criação de algo novo percebido pelo indivíduo, 

excluindo assim a relação entre inovação e conhecimento científico, 

reconhecendo, contudo, que muitas inovações são frutos de 

experimentação prática ou da simples combinação de tecnologias 

existentes.  

 

Tigre (2006) 

Inovação como fator competitivo: é um elemento importante na obtenção 

de vantagem competitiva [...] garantir longevidade e sustentação durante 

um longo período de tempo. 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

 

Bowonder et al. (2010) 

Fonte: Adaptado de Alonço (2016). 

 

Nota-se que a inovação é primordial para a economia, pois é por meio dela que as 

novidades acontecem e o mercado evolui. Contudo, inovar não significa somente a abertura 

de novos mercados, mas ela também reflete em novas formas de atender os mercados já 

estabelecidos (TIDD, BESSANT, 2019).  

O desenvolvimento econômico, juntamente com a inovação, faz emergir um 

fenômeno intitulado por Schumpeter (1997) de “destruição criadora”. Nesta “destruição” o 

novo substitui o que é obsoleto, ou seja, ocorre uma combinação de novos, melhores e mais 

potentes materiais, criando-se produtos e serviços inovadores, sendo descartado o que era 

anteriormente utilizado (SCHUMPETER, 1997). 

Ressalta-se que, a inovação pode ser de tipologias diferentes e todas elas colaboram 

com a economia. A OECD, na sua mais recente edição do Manual de Oslo (2018), 4ª edição, 

apresenta inovações que podem ser adotados no meio organizacional. Estas inovações podem 

ser definidas em dois tipos: inovações em produtos e inovações em processos de negócios, 

sendo que esta última inclui 6 funções diferentes de uma organização (OECD, 2018). 

Entende-se como inovação de produto todo bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, diferente dos bens ou serviços introduzidos pela organização 

anteriormente. Já a inovação de processo de negócios refere-se a um processo novo ou 
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aperfeiçoado e que se diferencia consideravelmente aos processos de negócios anteriores 

utilizados pela organização (OECD, 2018). Assim, o Quadro 2 apresenta as seis funções da 

inovação de processo de negócios. 

 

Quadro 2: Funções da inovação de processos 

Categorias Detalhes e subcategorias 

1. Produção de bens ou 

serviços 

 

Atividades que transformam insumos em bens ou serviços, incluindo 

engenharia e testes técnicos relacionados, atividades de análise e certificação 

para apoiar a produção. 

 

2. Distribuição e logística 

 

Estão inclusas nesta categoria o transporte e entrega de serviços, o 

armazenamento e o processamento de pedidos. 

 

3. Marketing e vendas 

 

Nesta categoria estão inclusos os métodos de marketing, tais como 

publicidade, marketing direto, exposições e feiras, pesquisa de mercado e 

outras atividades para desenvolver novos mercados. Além disso, integra-se a 

esta função as estratégias e métodos de preço, bem como atividades de vendas 

e pós-vendas e outras atividades de suporte e relacionamento com o cliente. 

 

4. Sistemas de informação e 

comunicação 

 

Esta função contempla a manutenção e o fornecimento de sistemas de 

informação e comunicação, tais como: hardware e software, processamento de 

dados e banco de dados, manutenção e reparo, hospedagem na web e outras 

atividades de informação relacionadas ao computador. Salienta-se que essas 

funções podem ser fornecidas em uma divisão separada ou em divisões 

responsáveis por outras funções. 

 

5. Administração e gestão 

 

A quinta categoria integra a gestão estratégica e geral de negócios, incluindo a 

organização de responsabilidades de trabalho; governança corporativa; 

contabilidade, escrituração, auditoria, pagamentos e outras atividades 

financeiras ou de seguros; gestão de recursos humanos e aquisição; e gerenciar 

relacionamentos externos com fornecedores, alianças, entre outros 

. 

6. Desenvolvimento de 

produtos e processos de 

negócios 

 

Atividades para definir o escopo, identificar, desenvolver ou adaptar produtos 

ou processos de negócios de uma empresa. Essa função pode ser 

desempenhada de forma sistemática ou ad hoc, e ser conduzida dentro da 

empresa ou obtida de fontes externas. A responsabilidade por essas atividades 

pode estar em uma divisão separada ou em divisões responsáveis por outras 

funções, por exemplo, produção de bens ou serviços. 

 

Fonte: Adaptado de OECD (2018, p. 73). 

 

A primeira função apresentada no Quadro 2, produção de bens e serviços, 

caracteriza-se como a principal função dentro da organização, ao passo que as outras cinco 

funções integram atividades as quais visam contribuir com a produção e a colocação de 

produtos no mercado. Essas inovações podem ser desenvolvidas juntas ou separadamente, 

conforme as estratégias organizacionais (OECD, 2018). 

Exemplos de possíveis combinações entre as funções podem ser: a) “uma inovação 

de processos de negócios pode melhorar significativamente a qualidade de um produto, 

resultando em um processo de negócios conjunto e inovação de produtos”; b) “inovação de 
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produtos e processos de negócios pode estar intimamente relacionada, especialmente quando 

o processo não é distinguível do produto. Isso se aplica particularmente aos serviços para os 

quais a produção, a entrega e o consumo ocorrem simultaneamente” (OECD, 2018, p. 76 

tradução nossa). 

As empresas buscam inovar para crescer, reconhecer oportunidades e, assim, 

implementar algo diferente, novo e criar valor no produto, serviço ou na própria organização 

(BESSANT; TIDD, 2019). Gerar um diferencial para que os potenciais clientes adquiram 

produtos ou serviços por motivos específicos de determinada empresa fomenta 

competitividade.  

Independentemente do tipo de inovação implementado pela organização, seja de 

produto ou de processos de negócios, elas podem ir do incremental ao radical.  A inovação 

incremental ocorre por meio de melhorias, ou seja, “fazer o que já fazemos, só que melhor”, 

já a inovação radical busca algo inédito, do tipo “fazer algo completamente diferente” 

(BESSANT; TIDD, 2019, p.39). 

Para Tigre (2006), a inovação incremental abrange melhorias rotineiras, enquanto 

que a inovação radical ultrapassa os limites da inovação incremental, tendo caráter 

descontínuo. A inovação não deve ser vislumbrada somente como a ruptura de uma 

organização ou mercado, pois a maioria das inovações ocorre de forma incremental, 

proporcionando pequenas, mas significativas melhorias em processos, produtos ou serviços. 

De acordo com Bes e Kotler (2011, p. 18), “a inovação também deve ser entendida 

como o desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro da empresa, que é aquilo que 

permite produzir e levar ao mercado um fluxo constante de inovações menores e 

incrementais.” Mas, se somadas, apresentam substanciais diferenças no âmbito empresarial, 

colaborando com a eficiência organizacional e propiciando a satisfação dos clientes e dos 

membros da organização. 

Martins (2020) refere-se à inovação radical como amplia a competitividade 

organizacional, pois ela pode resultar na criação de algo totalmente novo, se ela for bem 

sucedida. Apesar da inovação radical ser mais difícil de atingir, exatamente por seu grau de 

exigência, quando a empresa obtém êxito neste tipo de inovação ela alcança, mesmo que 

momentaneamente, diferencial com relação à concorrência. 

As inovações são criadas por diversos atores em diferentes ambientes.  Para Bessant 

e Tidd (2019), as inovações surgem por diversos meios. A Figura 2 apresenta os distintos 

caminhos por onde a inovação acontece, tais como: choques ao sistema, acidentes, 

observação, inovação recombinante, regulamentação, publicidade, inspiração, empurrão do 
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conhecimento, inovação movida pelo design, puxão da necessidade, usuários como 

inovadores, exploração de diferentes possibilidades. 

 

Figura 2: De onde vêm as inovações? 

 
Fonte: Bessant e Tidd (2019, p. 160). 

 

A Figura 2 evidencia múltiplos fatores que levam as organizações a inovarem, seja 

por rupturas no sistema, por necessidade, para explorar o futuro, por regulamentações, entre 

outros. Bessant e Tidd (2019) ilustram a inovação sob diferentes perspectivas, a imitação, por 

exemplo, ocorre quando organizações copiam produtos, buscando a redução de custos e 

melhorias nos produtos, chegando ao mercado com preço atrativo e com diferencial em 

relação ao concorrente. 

De acordo com Darban (2017), a literatura acerca da inovação evidencia que os 

processos inovativos nas organizações dependem altamente de atores externos. Nesta 

perspectiva, as universidades, parques tecnológicos, clientes, fornecedores e empresas 

desenvolvem papel importante na criação, desenvolvimento e aprimoramento das inovações. 

Esses atores cooperam entre si para que todos se beneficiem das inovações. 

As organizações têm percebido em seus clientes um potencial de parceria para 

alavancar diferencial e satisfazer ambas as partes. Assim, criar vínculos com os stakeholders, 

em especial os usuários, é fundamental para as organizações. Neste sentido, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) realizam papel essencial para que as empresas estabeleçam 

laços com diversos atores, colaborando também com a aceleração da inovação (CUI et al. 

2017). Para Almeida (2019), as TICs referem-se a qualquer tipo de tecnologia que trate 
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informação e facilite a comunicação, ela pode ser na forma de hardware, software, rede ou 

dispositivos móveis. 

As TICs facilitam a gestão das organizações, pois elas criam oportunidades para o 

cumprimento das atividades organizacionais de forma rápida (CHOSHIN; GHAFFARI, 

2017). Logo, elas também são consideradas uma fonte de inovação no âmbito organizacional 

e ainda colaboram nas formas de as empresas criarem laços sociais digitais com seus 

stakeholders. 

Segundo Tigre (2006), as TICs possibilitam o aperfeiçoamento das inovações 

organizacionais, respondendo a diversos fatores como à globalização do mercado, à melhoria 

na qualidade de produtos e serviços, às pressões competitivas, entre outros. Além disso, elas 

são indispensáveis aos empreendimentos digitais, pois suprem necessidades e estão sempre 

em aprimoramento, colaborando diretamente com o comércio eletrônico. 

 

 

2.2 TEORIA DAS REDES SOCIAIS: DEFINIÇÃO E RELEVÂNCIA NO ÂMBITO 

EMPRESARIAL 

 

A teoria das redes sociais (social networks) vem sendo debatida amplamente na 

academia, diferentes áreas a utilizam para compreender distintos fenômenos (SCHMIDT, 

2019). Diversos autores discorrem acerca da importância desta teoria para o contexto 

organizacional, social e cientifico, como Granovetter (1973, 1983, 1985); Burt (1992); Serrat 

(2007); Balestrin, Verschoore e Reyes Junior (2010); Schmidt (2010, 2019); Fialho (2014) 

entre outros. 

De acordo com Fialho (2014), as redes sociais são um conjunto de atores que estão 

ligados entre si por meio de relações sociais específicas. Conforme Schmidt (2010, p. 34) as 

redes são um “conjunto de relacionamentos e interdependências sociais e econômicas 

(verticais, horizontais e laterais) entre atores coletivos, que surge com o objetivo de criar valor 

para os envolvidos. Elas apresentam-se como modelos competitivos, devido as suas 

características de cooperação, dinâmica e espaço ilimitado” (SCHMIDT, 2019).  

Segundo Serrat (2007), as redes sociais são compostas de nós de indivíduos, 

empresas, grupos, e sistemas que se vinculam a um ou mais tipos de interdependências. Elas 

incluem diversos aspectos das relações humanas, tais como: valores, visões, ideias 

compartilhadas, contatos sociais, conflitos, trocas financeiras, entre outros. 
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Para Balestrin, Verschoore e Reyes Junior (2010), o objetivo da teoria das redes 

sociais é entender como os laços sociais entre os atores de determinada rede afetam o 

desempenho organizacional. Uma estrutura social/organizacional se caracteriza como rede a 

partir do momento em que os atores partilham os mesmos valores e interesses, trabalhando em 

conjunto em prol da rede, independentemente da localização geográfica dos participantes 

(FIALHO, 2014). 

A estrutura da rede possui três elementos essenciais: 1) nós ou atores; 2) vínculos ou 

relações; 3) fluxos. Os nós são os atores envolvidos por objetivos em comum, sendo que a 

soma dos nós representa o tamanho da rede. Os vínculos são os laços estabelecidos entre dois 

ou mais nós, que são representados por linhas. O fluxo refere-se à direção do vínculo, sendo 

que este pode ser unidirecional ou bidirecional (FIALHO, 2014). 

De acordo com Silva et al. (2017), uma rede deve conter laços fortes e fracos e o 

significado de cada laço está relacionado com a situação dos atores naquele determinado 

momento. A Figura 3 externaliza a estrutura de uma rede social, onde atores, organizações, 

instituições de ensino e tecnologia estabelecem vínculos para obter benefícios e alcançarem 

suas metas, melhorando o desempenho organizacional.  

 

Figura 3: Estrutura de uma rede social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na literatura acerca da Teoria de Redes Sociais (2020). 

 

As redes sociais têm sofrido alterações ao longo dos tempos, devido aos fatores 

tecnológicos e a inovação (BOYD; ELLISTON, 2007; MUNINGER, 2019) recorrente na 

sociedade e no âmbito organizacional. Desde o surgimento das redes sociais on-line até o ano 

atual, 2020, muitas interações sociais têm ocorrido via internet. O avanço das ferramentas 
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tecnológicas possibilita conexões eficientes e rápidas, independente do círculo social, onde os 

atores estão inseridos.  

 Em 2020, inúmeras interações são mediadas por computadores e dispositivos 

móveis. Os atores em uma rede social on-line podem trocar informações e oferecer soluções a 

determinados problemas, sem se preocupar com a localização geográfica e com a velocidade 

em que estas informações chegarão aos membros da rede (RAHMAN et al. 2020). Neste 

contexto, diferentes atores estabelecem distintos laços por meio das redes sociais on-line. As 

parcerias entre diferentes atores “significam um esforço em direção a ações coletivas, que 

surgem para atender as novas formas de relacionamento decorrentes das atuais transformações 

do mercado globalizado” (SCHMIDT et al. 2018, p. 33-34). Assim, é possível identificar 

aspectos da teoria dos laços fortes e fracos nestas interações. 

A teoria dos laços fortes e fracos foi criada por Mark Granovetter (1973, 1983). O 

autor divulgou um estudo, no ano de 1973, intitulado “The Streng of Weak Ties” (A força dos 

laços fracos) e posteriormente, em 1983 ele publicou um segundo artigo denominado “The 

Strenght of Weak Ties: a network teory revisited” (A força dos laços fracos: a teoria da rede 

revisitada). Esta teoria discorre acerca da relevância dos laços sociais na vida dos cidadãos e 

das empresas. Além disso, ele demonstra como os laços fracos colaboram para alcançar 

diversos objetivos, inclusive a inovação. 

Em 1985, Granovetter publicou um estudo intitulado “Economic Action and Social 

Structure: The Problem of Embeddednes” (Ação econômica e estrutura social: o problema da 

imersão). Para o autor, os atores não tomam decisões de forma isolada, mas se embasam em 

um contexto social. Assim, as ações adotadas por grupos, organizações, e/ou indivíduos estão 

enraizados por relações sociais. Por isso, as redes devem ser percebidas a partir das relações 

estabelecidas entre os atores sociais (SCHMIDT, 2010). Nesta perspectiva, os atores sempre 

estarão inseridos em grupos de laços fortes e fracos. 

Os laços sociais possuem intensidades diferentes, dado que os indivíduos interagem 

de diferentes formas entre eles. Para medir a força de um laço, é necessário combinar fatores 

como quantidade de tempo, intensidade emocional, intimidade e os serviços recíprocos que os 

caracterizam. Mesmo que cada fator seja independente um do outro, o conjunto é altamente 

interligado. Assim, somente verificando cada um destes elementos é possível identificar se o 

laço estabelecido é forte, fraco ou ausente (GRANOVETTER, 1973).  

Os laços fortes demandam mais tempo entre indivíduos. Existe uma relação de 

confiança maior, os indivíduos tem interesse em comum e as interações destes laços são mais 

densas. No entanto, estes laços possuem dificuldades em propagar ideias e difundir inovações.  
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Exemplos deste tipo de vínculo são as relações entre amigos e familiares próximos, são os 

contatos mais frequentes. Já os laços fracos são menos densos, pois as interações não ocorrem 

frequentemente. Contudo, eles são extremamente importantes por atuarem como pontes, 

integrando indivíduos na sociedade. Exemplos deste tipo de interações são os laços de um 

indivíduo com conhecidos, são os vínculos menos próximos (GRANOVETTER, 1973; 

BURT, 1992; SCHMIDT, 2019). 

Para exemplificar como identificar se a conexão é forte ou fraca Granovetter (1973) 

explicita que, o indivíduo A possui laço forte com o indivíduo B, dado que eles passam muito 

tempo juntos e possuem interesses similares. Todavia, A também possui relações densas com 

C, consequentemente, a probabilidade de C estabelecer um vínculo com B é muito grande. No 

entanto se A/B e A/C possuíssem vínculos mais fracos, as chances de C e B interagirem entre 

si seria menor. Se as interações ocorressem somente entre dois atores teríamos uma díade, 

mas se três atores estabelecem laços, então temos uma tríade. 

Granovetter (1973) explana acerca da importância das pontes nos vínculos sociais, 

pois elas são essenciais para expandir a rede. A ponte fornece uma única rota de informações 

de qualquer contato de A para qualquer contato de B direta ou indiretamente. Contudo, um 

laço forte entre A e C gera interações entre C e B, deixando de ser uma rota única de 

informações. Portanto, os laços fracos têm uma probabilidade muito superior aos fortes de 

serem pontes (GRANOVETTER, 1973, 1983). A Figura 4 evidencia atores considerados 

laços fracos nos grupos sociais. 

 

Figura 4: Diagrama da Teoria dos Laços sociais de Mark Granovetter 
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Fonte: Granovetter (1973). 

 

 

Na Figura 4 existem dois clusters, um é formado por A, D, F, C e E, já o outro é 

formado por B, H, J, G e I, cada cluster interage entre si (laços fortes). Contudo, os atores E e 

I, A e B são considerados pontes entre os clusters (laços fracos), pois é por meio deles que as 
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informações são disseminadas entre os dois grupos. Assim, evidencia-se a relevância de 

possuir relações com laços fracos considerados pontes, dado que eles são fontes de 

informações, uma vez que possuem vínculos em diferentes grupos sociais (GRANOVETTER, 

1973). 

Indivíduos com muitos laços fracos são importantes para disseminar inovações, dado 

que alguns desses laços serão pontes, propagando informações em diferentes grupos, bem 

como tendo acesso a informações de diversos círculos interativos (GRANOVETTER, 1973, 

1983). Laços fracos são primordiais para o fluxo de informações que integram cluster sociais 

desconectados, além do que eles são menos redundantes que laços fortes (BURT, 1992). 

De acordo com Chen, Zhang e Mol (2019), os laços fortes e fracos governam os 

relacionamentos em trabalhos formais e informais. Para Bovo (2014), os laços fracos são 

importantes pois é por meio deles que as empresas têm acesso a informações e inovações, por 

isso elas não devem ficar restritas somente aos laços fortes. 

As organizações necessitam manter os dois tipos de vínculos para garantirem sucesso 

profissional. Se por um lado os laços fracos fazem circular as informações e fornecem pontes 

sobre as quais as inovações ultrapassam fronteiras, por outro lado os laços fortes dão suporte 

para a tomada de decisões (ROST, 2011). A rede de contatos da alta diretoria empresarial é 

um aspecto crucial para o sucesso da cúpula, pois por meio dela é possível interagir e circular 

em diversos ambientes, atestando a força dos laços fracos (BOVO, 2014).  

As empresas atuam com atividades formais e informais, sendo que as práticas 

informais raramente são controladas por contratos, envolvem interações irregulares e 

temporárias, além de propiciarem múltiplas rotas para o sucesso da inovação (CHEN; 

ZHANG, MOL, 2019) Assim, ações informais podem ser consideradas laços fracos, enquanto 

atividades formais são laços fortes no âmbito organizacional. 

Com a modernização e o aprimoramento das TICs, manter vínculos a longa distância 

está mais fácil (GOES JUNIOR; LACERDA, 2019). Neste sentido, os sites de redes sociais 

(SRS) desempenham importante papel nas relações sociais, pois elas afetam comportamentos 

públicos e disseminam conhecimento (SAPOUNTZI; PSANNIS, 2018). Além disso, as redes 

sociais digitais facilitam as conexões e podem ser importante fonte para a identificação de 

laços fracos. 
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2.3 O IMPACTO DO E-COMMERCE SOBRE AS FORMAS DE INOVAR E 

COMERCIALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS, INCLUSIVE NO INSTAGRAM
®

 

 

A internet quebrou um paradigma nas formas de comunicação e é a principal 

responsável pelo desenvolvimento do e-commerce (CHOSHIN; GHAFFARI, 2017). Devido à 

popularização do WWW, as opções de compra de um mesmo produto ou serviço aumentaram, 

ampliando as possibilidades para busca de compra dos consumidores. Os usuários de internet 

passaram a ser consumidores, geradores de informações e influenciadores na decisão de 

consumo de terceiros (TAMIOSSO, 2018).  

O comércio eletrônico alterou radicalmente as relações de consumo tradicionais, bem 

como o comportamento do consumidor e de muitas organizações, sendo que o e-commerce 

integra a sociedade moderna. Nesta modalidade de comércio a interação social é um dos 

fatores que contribui para a aceitação ou rejeição do cliente durante o processo de compra de 

produtos ou serviços. Além disso, o comércio digital tem como característica a praticidade e a 

dinâmica na realização das compras, o preço atrativo, sem deixar de lado a segurança nas 

negociações digitais (NUNES, 2016; TAMIOSSO, 2018; RISTYANTI; WIDJAJA, 2019). 

Junto com o aumento do número de indivíduos com acesso à internet, as compras on-

line também têm crescido. O e-commerce vem se fortalecendo, pois as vendas podem ser 

realizadas tanto por lojas exclusivamente digitais como por lojas físicas que possuem também 

perfil virtual (MILAGRES, 2016). Nesta perspectiva, diversas organizações têm migrado do 

espaço físico para o virtual em busca de melhorias operacionais e financeiras (TAMIOSSO, 

2018). Além do mais, o comércio digital otimiza e aperfeiçoa as relações e comunicações 

entre os diversos stakeholders inseridos nas plataformas de comércio virtual (CHOSHIN; 

GHAFFARI, 2017). 

Entre as vantagens de possuir uma loja virtual, destaca-se a abrangência de 

territorialidade, pois os lojistas conseguem acessar facilmente os consumidores 

independentemente da localização geográfica. Além de reduzir custos de gerenciamento, 

como em algumas situações o aluguel de um espaço físico para o empreendimento (CUI et al. 

2017). 

As lojas virtuais têm se expandido em nível mundial. O e-commerce já é visto pelos 

usuários como uma nova forma de empreendimento (LOUSADA, 2018). Além disso, essa 

nova forma de comercializar bens e serviços tem ganhado notoriedade globalmente e no 

Brasil não têm sido diferente, devido ao seu potencial de crescimento e alcance de 

consumidores (MILAGRES, 2016). 
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Ao passo que o e-commerce apresenta crescimento em nível global e nacional, o 

número de organizações que adotam essa forma de comércio tem ampliado cada vez mais. O 

êxito do comércio pode ser explicado por suas características, tais como a acessibilidade as 

lojas, além de elas estarem sempre abertas e prontas para a realização de compras 

(TAMIOSSO, 2018). 

Um fator de extrema relevância para o mercado virtual é a satisfação dos clientes 

com o comércio eletrônico. Logo, os empreendedores que pretendem adentrar nesta 

modalidade de negócios precisam estar cientes da importância em satisfazer os clientes, 

reduzir custos para oferecer produtos e serviços com preços atrativos, além de estar 

qualificado para atuar e colaborar com as melhorarias no e-commerce (CHOSHIN; 

GHAFFARI, 2017).  

Entre as vantagens de realizar compras on-line, pode-se destacar: a facilidade de 

comparação de bens e serviços, a comparação e seleção dos itens baseados no preço do 

serviço ou produto.  Contudo, é essencial estabelecer interações entre empresa e consumidor 

com o objetivo de atrair potenciais clientes, gerando relações de confiança, satisfação dos 

consumidores (TAMIOSSO, 2018) e parcerias para potencias inovações organizacionais. 

Pois, se por um lado existe a facilidade de oferecer bens e serviços sem a intermediação face a 

face, por outro lado o número de concorrentes é grande, ofertando produtos e serviços iguais 

ou similares.  

O e-commerce possibilitou a criação de mercados globais, com preços mais 

transparentes e altamente eficientes. Ademais, ele disponibiliza mais recursos se comparado 

ao comércio físico e pode ser distinguido por diferentes tipologias (LAUDON; TRAVER, 

2016).  O Quadro 3 apresenta os tipos e as definições de e-commerce existentes. 

 

Quadro 3:Tipos de e-commerce 

Tipos de E-commerce Definição 

Business-to-Consumer (B2C) E-commerce 

É o tipo de comércio onde as empresas digitais buscam os 

consumidores individuais. Nesta modalidade estão inclusos a 

comercialização de produtos de varejo, serviços de viagem e 

conteúdo on-line. 

 

Business-to-Business (B2B) E-commerce 

Nesta modalidade as transações ocorrem entre as empresas, ou 

seja, são organizações vendendo para outras organizações. É a 

maior forma de comércio eletrônico, sendo que nos Estados 

Unidos este mercado faturou cerca de 14,2 trilhões de euros 

em nível mundo no ano de 2015. 

 

Consumer-to-Consumer (C2C) E-commerce 

Este é um tipo de comércio onde o consumidor vende para 

outros consumidores por meio de um mercado on-line. 

Exemplos de e-commerce C2C é o uber, onde a transação é 

realizada por meio de aplicativo de celular. 
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Mobile E-commerce (M-commerce) 

É uma modalidade de comércio eletrônico direcionado aos 

dispositivos móveis como os celulares e tablets. Ele permite 

que o usuário realize transações on-line por meio de uma rede 

sem fio.  

 

Social E-commerce 

Ocorre por meio das redes sociais on-line, como o Facebook® 

e o Instagram®. Esta modalidade tem ganhado notoriedade 

devido ao aumento de logins nestas plataformas digitais. Além 

disso, os usuários podem curtir, compartilhar suas 

experiências de compras e recomendar serviços ou produtos 

dentro destas redes sociais. 

 

Local E-commerce 

Esta modalidade de e-commerce busca formas de 

comercializar produtos ou serviços com base na localização 

geográfica de seus usuários. 

 

Fonte: Laudon e Traver (2016). 

 

Salienta-se que o foco deste estudo são os empreendimentos digitais na plataforma 

de rede social Instagram®. Sendo assim, ele se enquadra no comércio social ou S-commerce. 

As redes sociais digitais facilitam a comunicação, uma vez que as pessoas conseguem 

conversar, jogar, interagir de diferentes formas simultaneamente, mesmo não estando no 

mesmo espaço físico.  

Os indivíduos mudaram significativamente a forma de se comunicar (LOUSADA, 

2018). Parte dessa mudança na comunicação e nas relações sociais se deve ao avanço da 

tecnologia e, consequentemente, a criação de redes sociais digitais, as quais estabelecem 

interações com diferentes pessoas ou grupos em diversos níveis ou culturas. Neste contexto, 

pode se citar as tecnologias em rede, uma vez que, elas proporcionam inúmeros benefícios 

tanto para os cidadãos como para as organizações, as compras, os diálogos e as trocas de 

conhecimento são exemplos de práticas incorporadas por essas tecnologias (FREITAS, 2017).  

As redes sociais digitais são importantes ferramentas no rompimento das formas de 

comunicação, compartilhamento de conhecimentos e da maneira como as organizações atuam 

e competem no mercado. Elas também são consideradas relevante fonte de texto opinativo, 

que influencia diretamente milhares de usuários acerca de diversas temáticas (SAPOUNTZI, 

PSANNIS, 2018). 

Os sites de redes sociais (SRS) proporcionam entretenimento, notícias, interação, 

além de os usuários conseguirem expor suas concepções e sentimentos. De acordo com 

Freitas (2017), nestas mídias sociais os usuários juntam-se a grupos com interesses comuns, 

construindo significados e apropriando-se de recursos de diferentes formas. Ainda, sob a ótica 

da autora, é por meio das interações que as pessoas desenvolvem relações sociais de 
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diferentes tipos, tais como amizade, parentesco, profissionalismo, entre outras (FREITAS, 

2017). 

As diferentes mídias sociais inseridas nos meios digitais funcionam como elo para as 

interações entre os diversos indivíduos ou grupos estabelecidos na sociedade. Assim, os SRS 

têm se tornado importante ferramenta de comunicação e interação entre as organizações e 

seus stakeholders. Logo, as empresas buscam formas de aprimoramento digital para atender 

as necessidades de seus clientes (SARDELARI; CASTRO FILHO; HENRIQUE, 2016). 

Quando as organizações adentram em um SRS elas necessitam utilizar formas de 

comunicação clara, objetiva e dinâmica com seus usuários. Uma das vantagens de possuir um 

perfil digital comercial é que, por meio deste canal, a organização consegue se relacionar 

diretamente com seus clientes, sem intermediários. Além disso, os SRS permitem a coleta de 

dados e informações dos consumidores e, consequentemente, um atendimento focado em cada 

cliente (SARDELARI; CASTRO FILHO; HENRIQUE, 2016). 

O S-commerce é o comércio eletrônico realizado por meio das redes sociais (CHE; 

CHEUNG; THADANI, 2017). Também chamado de comércio social, esta modalidade de e-

commerce tem despertado o interesse tanto das organizações como da academia que buscam 

investigar seu impacto e a utilização da tecnologia neste meio (NATTO; BEGG; 

MCROBBIE, 2016). O Instagram® é um exemplo de rede social onde ocorre prática de s-

commerce. 

Nas redes sociais é possível empregar diversas estratégias, principalmente de 

marketing, para atrair consumidores. Para Morais e Brito (2020, p. 2), [...] as próprias 

organizações estabelecem estratégias de manipulação e motivação do consumo, por meio de 

ações comunicativas do marketing, criando nas pessoas o desejo e a necessidade de ter coisas 

que nem elas mesmas sabiam que precisavam”. 

Muitas organizações têm utilizado as redes sociais digitais como uma ferramenta 

estratégica para interagir com clientes, anunciar produtos e, principalmente, solicitar 

sugestões de melhorias em seus produtos ou serviços. Assim, empresas têm investido nesta 

modalidade de mídia social, pois é neste âmbito que elas conseguem se aproximar e atrair 

potenciais clientes. Entre as mais populares redes sociais digitais pode-se citar o Instagram® 

como importante mídia de interações. Muitas organizações têm percebido nesta rede social 

um potencial de comércio digital. 

A mídia social Instagram® foi criado em 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, 

em San Francisco, Califórnia (AMARAL, 2015). Desde sua criação até os dias atuais esta 

rede social evoluiu muito.  A plataforma permite que seus usuários publiquem conteúdos 
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visuais e textuais, além disso outros membros da rede podem interagir por meio dos posts, ou 

seja, publicações (FREITAS, 2017). A partir das publicações realizadas, os usuários 

conseguem criar e estabelecer laços sociais na rede, criando, assim, a própria rede de 

interações dentro de um SRS. 

Para ter uma base do número de usuários que a o Instagram® possui, a Tabela 1 

evidencia a estimativa de habitantes até julho de 2020 e o número de usuários no Instagram® 

em janeiro deste mesmo ano nos 10 países que mais possuem pessoas com contas nesta mídia 

social. 

 

Tabela 1:Países líderes com base no número de usuários do Instagram® em janeiro de 2020 

País 
Estimativas de habitantes em 

julho de 2020 

Número de usuários no 

Instagram
®

 em janeiro de 2020 

Estados Unidos 332.639.102 120.000.000 

Índia  1.326.093.247 80.000.000 

Brasil  211.715.973 77.000.000 

Indonésia  267.026.366 63.000.000 

Rússia  141.722.205 44.000.000 

Turquia  82.017.514 38.000.000 

Japão  125.507.472 29.000.000 

Reino Unido  65.761.117 24.000.000 

México  128.649.565 24.000.000 

Alemanha  80.159.662 21.000.000 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Agência de Inteligência Central (2020) e da plataforma 

Statista (2020b). 

 

Em 2013 o Instagram® tinha 90 milhões de usuários ativos, já em 2018 a plataforma 

atingiu a marca de um bilhão de usuários ativos em nível global, o que evidencia o 

crescimento desta plataforma de rede social on-line (STATISTA, 2020a). Percebe-se que o 

Brasil é um dos países que mais possui usuários no Instagram®, ficando atrás somente dos 

Estados Unidos e da Índia. Assim, nota-se que este SRS pode ser uma excelente oportunidade 

para explorar empreendimentos digitais. 

No meio organizacional, o Instagram
®

 é utilizado para incentivar usuários a 

compartilhar fotos de serviços e produtos adquiridos, utilizar hashtags vinculadas a 

organização (AMARAL, 2015), e para comercializar diretamente bens e serviços. Assim, a 

plataforma que inicialmente foi criada para compartilhar fotos já possui mais recursos e é 

utilizada para diversos fins, como para promover marcas e/ou nomes, realizar campanhas 

solidárias, trocar conhecimentos, entre outros. 

Os recursos disponibilizados pelo Instagram
®

 na contemporaneidade são: Stories, 

Direct, IGTV, compras, pesquisar e explorar. Os Stories são uma forma de anunciar a marca 

da empresa, eles têm provado chamar a atenção dos clientes (INSTAGRAM, 2020e).  O 

Direct funciona como um bate papo, onde é possível, por exemplo, potenciais clientes tirar 
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dúvidas e negociar produtos e serviços de forma privada (INSTAGRAM, 2020a). Já o IGTV é 

uma ferramenta que permite a publicação de vídeos mais longos, como um vídeo sobre a 

história da empresa ou marca (INSTAGRAM, 2020b).  Enquanto o recurso Compras é uma 

forma de promover empreendimentos, uma vez que o usuário pode clicar diretamente no item 

que o interessa e ver os detalhes e preço dele (INSTAGRAM, 2020d). Por fim, o recurso 

pesquisar e explorar permite ao usuário acessar publicações, contas e tópicos interessantes 

com base no que ele segue e curte (INSTAGRAM, 2020c). 

É essencial que as organizações incentivem seus clientes a recomendarem os 

produtos ou serviços por eles adquiridos. Uma forma de indicação é o compartilhamento 

destes na rede social utilizando hashtags e marcando a loja nas publicações, tanto para gerar 

conteúdo como para transmitir confiança para potenciais clientes (ABED, 2018). Ressalta-se 

que uma boa abordagem ao cliente, aliada a excelente reputação dos empreendimentos 

virtuais, é um grande diferencial para se manter em qualquer tipo de e-commerce. 

Os SRS são ideais para os usuários compartilharem experiência (NATTO; BEGG; 

MCROBBIE, 2016) e exprimirem reações com relação ao atendimento, suporte recebido 

antes, durante e após a realização de determinada compra. Por isso, é essencial que as 

organizações estejam preparadas para interagir com os diversos usuários inseridos nas redes 

sociais digitais. Quanto mais as organizações se envolverem com os usuários, maior será a 

visibilidade de conteúdo e influência (ARORA et al. 2019). 

Uma das estratégias utilizadas por empresas para ganharem notoriedade nas redes 

sociais digitais é realizar parcerias com pessoas que possuem alto nível de influência sobre 

terceiros, os chamados digital influencers (influenciadores digitais). Geralmente, estes 

influenciadores possuem um número expressivo de seguidores em suas mídias digitais e por 

meio delas eles geram conteúdos, expressam suas opiniões e sentimentos (LOUSADA, 2018).  

Muitas organizações veem nos influenciadores digitais oportunidades de divulgarem 

os produtos e serviços que comercializam. Assim, as empresas fornecem produtos e/ou 

serviços para eles usufruírem e, consequentemente, exporem suas concepções e 

recomendações, influenciando os usuários a adquirirem estes serviços/produtos. Deste modo, 

os influenciadores podem ser considerados importantes fontes de informações (NUNES, 

2016). 

O laço social estabelecido entre empresa e influenciador digital pode gerar muitos 

benefícios para as organizações. Ao passo que os líderes de opiniões, ao divulgar um serviço, 

uma marca ou uma loja revendedora de produtos também incentivam a criação de laços entre 

usuários e empresas. Ainda, por meio dos influenciadores digitais as organizações conseguem 
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expandir sua rede, aumentando o número de laços fracos e gerando confiança para potenciais 

clientes.  

Neste sentido, as organizações podem contratar ou fazer parcerias com 

influenciadores que possuem o mesmo perfil da empresa, no caso os profissionais da área de 

determinado segmento ou escolher o profissional pelo engajamento ou pelo número de 

seguidores que eles possuem (MORAIS; BRITO, 2020). Logo, as empresas podem traçar 

diferentes caminhos para conseguir engajamento por meios dos formadores de opinião. 

Em estudo realizado por Corrêa (2018), com relação a utilização do Instagram® para 

fins de comércio, em um universo de 202 respondentes, 56% dos usuários afirmaram já ter 

realizado compras pelo Instagram
®

. Ainda, 71% dos respondentes que já fizeram compras por 

essa plataforma afirmaram ser influenciados por amigos e 53% influenciados por 

influenciadores digitais.  Assim, evidencia-se a importância de estabelecer conexões com 

influenciadores e clientes.  

O Instagram
®

 representa um novo nicho de mercado, sendo que a confiança é fator 

preponderante na decisão de compra do consumidor. Assim, é substancial que os 

empreendedores criem vínculos com diversos stakeholders para conseguir a confiança dos 

usuários e potencias clientes. Ainda, é essencial que os lojistas explorem os recursos 

fornecidos pela plataforma, por exemplo, postar fotos com alta qualidade dos produtos 

fornecidos pela empresa é uma forma de atrair clientes (CHE; CHEUNG; THADANI, 2017). 

As redes sociais on-line representam importante ferramenta para empreender, pois 

elas permitem comunicação direta e dinâmica com diversos atores, principalmente potenciais 

clientes. Nestas redes encontram-se empreendimentos de distintos setores, como o de 

cosméticos, o qual abrange diferentes produtos e serviços e busca constantemente por 

inovações. Assim, a próxima seção aborda particularidades referentes à inovação e tecnologia 

no setor de cosméticos. 

 

 

2.4 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO SETOR DE COSMÉTICOS 

 

A cosmetologia é o resultado da relação de distintas disciplinas, com destaque para a 

química. As influências da cosmética advém de hábitos culturais e de fatores econômicos 

(MARTINS, 2020).  É uma área que possui representatividade na economia, pois ela atende 

todos os públicos e, consequentemente, gera empregos, inovações e competitividade. 
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O setor de cosméticos é amplo e atende pessoas de diferentes faixas etárias, gênero e 

etnias. A indústria cosmética investe constantemente em inovação e tecnologia, devido a 

diversos fatores como, principalmente, atender as regulamentações da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), as exigências dos consumidores e as metas empresariais. 

Além disso, a Internet, por meio de sites de notícias e redes sociais, tem explicitado normas e 

condutas que as empresas adotam ou deixam de seguir, fazendo com que as organizações 

sejam muito mais cautelosas em relação as atitudes a serem tomadas. 

De acordo com a Anvisa (2015, p. 7), os produtos de higiene pessoal, cosméticos e 

perfumes são compostos “por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas 

partes do corpo humano [...] com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, 

alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom 

estado.”   

As pessoas estão cada vez mais cientes de seus direitos e dos deveres das 

organizações com a sociedade e com o meio ambiente. Assim, elas reivindicam atitudes que 

beneficiem os consumidores, sem prejudicar a natureza. As empresas, por sua vez, buscam 

formas de investir em meios de inovar para atender as expectativas da sociedade e gerar 

vantagem competitiva no mercado. Segundo Prokopowicz e Różycki (2017), devido a essa 

conscientização da população, os consumidores estão buscando produtos cosméticos 

derivados de fontes naturais como plantas, leite ou gordura animal. 

De acordo com Lemos (2019, p. 52), tem crescido a preocupação com a eficácia 

comprovada dos cosméticos, particularmente os que possuem função antienvelhecimento e os 

nutracêuticos, com a segurança dos produtos e com a responsabilidade ambiental associada à 

produção”.  Nota-se que a população tem exigido que as empresas se posicionem no mercado 

acerca de temas extremamente relevantes como os testes realizados em animais, que 

interferem diretamente na responsabilidade ambiental. 

É perceptível que as inovações neste campo não se limitam somente no 

desenvolvimento de cosméticos, mas no suporte aos lançamentos, nos investimentos em 

produtos, na divulgação e design das embalagens. Ou seja, a indústria e o setor cosmético 

necessitam atender diversidade e exigências, principalmente dos consumidores (MARTINS, 

2020). 

Ao passo que o setor de cosméticos é extremamente ativo e promissor, ele também é 

altamente competitivo, exigindo que as empresas estejam atentas às mudanças e tendências do 

mercado (FLORÊNCIO; CAMPOS, 2019). Em busca da satisfação dos clientes, as empresas 

têm investido em tecnologias para desenvolver e adaptar diferentes aplicações, tais como 
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aconselhamento de beleza, diagnósticos dermatológicos e informações detalhada sobre os 

ingredientes de determinados produtos que os consumidores adquirem (MARTINS, 2019). 

Com relação à inovação tecnológica na indústria cosmética, esta não está explícita 

somente na formulação de produtos, mas está presente também nas melhorias em utensílios 

do dia a dia, na acessibilidade dos dispositivos complementares de diagnósticos, entre outros 

(MARTINS, 2019). De acordo com Baghel (2020), a inovação neste setor é a combinação de 

ciência e ideologias socioculturais relacionadas a beleza. Neste sentido, a indústria cosmética 

necessita conhecer as características demográficas e sociais de seus consumidores para 

produzir seus produtos. 

A inovação é o motor de crescimento da indústria cosmética e a tecnologia é 

essencial para este setor inovar. A era digital colabora diretamente com o segmento. Além 

disso, as redes sociais on-line permitem uma aproximação entre clientes, fornecedores e 

empresa, estreitando laços sociais e criando parcerias com o intuito de melhorar produtos e 

serviços do setor (MARTINS, 2019). 

As redes sociais digitais tem se tornado fontes de informação e influência para os 

consumidores de cosméticos. Neste sentido, diversas marcas do segmento as utilizam para 

divulgar seus produtos e dar dicas de como usá-los por meio de publicações de fotos, vídeos e 

conteúdo editorial (E-COMMERCE BRASIL, 2018). Ademais, estas redes se tornaram canais 

de interações e de trocas de conhecimentos. 

Com o avanço das ferramentas tecnológicas o e-commerce em seus diferentes tipos 

demonstra sua relevância para a economia e para a sociedade. Os laços sociais estabelecidos 

por meio das redes sociais on-line beneficiam usuários, clientes e as organizações. Nesta 

perspectiva, empreendimentos de diferentes setores são criados nas redes on-line. O segmento 

de cosméticos é um exemplo de nicho que busca se consolidar no âmbito digital.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os caminhos metodológicos que foram empregados para 

responder os objetivos e a questão problema do estudo. Neste sentido, são expostos a natureza 

da pesquisa, os meios de investigação, o modelo teórico, os instrumentos e as técnicas de 

análise dos dados que foram empregados no estudo. 

 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A pesquisa qualitativa é emergente, a qual utiliza diferentes formas de investigação, 

sendo que os procedimentos são baseados em dados de texto e imagem. Esta abordagem é 

utilizada para explorar e compreender o significado atribuído a problemas sociais ou humanos 

por indivíduos, grupos (CRESWELL, 2010) empresas, entre outros atores. 

Na abordagem qualitativa, os pesquisadores escolhem os participantes 

propositalmente para melhor compreensão das questões e do contexto investigado 

(CRESWELL, 2010; FLICK, 2013) e os entrevistados têm maior liberdade para definir o que 

é relevante para eles e apresentá-los em seus próprios contextos. Além disso, a pesquisa 

qualitativa permite que a coleta e análise dos dados sejam mais detalhados, aprofundando a 

investigação em poucos casos (FLICK, 2013). 

Este estudo se caracteriza como descritivo e interpretativo. A pesquisa qualitativa é 

demasiadamente descritiva, ela evidencia a construção social da realidade e demonstra como a 

teoria opera exemplos particulares (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007, p.28). De acordo 

com Creswell (2010, p. 209), “a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação 

interpretativa em que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e 

entendem”. Sendo assim, a abordagem qualitativa tem como característica tanto a descrição 

como a interpretação profunda dos dados coletados. 

Com relação à natureza do estudo, as pesquisas podem ser pura (básica) ou aplicada. 

Este estudo se caracteriza como pesquisa aplicada.  De acordo com Flick (2013), a pesquisa 

aplicada visa desenvolver ou testar teorias na prática. Já para Cooper e Schindler (2016), a 

pesquisa aplicada tem ênfase prática em solução de problemas e é direcionada à tomada de 

decisões gerenciais imediatas.  
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A estratégia empregada para esta investigação foi o estudo de caso, sendo que 

existem duas modalidades de estudo de caso: único e múltiplo. Nesta pesquisa a modalidade 

adotada foram os estudos de casos múltiplos. Para Yin (2015), os estudos de casos múltiplos 

justificam--se por seu entendimento das replicações literais e teóricas. Independentemente do 

tipo de estudo, ambos buscam investigar um fenômeno contemporâneo em profundidade, 

utilizando diferentes fontes de evidências (COOPER; SCHINDLER, 2016; EISENHARDT; 

GRAEBNER 2007; YIN, 2015).  

Para esta pesquisa, entende-se como estudos de casos múltiplos aqueles em que são 

investigados dois ou mais casos. O maior benefício desse método é que pesquisar dois ou 

mais casos pode ser primordial, uma vez que as conclusões analíticas de mais de um caso são 

mais poderosas do que um único caso (YIN, 2015). De acordo com Eisenhardt e Graebner 

(2007), a investigação de mais de um caso possibilita uma análise mais abrangente das 

questões de pesquisa.  

Nesta perspectiva, foram entrevistados 12 representantes de organizações que 

possuem loja virtual no Instagram
®

. A respectiva rede social possui inúmeros 

empreendimentos dentro de sua plataforma digital. Neste sentido, para atingir os objetivos 

desta pesquisa foram identificados os empreendimentos do setor de cosméticos que 

comercializam produtos no Instagram
®

, com um número entre 50 mil e 500 mil seguidores. 

Para alcançar o público alvo da pesquisa, foram utilizados os algoritmos da rede social 

Instagram
®

, pois, ao pesquisar empresas do setor de cosméticos, a própria rede social indica 

cada vez mais comércios inseridos neste setor. Assim, foram identificadas 101 empresas que 

atendem o objetivo específico A deste estudo, entre o período de janeiro a abril de 2021. 

Ressalta-se que na plataforma Instagram
®

 existem muitas marcas de cosméticos que 

atendem o número de seguidores exposto no objetivo A, no entanto, elas possuem contas na 

rede social somente para divulgar seus produtos, os quais são comercializados em distintos 

pontos de vendas do setor.  

A partir do levantamento desses empreendimentos, foram contatadas todas as 

empresas que se encaixaram no objetivo A desta pesquisa. A primeira forma de contato foi 

pelo direct das empresas, na sequência utilizou-se o endereço de e-mail e número de 

whatsApp disponibilizados por esses comércios. No entanto, poucas organizações retornaram 

o contato, assim optou-se por responder os storys das empresas para que elas retornassem as 

mensagens. Ao final, em um universo de 101 empresas, somente 12 aceitaram participar e 

efetivaram as entrevistas.  
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Ressalta-se que todos os representantes das empresas participantes do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), o qual explana acerca 

dos riscos, benefícios e contribuições de colaborar com este estudo. 

 

 

3.2 ESPECIFICAÇÕES DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS DE PESQUISA E 

APRESENTAÇÃO DO MODELO TEÓRICO, CATEGORIAS E UNIDADE DE 

ANÁLISE 

 

De acordo com Flick (2013), a ciência e a pesquisa colaboram para o 

estabelecimento de base para as tomadas de decisões políticas e práticas em diferentes áreas 

científicas, inclusive nas Ciências Sociais. Para Cooper e Schindler (2016, p. 15 grifo do 

autor), “a boa pesquisa segue os padrões do método científico: procedimentos sistemáticos e 

de base empírica para gerar pesquisas passíveis de reprodução”. Neste sentido, as pesquisam 

são uma forma de contribuir com a ciência. 

É essencial apresentar os procedimentos metodológicos que visam responder a 

questão principal, bem como as questões auxiliares ou específicas da pesquisa. Neste sentido, 

a questão macro deste estudo é: De que forma os laços estabelecidos entre os 

empreendimentos digitais da área cosmética, que comercializam seus produtos por meio 

do Instagram
®
, e os distintos atores que compõem a sua rede podem contribuir com a 

inovação destas organizações? Para alcançar essa questão, foram estabelecidos objetivos 

específicos que aqui se constituem como questões auxiliares, quais sejam:  

a) Quais empreendimentos do segmento de cosméticos na rede social Instagram
®

 

possuem entre 50 mil e 500 mil seguidores? 

b) Quais os desafios impostos pela inovação aos empreendedores da área cosmética? 

c) Como a rede social Instagram
®

 pode representar o suporte à inovação para a área 

cosmética? 

d) Qual a relevância de estabelecer laços sociais nos empreendimentos digitais? 

 

Deste modo, apresenta-se o modelo teórico, as categorias e a unidade de análise da 

pesquisa. O modelo teórico apresentado na Figura 5 foi elaborado com base nos objetivos da 

pesquisa. Desta forma, são expostos os principais tópicos da literatura, sendo eles a teoria 

explorada, a inovação no ambiente organizacional e os empreendimentos digitais situados na 

rede social digital Instagram® entrelaçados aos objetivos geral e específicos.  
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Figura 5: Modelo teórico da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

A Figura 5 expõe os pontos fortes da literatura aliados aos objetivos da pesquisa. 

Assim, busca-se identificar as contribuições dos laços para a inovação no segmento de 

cosméticos, atendendo o objetivo geral da pesquisa. Ainda, foi evidenciada a relevância 

desses laços para os empreendimentos investigados, bem como os desafios impostos pela 

inovação aos empreendimentos digitais na área cosmética. Finalmente, buscou-se responder 

como o Instagram® pode representar o suporte à inovação para o setor de cosméticos. Estes 

questionamentos foram respondidos por meio dos dados coletados pelas entrevistas e pela 

análise documental. Eles foram apresentados por categorias de análise, estas estão alicerçadas 

com a literatura apresentada no capítulo dois. O Quadro 4 ilustra as categorias de análise do 

estudo. 

 

Quadro 4: Categorias de Análise do estudo 

Categorias de Análise / 

Descrição 
Questões de Pesquisa Autores 

Inovação no setor de cosméticos 

Inclui os diversos tipos e grau 

das inovações no segmento de 

cosméticos. 

Questões 1 a 4 e 6 

Conforme Apêndice A 

Tigre (2006); Pacheco (2016); Cui et al. (2017) 

Corrêa (2018); Bessant e Tidd (2019). 

Interações sociais: laços fortes e fracos 

Vínculos estabelecidos entre 

pessoas, grupos, empresas, 

instituições, entre outros. 

Questões 5 e 7 a 13 

Conforme Apêndice A 

Granovetter (1973); Nunes (2016); Che, Cheung e 

Thadani (2017); Cui et al. (2017); Abed (2018); 

Lousada (2018); Tamiosso (2018). 

S-commerce via Instagram
®
 

Empreendimentos situados na 

rede social digital Instagram
®

. 

Questões 14 a 17 

Conforme Apêndice A 

Laudon e Traver (2016); Nunes (2016); Choshin e 

Ghaffari (2017); Cui et al (2017); Tamiosso 

(2018); Ristyanti e Widjaja (2019). 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 Laços  Inovação  

Empreendimentos 

digitais no setor de 

cosméticos 

 Instagram®  

 

 

Relevância 

Contribuições  Desafios 
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As categorias de análise apresentadas no Quadro 4 foram elaboradas conforme a 

literatura apresentada no referencial teórico. Salienta-se que as questões elaboradas para o 

roteiro de entrevistas também foram baseadas na literatura apresentada no tópico 2 e no 

trabalho de Pacheco (2016), bem como estão alinhadas aos objetivos do estudo. Assim, 

buscou-se analisar as respostas dos questionamentos para a realização de uma eficiente 

análise de conteúdo e simultaneamente triangulação dos dados coletados na pesquisa com a 

literatura. 

 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

O propósito da coleta de dados é abranger o máximo de informações, possibilitando 

a reconstrução do caso ou dos casos investigados. Além disso, as questões colocadas em 

estudos de casos são mais abertas e espera-se que os entrevistados respondam de forma 

espontânea (FLICK, 2013). Logo, o ideal é que os participantes da pesquisa sintam-se 

confortáveis para responder as questões e tenham liberdade para discorrer acerca da temática 

discutida. 

Como já mencionado anteriormente, a pesquisa qualitativa utiliza diferentes formas 

de investigação (CRESWELL, 2010), e os estudos de casos se valem de distintas fontes de 

evidências (COOPER; SCHINDLER, 2016; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007; YIN, 

2015). Nesta perspectiva, este estudo utilizou as seguintes técnicas para a coleta dos dados: 

entrevista semiestruturada, observação e pesquisa documental. Ainda, os instrumentos 

utilizados para coletar os dados foram: plataforma de reuniões on-line, gravador de voz e 

diário de anotações.  

O estudo se utilizou de entrevistas semiestruturadas, as quais permitem que os 

pesquisadores preparem um roteiro com questões abertas. Além disso, eles podem elaborar 

questões durante a entrevista, conforme o contexto e a necessidade no momento (OLIVEIRA; 

MARTINS; VASCONCELOS, 2012). Segundo Eisenhardt e Graebner (2007), as entrevistas 

são formas demasiadamente eficientes de coletar dados. Conforme Creswell (2010), as 

entrevistas qualitativas geralmente são abertas e buscam fomentar as concepções dos 

participantes. Ressalta-se que todas as entrevistadas foram realizadas de forma on-line via 

plataforma de reuniões (google meet) e WhatsApp. 

Com relação ao gravador e ao diário de anotações, é comum que o entrevistado, em 

algumas situações, sinta-se aliviado com o desligamento do gravador ao término da entrevista, 
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demonstrando mais descontração e confiança para falar algo que hesitou em responder 

durante a conversa (FARÍAS; MONTERO, 2005). Neste sentido, o diário de anotações exerce 

função essencial na coleta de dados, onde as anotações irão ajudar posteriormente a responder 

as questões do estudo.  

Para a pesquisa documental foram identificados e analisados as publicações do Feed 

e dos Stories das lojas participantes, visando identificar a forma como ocorre as interações nas 

lojas virtuais investigadas. A pesquisa documental se refere aos materiais de diversos tipos, os 

quais não receberam tratamento analítico. Assim como outros tipos de pesquisa, ela busca 

maneiras de compreender os fenômenos e formas de gerar novos conhecimentos (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009).  

Esta pesquisa também se utilizou da observação não participante. Neste sentido, 

foram observadas as interações entre os atores que formam a rede das lojas integrantes do 

estudo. Desde a participação de influenciadores digitais do segmento até as sugestões e 

reclamações dos consumidores direto nos empreendimentos, por meio da rede social onde 

estão situadas as lojas. 

Com relação à dimensão do tempo, este estudo se caracteriza como transversal, pois 

“os estudos transversais são feitos uma vez e representam uma fotografia de determinado 

momento” (COOPER; SCHINDLER, 2016, p. 129). Assim, a coleta de dados ocorreu em um 

único período (janeiro a abril de 2021). 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados foram utilizadas as seguintes técnicas: análise de conteúdo e 

triangulação dos dados obtidos. De acordo com Bardin (2016), a análise de conteúdo 

desenvolveu-se nos Estados Unidos e o material incialmente analisado era majoritariamente 

jornalístico. Com o passar dos anos e devido ao desenvolvimento das pesquisas e da 

tecnologia, as definições de análise de conteúdo foram sendo aprimoradas, no entanto, sua 

essência encontra-se na linguagem. A análise de conteúdo visa as comunicações, por isso é 

primordial que o pesquisador codifique os dados coletados e realize a interpretação dos 

mesmos. 

Entende-se como análise de conteúdo as técnicas de comunicações as quais visam 

“[...] obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores [...] que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
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condições de produção/recepção dessas mensagens." (BARDIN, 2016, p. 25). Segundo a 

autora, esta análise pode ser de diferentes tipos, como a análise temática de conteúdo, a 

análise de avaliação e análise categorial (BARDIN, 2016). Neste sentido, este estudo se 

utilizou da análise categorial, separando os dados coletados (transcrições) em categorias para 

investigar o fenômeno estudado. 

Com relação à triangulação dos dados, esta deixa a pesquisa mais robusta. De acordo 

com Flick (2013), a triangulação é uma forma de o pesquisador se fundamentar em diferentes 

métodos ou abordagens teóricas. Deste modo, neste estudo a triangulação ocorreu por meio da 

literatura exposta no capítulo dois, pela análise de conteúdo que foi realizada com apoio das 

categorias de análise, além da observação das publicações realizadas no perfil das lojas 

virtuais na plataforma Instagram
®

. 

Com relação ao nível de análise do estudo, por se tratar de investigações em 

empresas o nível de análise é o organizacional. De acordo com Marteleto (2001, p. 72) a 

análise de redes investiga o “conjunto de relações que os indivíduos estabelecem através das 

suas interações uns com os outros.” Sendo assim, a unidade de análise deste estudo são as 

interações sociais. 

 

 

3.5 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O Quadro 5 apresenta a síntese dos procedimentos metodológicos, conforme os 

tópicos apresentados anteriormente. 

 

Quadro 5: Síntese dos procedimentos metodológicos 

Categorias/aspectos Escolhas 

Natureza da pesquisa  Método qualitativo  

Objetivo da pesquisa e suas características  Descritiva e interpretativa 

Meio de investigação  Estudos de casos múltiplos 

Seleção dos entrevistados  
Representantes de empreendimentos digitais que possuem 

entre 50 mil e 500 mil seguidores.  

Critérios de seleção do público-alvo  Intencional  

Instrumento de Pesquisa  
Entrevistas com roteiro semiestruturado, observações e análise 

documental.  

Técnica de Análise dos Dados  Análise de conteúdo e triangulação dos dados 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Em suma, este projeto de pesquisa percorreu diferentes caminhos metodológicos para 

responder à questão problema e seus objetivos. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção são apresentadas as análises dos dados obtidos por meio das entrevistas e 

das redes sociais das empresas participantes. Inicialmente, evidencia-se o perfil dos 

entrevistados e a caracterização das organizações. Na sequência, são expostas as categorias de 

análise com seus respectivos resultados. 

 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS E DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO 

 

As entrevistas foram realizadas com um representante por empresa, totalizando 12 

respondentes. O Quadro 6 esboça o perfil dos entrevistados. 

 

Quadro 6: Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Gênero Idade Formação Cargo 

Entrevistada 1 Feminino 25 anos 
Tecnólogo em Estética e Imagem 

Pessoal 

Proprietária/ 

Administradora 

Entrevistada 2 Feminino 30 anos Bacharel em Administração 
Proprietária/ 

Administradora 

Entrevistado 3 Masculino 32 anos Tecnólogo em Designer Gráfico 
Head de Criação e 

Desenvolvimento 

Entrevistada 4 Feminino 36 anos Bacharel em Ciências Contábeis 
Proprietária/ 

Administradora 

Entrevistada 5 Feminino 47 anos Bacharel em Arquitetura Diretora de Produção 

Entrevistada 6 Feminino 35 anos 
Bacharel em Administração de 

Empresas 
Diretora de Marketing 

Entrevistada 7 Feminino 24 anos Bacharel em Marketing Gerente da Rede 

Entrevistada 8 Feminino 22 anos Bacharel em Publicidade e Propaganda 
Chief Communications 

Officer (CCO) 

Entrevistado 9 Masculino 24 anos Bacharel em Comunicação Social Digital Marketing 

Entrevistado 

10 
Masculino 23 anos Bacharel em Publicidade e Propaganda Agente Publicitário 

Entrevistado 

11 
Masculino 30 anos 

Bacharel em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

Diretor de 

Negócios/Sócio 

Entrevistada 

12 
Feminino 47 anos 

Pós Graduada em Cosmetologia e em 

Comportamento do Consumidor 
Diretora de Marketing 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

Por meio do Quadro 6, nota-se que oito entrevistadas são mulheres e quatro são 

homens, eles possuem idade entre 22 e 47 anos. Com relação a formação dos entrevistados, 
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todos possuem nível superior. Quanto aos seus cargos, a maioria atua na área de marketing 

das empresas. 

Salienta-se que a maioria dos entrevistados são jovens, somente 2 possuem idade 

acima de 40 anos. Este fator pode estar relacionado ao tema da pesquisa, o qual abrange as 

redes sociais, sendo que eles estão mais familiarizados com ela. Neste sentido, a Entrevistada 

12 discorre que: 

 

A gente tem [...] uma equipe pra trabalhar o digital e é uma equipe, sei lá, o mais 

velho deve ter 20 anos. É uma moçada que conhece que parece que nasceu com 

aquilo, então eles estão fazendo sempre lives e storys. Tão sempre fazendo com que 

tudo tenha um dinamismo e tiram isso de letra “ah não, vamos fazer um tik tok pra 

tal coisa, vamos fazer isso pra aquilo, eles conseguem entender qual ferramenta é 

importante e como trabalhar essa ferramenta, né?” (ENTREVISTADA 12). 

 

Assim, nota-se que juntamente com o avanço tecnológico estão surgindo novos 

perfis profissionais, os quais se caracterizam por jovens altamente conectados à Internet e, 

consequentemente, às redes sociais.  

A Tabela 2 ilustra algumas informações acerca das organizações, estas são: se 

possuem lojas físicas, o ano em que adentraram na rede social Instagram
®

, o número de 

seguidores durante o período de realização da pesquisa e a quantidade de colaboradores que 

cada empresa possui. 

 
Tabela 2: Informações acerca das organizações 

Empresa Loja física 
Ano em que adentrou 

no Instagram
®
 

Número de 

seguidores 

Número de 

colaboradores 

1 Sim 2017 60,2 mil Até 10 

2 Sim 2015 85 mil Até 10 

3 Não 2017 206 mil Até 10 

4 Não 2015 267 mil Até 10 

5 Não 2015 346 mil 11 a 50 

6 Sim 2012 127 mil Mais de 51 

7 Não 2012 297 mil 11 a 50 

8 Não 2018 104 mil Até 10 

9 Não 2017 75,1 mil Até 10 

10 Não 2011 121mil 11 a 50 

11 Sim 2013 188 mil Até 10 

12 Não 2017 176 mil Até 10 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 
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Todas as organizações possuem loja virtual no Instagram
®

, no entanto, as empresas 

1, 2, 6 e 11 possuem loja física também. Algumas adentraram na rede social logo que ela foi 

criada, como página de divulgação e posteriormente tornaram-se lojas na plataforma. 

Conforme objetivo específico A, todas as lojas possuem mais de 50 mil e menos de 500 mil 

seguidores. 

Com relação ao perfil das empresas, elas possuem características distintas, sendo que 

estão inclusas em três categorias, como exposto no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Categoria de cada empresa 

Categoria  Descrição Empresa 

Categoria A 
Empresas que comercializam diversos produtos de cosméticos, 

mas não possuem linha própria 

Empresa 2 e 6 

 

Categoria B 
Empresas que possuem e comercializam somente a própria linha 

cosmética.  

Empresa 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11 e 12  

Categoria C 
Empresas que possuem linha própria e comercializam a sua 

marca, além de distintos produtos cosméticos. 
Empresa 1 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

Conforme Quadro 7, é notável que, das doze empresas, nove possuem e 

comercializam a própria linha e duas não possuem marca própria. A categoria C foi elaborada 

para atender a descrição da Empresa 1, a qual possui linha própria e comercializa diversos 

produtos cosméticos, além da própria marca.  

Quanto as empresas que possuem marca própria, a maioria terceiriza serviços. A 

organização 12, por exemplo, possui 10 colaboradores no administrativo. Os outros 

departamentos como o de marketing, e-commerce, desenvolvimento de produtos, loja virtual, 

entre outros são terceirizados. A Empresa 1 possui 2 colaboradores na loja física e os mesmos 

são responsáveis pelas redes sociais, no entanto a produção de seus produtos é realizada por 

empresa terceirizada.   

As empresas pertencem a diferentes segmentos do setor de cosméticos, como 

maquiagem, unhas e cabelo. O Quadro 8 expõe a caracterização de cada organização. 

 

Quadro 8: Caracterização das empresas 

Empresa Caracterização 

1 Especializada em maquiagem e possui loja física na cidade de Guarapuava-PR.  

2 
Comercializa inúmeros produtos cosméticos de distintas marcas.  A loja física está 

localizada em Juazeiro do Norte - CE.  

3 

Especializada em maquiagem vegana. Os produtos da linha são comercializados na 

loja virtual e em diferentes pontos de vendas. O centro de distribuição deste 

estabelecimento está localizado na cidade de São Paulo - SP.  

4 Especializada em produtos para cuidados com a pele e toda sua produção é vegana. O 
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centro de distribuição e escritório estão localizados na cidade de Chapecó - SC.  

5 

Especializada em maquiagem. A marca possui laboratórios no Brasil, Alemanha, 

França e Itália para desenvolvimento de seus produtos. O centro de distribuição está 

localizado na cidade de Penápolis - SP e o escritório da empresa está situado na 

cidade de São Paulo - SP.  

6 
Comercializa diversos produtos cosméticos e possui 17 lojas físicas em 12 cidades do 

Estado de São Paulo, sendo que a matriz está localizada em Americana - SP.  

7 

Especializada em maquiagem, o escritório e centro de distribuição estão localizados 

em São José dos Campos – SP. Mas, a marca possui distribuidores em todos os 

estados brasileiros.  

8 
Marca vegana, especializada em produtos para unhas. O escritório está localizado em 

Brusque-SC com centro de distribuição em São José dos Campos - SP.  

9 
Especializada em produtos para cabelos. Possui distribuidores em todos os estados 

brasileiros e o escritório está localizado em Coimbra - MG.  

10 

Especializada em linhas de tratamentos para a pele. Ela possui mais de 40 

distribuidores espalhados pelos estados brasileiros. A matriz da empresa está situada 

na cidade de Barueri - SP.  

11 
Especializada em produtos para cuidados com a pele. A loja física está localizada na 

cidade de Goiânia - GO. Além disso, a empresa possui distribuidores espalhados 

pelos estados brasileiros.  

12 
Especializada em maquiagem. Possui mais de 250 distribuidores espalhados pelo 

Brasil. O escritório da marca está localizado na cidade de Belo Horizonte - MG. 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

Com relação as empresas que possuem distribuidores, estes entregam os produtos 

para diferentes pontos de venda como lojas de cosméticos e farmácias. Nota-se que as 

organizações estão localizadas em diferentes estados brasileiros, como Ceará, Goiás, Paraná, 

Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. As empresas 5 e 11 exportam produtos para outros 

países. 

 

 

4.2 ANÁLISE DA CATEGORIA “INOVAÇÃO NO SETOR DE COSMÉTICOS” 

 

Investir em inovações no âmbito organizacional tornou-se essencial, pois, ela permite 

o desenvolvimento de vantagens competitivas, além de refletir no crescimento econômico e 

no sucesso empresarial (MARTINS, 2020). Neste sentido, os entrevistados discorreram acerca 

das inovações no setor de cosméticos, todos eles afirmam que são uma das principais fontes 

para gerar competitividade neste segmento. Sob a ótica dos respondentes, a inovação é 

essencial porque muitas organizações iniciam suas atividades a partir dela, ela diferencia as 

empresas, principalmente, em setores onde a maioria dos produtos são semelhantes.  

É a inovação que propicia novas tendências e as organizações que não acompanham 

o mercado “passam a ficar ultrapassadas e não competem no mesmo páreo que outras que já 

possuem essa inclinação à inovação” (ENTREVISTADO 9). As inovações exercem diferentes 
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papeis nas organizações. Contudo, as distintas formas de inovar mencionadas acima pelos 

entrevistados coincidem com o que Bessant e Tidd (2019) explanam, ao se referir à inovação 

como uma forma de diferenciação organizacional, de mudar o que é oferecido ao mundo e de 

evoluir no mercado. 

Quanto aos produtos comercializados pelas organizações, sob a ótica dos 

entrevistados, estas mercadorias são inovadoras. Na maioria das vezes, os produtos chegam 

como inovações em nível nacional, pois são formulados ou importados com base nas 

tendências internacionais. No entanto, os entrevistados 3 e 8 afirmam que os produtos 

oferecidos pelas organizações que eles representam são inovadores por serem desenvolvidos 

com tudo o que há de novo e tecnológico, sem perder a essência e a identidade da marca, 

como por exemplo os produtos de linha vegana.  

Conforme relato dos entrevistados, é possível identificar diferentes fontes da 

inovação desenvolvidas pelas empresas, como a inovação por imitação e a explorada por 

futuros alternativos. Nesta perspectiva, Bessant e Tidd (2019) explanam acerca das diversas 

procedências nas formas de inovar, entre elas estão a inovação por observação, a qual ocorre 

quando a inovação é oriunda da imitação ou de melhorias do que os outros já fazem. Além 

disso, é possível detectar uma outra fonte da inovação, a qual é explorada por futuros 

alternativos e diferentes possibilidades, como é o caso das linhas de produtos veganos, que 

buscam ativos sem componentes de origem animal. 

Para este estudo, as evidências citadas pelos entrevistados acerca dos produtos 

produzidos e/ou comercializados pelas empresas são extremamente relevantes. Uma vez que 

eles se empenham em desenvolver e implementar inovações com base em ingredientes 

alternativos. Além de sempre estarem alinhados às tendências do mercado e embasarem as 

concepções das teorias das inovações no segmento de cosméticos. 

Como mencionado anteriormente, no tópico 2.1, a inovação pode ter diferentes 

intensidades, desde o incremental até o radical. Sob a ótica dos entrevistados, o setor de 

cosméticos segue ambas as linhas. Algumas empresas investem na inovação radical, já outras 

mantem-se no incremental. Os entrevistados 1, 4, 9 e 12 acreditam que este segmento é mais 

incremental, eles argumentam que não existe nada que não tenham visto anteriormente. Mas, 

há produtos que são reformulados e apresentam melhorias em suas fórmulas ou embalagens.  

De acordo com a Entrevistada 4, “a indústria em geral segue a linha incremental, 

quem eu vejo arriscar são as novas marcas, menores, que querem se destacar e pra isso 

precisam de criatividade, já que não contam com orçamentos milionários”. Neste sentido, as 
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marcas iniciantes e pequenas ousam investir em inovações radicais por necessidade de 

demonstrar diferenciais. 

Além disso, dentro do mercado de cosmético existem barreiras. De acordo com a 

Entrevistada 12, “o mercado de cosmético regular, o mercado de cosmético correto ele não 

tem só as barreiras da criatividade, ele tem as barreiras técnicas e pelo fato de ter as barreiras 

técnicas isso impede de você fazer uma coisa completamente diferente”. Ou seja, neste 

segmento existem empresas que atuam de forma ilegal e há algumas barreiras impostas pelo 

mercado formal que dificultam a criação de inovações radicais, exatamente porque é 

necessário atender todas as exigências e cuidados solicitados, tanto pela ANVISA como pelos 

consumidores. Ainda, há bloqueios da criatividade para apresentar produtos totalmente 

radicais e dentro dos limites estabelecidos pelo mercado de cosmético regularizado. As 

barreiras explicitadas pelos entrevistados corroboram com as explanações de Lemos (2019), 

de que a preocupação com a eficácia comprovada dos cosméticos, com a segurança dos 

produtos e a responsabilidade ambiental tem aumentado. 

Para os entrevistados 3, 5, 8 e 11 o setor de cosméticos segue a linha radical e, de 

acordo com a Entrevistada 5, “quando você cria algo diferente dos outros é ai que você se 

torna visto, é ai que você se destaca, né? Já para a Entrevistada 8 o setor é muito promissor e 

está constantemente em busca de novos produtos:  

 

Apesar de no mercado encontrarmos produtos muito similares, o ramo cosmético é 

um dos principais impulsionadores dos padrões de beleza. E partindo disso, 

podemos enxergar novos lançamentos que o mercado vem recebendo como uma 

oportunidade de estimular os usuários a utilizarem produtos antes mesmo de 

possuírem o dito problema que o cosmético se propõe a evitar. É um mercado que 

apresenta muitas inovação e que tem muito a entregar ainda. (ENTREVISTADA 8). 

 

Os relatos das entrevistadas 5 e 8 condizem com a explanação de Martins (2020), de 

que a inovação radical aumenta mais a competitividade organizacional, pois se for bem 

sucedida resultará em algo totalmente novo. No entanto, em algumas situações ela pode ser 

extremamente onerosa e arriscada. Ainda, com relação ao depoimento da Entrevistada 8, este 

também corresponde ao que Morais e Brito (2020) discorrem acerca das organizações, pois 

para eles, as próprias empresas determinam estratégias de manipulação e motivação de 

consumo, incitando os indivíduos ao desejo e a necessidade de adquirir coisas que eles não 

sabem que precisam. 

Para os entrevistados 2, 6, 7 e 10 o setor de cosméticos segue as duas linhas de 

inovação, em algumas situações são apresentadas melhorias em produtos e nas formas de 

comercializá-los, mas também são inseridos diferentes produtos e diversas formas de 
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mercantilizá-los. Ressalta-se que o estudo contempla diferentes organizações do setor 

cosmético, sendo assim, a ótica de implementação de inovações é distinta de uma organização 

que somente comercializa produtos daquelas que desenvolvem a própria linha e exploram a 

inovação além da comercialização. 

Nota-se que, de acordo com os relatos dos entrevistados, as estratégias de inovações 

utilizadas pelas empresas se encaixam nas funções da inovação de processos de negócios 

apresentada pela OECD (2018). Pois, por exemplo a primeira função aborda a produção de 

bens ou serviços, as empresas produzem produtos independente da linha que seguem. Além 

disso, é possível identificar a terceira função, a qual se refere ao marketing e vendas, como 

pesquisa de mercado e exposições, exatamente como os entrevistados mencionam nas formas 

de comercializar estas mercadorias e nas pesquisas realizadas para atender necessidades e 

desejos dos clientes. 

As explanações dos entrevistados demonstram a relevância do estudo. Pois, ao 

indicarem a intensidade das inovações nas organizações em que atuam, eles descrevem 

combinações nas formas de inovar e atestam teorias como a do Manual de Oslo (OECD, 

2018), o qual apresenta os tipos e funções das inovações. 

As inovações podem e devem ser empregadas independente do setor de atuação da 

organização. Segundo os entrevistados, a área cosmética permite explorá-las amplamente, 

pois com a evolução da tecnologia, surgiram muito mais opções de matérias-primas, novos 

ativos e formulação de novos produtos para comercialização. Assim, a inovação está presente 

desde a estratégia de escolha dos pontos de vendas, uma vez que o mundo está cada vez mais 

conectado, explorar diferentes plataformas e recursos é essencial para o mercado. Mas 

também está presente no marketing, nos processos organizacionais, no desenvolvimento de 

novas fórmulas e nas diferentes formas de apresentar os produtos aos consumidores finais. 

Os argumentos dos entrevistados corroboram com Martins (2020), pois, para o autor, 

na indústria cosmética a inovação ocorre de diversas formas, como no desenvolvimento de 

fórmulas, investimento em produtos de suporte aos lançamentos, na comunicação, divulgação 

e design de embalagens. Além disso, o setor de cosméticos produz diferentes e inúmeros 

produtos com o intuito de atender às exigências de um público totalmente diversificado. 

Nesta perspectiva, percebe-se a relevância da inovação no setor de cosméticos, pois 

ela viabiliza o desenvolvimento e o suporte de produtos e processos organizacionais. Assim, 

explana-se a importância para o estudo também, uma vez que são distinguidas diferentes 

formas de inovações. 
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Além disso, a era digital tem evidenciado o quão essencial é inovar e incluir os meios 

tecnológicos nos diferentes processos inovativos. De acordo com a Entrevistada 4, “a rapidez 

da informação faz com que as pessoas cansem muito rápido, o que força as empresas a 

inovarem constantemente para se manterem no mercado”. 

Os argumentos dos entrevistados demonstram o quão relevante é a inovação no 

âmbito organizacional. Logo, evidencia-se a essência de inovar e a sua importância neste 

estudo, pois ela estimula a competitividade e se bem executada gera vantagens. Além disso, 

com a expansão tecnológica diversas organizações estão nascendo por meio dela. 

O avanço da tecnologia pode ser considerado um dos principais motivadores para os 

investimentos em inovações. De acordo com os entrevistados, as ferramentas tecnológicas são 

uma excelente fonte para a geração e disseminação de inovações. Além disso, as redes sociais 

digitais desempenham um papel fundamental para as empresas estreitarem relações com 

diferentes stakeholders.  

Assim, nota-se que, sob a percepção dos respondentes, as ferramentas tecnológicas e 

as redes sociais permitem que as organizações alcancem um público maior com 

investimentos, principalmente, em marketing menor do que as tradicionais formas de 

divulgação. Estas ferramentas também forçam as empresas a inovarem, pois as redes 

proporcionam uma exposição diária e disseminam, muitas vezes, até de modo descontrolado 

as novidades do mercado. De acordo com a Entrevistada 6, a única experiência que o 

consumidor não consegue obter ao adquirir produtos de forma online é não sentir os aromas, 

as fragrâncias:  

 

Então aqueles testes, hoje você só não consegue sentir o cheiro através de uma 

experiência virtual, mas o restante você consegue. Encontrar produtos similares, 

tons de base, os produtos adequados pra tratamento do seu cabelo. Não consegue 

apenas sentir o cheiro (ENTREVISTADA 6). 

 

Percebe-se que as ferramentas tecnológicas auxiliam substancialmente as 

organizações a, sobretudo, aproximarem-se de seus consumidores, os quais são visualizados 

como potenciais fontes de inovações. Neste sentido, ao elencarem os benefícios das 

ferramentas tecnológicas os entrevistados validam a importância das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). Assim, corroboram com Tigre (2006), pois ao referir-se 

sobre as TICs o autor explana que elas viabilizam o aprimoramento das inovações 

organizacionais, respondendo a diferentes fatores como à melhoria na qualidade de produtos e 

serviços e às pressões competitivas. 
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Por meio dos relatos dos entrevistados, percebe-se que as empresas buscam cada vez 

mais formas de inovar no mercado para atender diversas necessidades. Devido ao avanço da 

tecnologia, as organizações visualizam as redes sociais como aliadas para inovar e como 

fontes de interações a distintos atores. Neste sentido, Morais e Brito (2020) afirmam que as 

empresas buscam estreitar os laços com seus consumidores, desta forma, elas fazem-se 

presentes onde eles passam a maior parte do tempo. 

Para o fim de uma análise mais específica, o Quadro 9 expõe uma síntese de cada 

tema mencionado nesta categoria de análise, desde as formas de inovar até o papel do avanço 

tecnológico no setor cosmético.  

 

Quadro 9: Síntese da categoria de análise “Inovação no setor de cosméticos”  

Inovação  Resultados 

Formas 
Fonte de competitividade; diferenciação no mercado, principalmente, em setores onde a 

maior parte dos produtos são semelhantes; permite a criação de novas empresas a partir da 

inovação; estabelecem tendências. 

Fontes  

Tendências do mercado internacional, caracteriza-se como inovação por observação; e a 

beneficiada pela tecnologia e ingredientes ativos alternativos, qualificada como inovação 

explorada por futuros alternativos. 

Produtos  

Exemplos destes produtos são as linhas veganas que aliam ingredientes sem composição 

de origem animal, mas aliam a tecnologia para explorar estes ativos e inserir algo 

diferenciado no mercado. 

Radical e 

incremental 

O mercado segue as duas linhas de inovações, no entanto a inovação incremental 

prevalece. Contudo, as empresas iniciantes possuem maiores chances de investirem no 

radical, exatamente, para ousarem e se diferenciarem no mercado. 

Barreiras 

Existem barreiras impostas pelo mercado formal que impedem as empresas de criarem 

algo totalmente diferente, pois acima de tudo deve ser considerada a eficácia e segurança 

dos cosméticos, bem como a responsabilidade ambiental tem aumentado. Há, ainda, 

barreiras relacionadas a criatividade no mercado legalizado. 

Estratégias 
Escolha dos pontos de vendas, como por exemplo, a exploração de distintos recursos e 

plataformas; posicionamento no marketing e nos processos organizacionais; e 

desenvolvimento de novas fórmulas. 

Avanços 

tecnológicos 

Facilita diversas ações desenvolvidas e inovações no setor cosméticos. Contudo, a rapidez 

do avanço tecnológico e a velocidade com que as informações chegam nos diversos grupos 

sociais faz com que as pessoas se cansem rapidamente dos produtos, forçando   as 

empresas a inovarem constantemente. 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

O Quadro 9 sintetiza as explanações dos entrevistados acerca da inovação no setor de 

cosméticos. Assim, foram identificadas sete subcategorias, quais sejam: formas de inovar; 

fontes da inovação; produtos inovadores; inovação radical e incremental; barreiras técnicas e 

criativas; estratégias de inovações; e avanços tecnológicos. Nota-se que a inovação está 

presente nas organizações e elas não utilizam somente um meio para se diferenciar no 

mercado, mas um conjunto de estratégias. Contudo, há barreiras tanto de criatividades como 
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técnicas, que as impossibilitam de criar algo totalmente novo, considerando principalmente a 

segurança e a eficácia dos produtos. 

 

 

4.3 ANÁLISE DA CATEGORIA “INTERAÇÕES SOCIAIS: LAÇOS FORTES E FRACOS” 

 

No âmbito organizacional existem diversos atores tanto internos como externos. A 

partir das interações com estes sujeitos estabelecem-se laços, alguns com alta densidade e 

outros menos densos. Por meio destes vínculos, é possível gerar e disseminar inovações. 

Nesta perspectiva, os entrevistados elencaram os maiores disseminadores de informações e 

inovações nas empresas em que atuam, como exposto na Figura 6. 

 

Figura 6: Maiores disseminadores de informações e inovações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa, por meio do site WordClouds - https://www.wordclouds.com/ (2021). 

 

Para os entrevistados existem três atores principais disseminadores das novidades e 

inovações que ocorrem nas organizações, este são: clientes, influenciadores digitais 

especializados na área cosmética e colaboradores. Neste sentido, alguns respondentes 

citam os maquiadores como influenciadores, justamente por possuírem empreendimentos 

direcionados à maquiagem e serem referência neste nicho de mercado.  

Ressalta-se que nem todos os profissionais de áreas específicas são considerados 

influenciadores digitais. Contudo, há quem desenvolve suas atividades e, simultaneamente, 



62 

 

atua como formador de opiniões, atendendo todos os quesitos necessários para persuadir, 

motivar ou inspirar os usuários. Nesta perspectiva, os maquiadores podem ser considerados 

tanto influenciadores e embaixadores de determinadas marcas, sem deixarem de ser 

primeiramente clientes das empresas. 

Entre os atores mais citados pelos entrevistados, destaca-se os clientes. Dentro das 

redes sociais, o contato com eles é mais próximo e informal, o que facilita a comunicação 

entre eles. Assim, no Instagram
®

 as empresas utilizam diversas formas para se aproximar dos 

consumidores. Neste sentido, os consumidores são convidados a postarem os produtos 

adquiridos, marcando o @ da loja para que posteriormente a empresa reposte a publicação, 

sendo que os comentários nas publicações tanto em storys quanto no feed são analisados e 

respondidos.  

Por meio das declarações dos entrevistados, constata-se que as estratégias 

empregadas pelas empresas de aproximação aos clientes são explanadas por Abed (2018) e 

Tamiosso (2018), os quais recomendam que as organizações instiguem os clientes a 

realizarem compartilhamentos utilizando hashtags e marcando o perfil da loja, gerando 

conteúdo e transmitindo confiança para futuros clientes. Ainda, Arora et al. (2019) salientam 

que, quanto mais as empresas se envolverem com os usuários, mais visibilidade terão e são 

estas ações que proporcionam engajamento para as empresas. 

A Figura 7 exemplifica algumas hastags utilizadas pelas empresas ao publicarem os 

produtos a serem comercializados. As imagens na figura 7 foram retiradas das redes sociais 

das organizações participantes do estudo, por meio da análise documental. 

 

Figura 7: Hastags utilizadas pelas empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

A Figura 7 evidencia as menções de Abed (2018) e Tamiosso (2018), pois as 

organizações utilizam em suas publicações hastags relacionadas ao conteúdo publicado. 
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Ressalta-se que a Figura 7 representa somente publicações de 5 empresas, mas constatou-se 

que todas as organizações participantes do estudo utilizam recursos como hastags no feed de 

suas páginas. Não foram acrescentadas as postagens das outras organizações por conterem 

hastags identificando o nome das empresas. 

Além disso, as empresas buscam desenvolver conteúdos interativos relacionados ao 

setor, para que ocorra maior afinidade com os consumidores. As críticas e sugestões recebidas 

colaboram para melhorias nos processos das organizações. Uma das principais formas de 

interação por meio dos storys são as enquetes e as caixas de perguntas/sugestões, pois esta é 

uma forma objetiva de entender o que o cliente necessita e como ele pode colaborar com o 

desempenho da empresa. As organizações também utilizam a plataforma Instagram® para 

realizar pesquisas com os usuários, para lançamento de novos produtos ou reposição das 

linhas mais desejadas, alinhando e traçando o perfil de seus consumidores. 

 
[...] as vezes a gente faz campanha, promoções com o intuito [...] de simplesmente a 

nossa rede social aparecer no Instagram
® de várias pessoas. Nessas campanhas a 

gente acaba gerando muita interação, muito repost né? muita gente vendo e 

questionando “por que aquela pessoa tá postando aquilo ali? Aí melhora o 

engajamento (ENTREVISTADA 2). 

 

É notável que as organizações estão empenhadas em dominar as plataformas digitais 

para aplicar técnicas eficazes de interações com os clientes. Neste sentido, reitera-se a 

literatura de Sardelari, Castro Filho e Henrique (2016), de que as empresas exploram formas 

de aperfeiçoamento digital para atender as necessidades de seus consumidores. Assim, a 

Figura 8 ilustra algumas enquetes realizadas pelas empresas para gerar interações ao seu 

público. 

 

Figura 8: Enquetes realizadas pelas organizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 
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A Figura 8 demonstra formas de comunicação entre as organizações e seus 

seguidores. As empresas transparecem não se preocuparem somente com a comercialização 

dos produtos, com as vendas ou os números, mas se empenham em aproximar-se por meio de 

uma conversa informal. Ao passo que extraem informações dos clientes, elas também 

transmitem informações para eles, por meio da geração de conteúdo. 

Um dos principais atores mencionados pelos entrevistados para disseminar e até 

mesmo gerar inovações são os influenciadores digitais especializados na área cosmética ou no 

segmento da beleza. As entrevistadas 2 e 5 evidenciam a relevância desses influencers para as 

empresas: 

 

Sou focada no influenciador especializado em beleza, como por exemplo um 

maquiador porquê de fato ele é uma autoridade no ramo, por exemplo de cosmético 

de maquiagem, ele vai dar opiniões sinceras, aí sim. Mas, influenciadores aleatórios 

como era antigamente a gente via uma pessoa com muitos seguidores e já ficava 

impressionado, hoje isso mudou muito pra gente, muito mesmo. E em quarto lugar 

eu colocaria os colegas e familiares, não é algo tão relevante não 

(ENTREVISTADA 2). 

 

[...] em primeiro lugar nossos clientes e em segundo lugar o profissional da nossa 

área, que é o maquiador profissional. Porque o cliente compra o produto e um vai 

falando pro outro “olha eu comprei isso gostei, comprei isso gostei,” é o boca a 

boca. [...] você usou um batom e postou uma foto pra uma pessoa, 50 amigas já 

estão sabendo que você tá usando aquele batom “e aí que cor é essa? Eu também 

quero, onde você comprou?” E eu acho que é por ai, o mesmo acontece com o 

maquiador. A partir do momento que ele começa a usar aquele produto porque ele 

gosta, porque ele achou qualidade e ai a gente vê ele usando no dia a dia, isso 

fortalece (ENTREVISTADA 5).  

 

Por meio das menções acima, é perceptível que os influenciadores digitais que 

atendem diversas áreas deixaram de ser atores fundamentais para o marketing destas 

organizações.  Pois, as pessoas perceberam que eles são pagos somente para divulgar as 

marcas, produtos e lojas, mas não possuem conhecimento aprofundado sobre o que estão 

divulgando. Contudo, os influenciadores especializados em áreas específicas, ao 

desenvolverem atividades para as empresas causam mais engajamento nas redes sociais dos 

empreendimentos, constatando a teoria de Nunes (2016), o qual considera os digital 

influencers relevantes fontes de informações. 

O influenciador digital, comumente, é contratado pelas organizações para divulgar 

seus produtos e/ou serviços. Ao formalizar uma parceria com eles a organização pode optar 

por contratar profissionais que possuem o mesmo público alvo da empresa, escolher pelo 

engajamento ou número de seguidores que ele tem (MORAIS; BRITO, 2020). 

As organizações participantes deste estudo utilizam dois tipos de abordagem com os 

influenciadores, a primeira é o contrato formalizado para divulgação do produto e a segunda é 



65 

 

a parceria, nesta opção as organizações enviam press kit para os influenciadores que se 

identificam com a empresa e espera-se que o influenciador divulgue a marca e os produtos de 

forma espontânea.  

Os profissionais especializados em nichos específicos, como a maquiagem, cabelos e 

a pele, considerados formadores ou influenciadores de opiniões possuem e exercem poder de 

persuasão para incitar seus seguidores a adquirirem produtos e serviços divulgados por eles. 

Assim, ao exercer suas atividades profissionais nas redes sociais, os influencers atestam as 

citações de Granovetter (1985), o qual explana que os atores não tomam decisões isolados, 

mas estão alicerçados em um contexto social, neste caso o setor de cosméticos e seus distintos 

segmentos. 

Outros sujeitos altamente referenciados pelos entrevistados como disseminadores 

geradores de inovações foram os colaboradores. Nesta perspectiva, os entrevistados 

discorreram acerca das interações nas redes sociais entre empresa e colaboradores. Eles 

salientam que estes atores não são obrigados a postarem em seus perfis pessoais nada 

relacionado ao trabalho, mas que eles fazem isso por vontade própria. A comunicação nas 

organizações participantes deste estudo é aberta, assim, todos participam ativamente, expondo 

sugestões e críticas.  

A Entrevistada 6 afirma que na organização são realizadas ações internas para os 

colaboradores participarem. Pois, antes de eles serem colaboradores, são consumidores, por 

isso eles também podem participar de sorteios como clientes. Com relação aos 

empreendimentos que têm distribuidores espalhados pelo Brasil, as empresas possuem 

planejamento para que eles participem e explicitem suas concepções, uma vez que eles tem 

acesso aos feedback dos consumidores em pontos físicos de comercialização.  

 

Os colaboradores utilizam e publicam constantemente, porém como nossa equipe é 

bem pequena, acaba não sendo expressivo. Mas, eles tem livre acesso para escolher 

produtos gratuitamente, justamente para poderem conhecer e serem influenciadores 

e bons vendedores, já que é mais fácil vender o que gosta (ENTREVISTADA 4). 

 

A publicação em perfil privado não é e nunca será uma exigência da empresa, mas 

observamos que isso acontece naturalmente. Aqui todos participam dos processos de 

desenvolvimento dos produtos, opinando desde a cor da embalagem até com dicas 

de influenciadoras que podem se encaixar com a ação (ENTREVISTADA 8). 

 

Os entrevistados, ao mencionarem diferentes atores como parceiros para gerar e 

disseminar inovações, fortalecem a teoria de Schmidt et al. (2018). Pois, para os autores, essas 

cooperações expressam esforços direcionados a ações coletivas, os quais emergem com o 

intuito de atender as diferentes formas de relacionamento acarretadas pelas transformações do 

mercado globalizado. 
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A concepção dos entrevistados acerca dos principais atores geradores e 

disseminadores de inovações é essencial para o estudo. Pois, verifica-se que as empresas estão 

estreitando laços com diferentes stakeholders e com a contribuição deles elas desenvolvem 

estratégias de inovações e posicionamento no mercado. 

Acerca dos vínculos estabelecidos entre as empresas e distintos atores, Granovetter 

(1973) discorre acerca da força dos laços sociais, sendo que, para medir a densidade dos 

laços, é necessário combinar os seguintes fatores: quantidade de tempo, intensidade 

emocional, intimidade e os serviços recíprocos que os caracterizam. Os laços fracos 

demandam menos tempo e intensidade emocional e os contatos são menos frequentes ao 

contrário dos vínculos fortes.  

Neste sentido, a Figura 9 ilustra os principais laços identificados na pesquisa, onde é 

possível detectar os seguintes laços fracos nas organizações participantes deste estudo: 

clientes e profissionais da área. Já os vínculos fortes são: amigos, familiares e 

colaboradores. Contudo, pode-se definir como laços fortes e fracos os seguintes atores: 

influenciadores digitais e fornecedores. 

 

Figura 9: Laços fortes e laços fracos identificados nas empresas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

Os clientes ou consumidores são considerados vínculos fracos por não possuírem 

contato direto ou demasiadamente frequente com as organizações. No entanto, eles propagam 

e podem até colaborar com as inovações que ocorrem nestes estabelecimentos, seja por meio 

das sugestões/críticas ou pesquisas que participam (como enquetes ou caixas de perguntas). 
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Assim, ratifica-se o que foi explanado por Bovo (2014), de que os laços fracos são essenciais, 

pois é por intermédio deles que as organizações acessam informações e inovações. Na Figura 

10 são expostos 2 comentários realizados por clientes da Empresa 9 em seu perfil, 

demonstrando como ocorrem as interações nas redes sociais da organização.  

 

Figura 10: Interações entre clientes e empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nas redes sociais da Empresa 9. 

 

Por meio da Figura 10 percebe-se que os consumidores podem intervir nas formas de 

inovar da organização, através do relato da experiência com determinado produto, como é o 

caso do primeiro comentário. Nota-se ainda que eles buscam dar feedback dos produtos 

adquiridos, como no segundo comentário. Ressalta-se que, tanto os nomes e a foto da empresa 

como dos clientes não foram divulgados por questões de sigilo acordado entre a empresa e a 

pesquisadora. 

Com relação aos profissionais da área, apontados como laços fracos, ressalta-se que 

nem todos estes profissionais são influenciadores digitais, mas sempre serão considerados 

clientes. Em algumas situações são profissionais iniciantes que estão realizando tutorias e 

buscando formas de parcerias. Mas, que ao desenvolverem suas atividades, influenciam outras 

pessoas a conhecerem os produtos que eles estão utilizando. 

Quanto aos laços fortes, foram identificados 3 atores: colaboradores, familiares e 

amigos, os dois últimos se encaixam no perfil das empresas menores e que, de alguma forma 

relevam estes atores no âmbito organizacional. Já os colaboradores são considerados vínculos 

fortes por possuírem formalidade no âmbito organizacional, conhecerem, terem acesso a 

rotina e as ações da organização. Eles dão suporte as tomadas de decisões na empresa, como 

mencionado por Rost (2011).  

No entanto, mesmo sendo considerados laços fortes, eles podem ser apontados como 

potenciais fontes para gerar e disseminar inovações por dois motivos principais. A primeira 
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justificativa é que eles tem acesso a diversas atividades e processos da organização, podendo 

colaborar com melhorias que podem ser inovativas e eficazes. Já a segunda razão é que eles 

também podem disseminar informações nas suas redes sociais pessoais acerca das inovações e 

ações realizadas nas organizações em que atuam. Ressalta-se que, como citado por alguns 

entrevistados, a maioria dos colaboradores já realizam esse tipo de atividade de forma 

espontânea.  

Já os influenciadores digitais e os fornecedores podem ser considerados tanto laços 

fortes como fracos, de acordo com as atividades que exercem nas organizações e em suas 

redes sociais digitais. Ao formalizar relações com a empresa para divulgar serviços e 

produtos, o digital influencer passa a ser considerado um vínculo forte para a organização, 

pois ele é contratado para exercer suas atividades e receberá monetariamente por isso. No 

entanto, o profissional que não formaliza contrato para propagar os produtos que recebe em 

forma de parceria e divulga nesta mesma forma, sem retorno financeiro, mas recebendo press 

kit pode ser considerado um vínculo fraco para a organização.  

Contudo, as duas formas de divulgação tendem a gerar retornos positivos para as 

organizações, uma vez que estes profissionais possuem um significativo número de 

seguidores em suas redes sociais. Assim, os influenciadores digitais, em sua maioria, também 

podem ser considerados pontes, pois, eles disseminam informações em diferentes grupos e 

tem acesso a informações de distintos círculos interativos (GRANOVETTER, 1973).  

Quanto aos fornecedores, eles são essenciais para o funcionamento de qualquer 

organização. Estes atores desenvolvem diferentes papéis, desde fornecer matéria-prima para o 

desenvolvimento de produtos, até conceder produtos prontos para as empresas 

comercializarem. Com relação as interações que ocorrem entre as empresas participantes do 

estudo e seus fornecedores, os entrevistados afirmam possuir contratos formais com eles. No 

entanto, poucas empresas fazem parcerias para realizar sorteios de produtos, fornecem 

descontos ou ofertam produtos para os empreendimentos sortearem ou realizam promoções 

para os clientes.  

A empresa 6 é a única que afirma utilizar diferentes estratégias com os fornecedores 

para engajamento, tanto da organização como das empresas fornecedoras de produtos. Já os 

empreendimentos que possuem marca própria ratificam que não existe nenhum tipo de 

parceria, os provisores fornecem ativos para a formulação dos produtos de maneira totalmente 

formalizada. A Entrevistada 5 declara que em algumas situações existe parceria para os 

lançamentos de produtos. 
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Não existe parceria de divulgação [...] eu sento com fornecedor meu pra desenvolver 

um produto, então, a gente tem desenvolvimento no Brasil na Alemanha, na Itália e 

na França. [...] o relacionamento com eles é entender o que a gente precisa do 

produto, acontece daí um desenvolvimento de cor, de fórmula, daí uma negociação 

de preço. Então, o relacionamento com eles é mais ou menos assim. É claro que em 

relação a parceria as vezes acontece de por exemplo “a gente vai ajudar vocês a 

lançar o produto, então o custo da primeira produção vai ser x que é diferente da 

segunda produção que vai ser um custo maior”, né? (ENTREVISTADA 5).  

 

Para Darban (2017), as teorias sobre a inovação demonstram que os processos 

organizacionais inovadores dependem consideravelmente de atores externos. Neste sentido, os 

fornecedores exercem função substancial para a geração de inovações nas empresas, seja para 

desenvolver produtos/serviços, para posicioná-los no mercado ou fortalecer qualquer função 

da inovação em âmbito corporativo.  

Com relação a intensidade dos laços estabelecidos com os fornecedores, em 

determinadas situações eles colaboram com ações de geração e disseminação de inovações, 

como no caso da Empresa 6, a qual possui diversas estratégias inclusive de divulgação com os 

fornecedores de outras organizações que conseguem descontos em produtos para serem 

sorteados aos usuários que integram em suas redes sociais.  

Os distribuidores também se encaixam na categoria de fornecedores, uma vez que 

eles fornecem produtos para estabelecimentos terceirizados, como as farmácias e lojas de 

cosméticos. Por estes motivos, dependendo da situação e das relações organizacionais, eles 

podem ser tanto laços fortes como fracos. Para Chen, Zhang e Mol (2019), ambos os laços 

administram os relacionamentos em trabalhos formais e informais. Logo, os fornecedores 

exercem função essencial nos relacionamentos organizacionais tanto interna como 

externamente. 

Por meio dos relatos dos entrevistados foi possível identificar os atores mais 

relevantes para gerar e disseminar inovações nas empresas, também foram detectados a 

intensidade dos laços estabelecidos com eles. Logo, demonstra-se a relevância destes sujeitos 

para o estudo, pois eles são fontes de inovações e em diversos momentos ratificam partes da 

literatura. 

Ressalta-se que as redes sociais colaboram substancialmente para a identificação e 

participação dos atores, uma vez que elas possibilitam contato direto, rápido e abrangente com 

as empresas. Neste sentido, o comércio eletrônico realizado pelo Instagram
®

, por exemplo, é 

essencial para que as organizações não somente comercializem produtos e serviços, mas 

conheçam e fortaleçam alianças com potenciais fontes de inovações. 
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Por fim, o Quadro 10 apresenta uma síntese das análises referentes a segunda 

categoria, a qual abordou os principais sujeitos disseminadores e geradores de informações e 

inovações das empresas e a intensidade dos laços de cada ator identificado. 

 
Quadro 10: Síntese da categoria de análise "Interações sociais: laços fortes e fracos" 

Atores Resultados 

Principais 

disseminadores de 

informações e 

inovações  

Clientes: as empresas buscam se aproximar destes atores de diferentes formas, como 

convidando-os a postarem os produtos adquiridos, marcando o @ da loja para que 

posteriormente a empresa reposte a publicação; interações por meio de enquetes e 

caixas de perguntas; respostas aos comentários realizados nas publicações, tanto do 

feed como storys. 

Influenciadores digitais especializados na área cosmética: as empresas utilizam dois 

tipos de abordagem com esses profissionais, a primeira é o contrato formalizado para 

divulgação do produto e a segunda é a parceria. Nesta opção as organizações enviam 

press kit para os influenciadores, que se identificam com a empresa e espera-se que o 

influenciador divulgue a marca e os produtos de forma espontânea. 

Colaboradores: participam ativamente das ações realizadas pelas organizações, 

expondo sugestões e críticas. Além disso, eles publicam as novidades e informações 

das organizações em suas redes sociais pessoais por vontade própria. 

Laços fortes 

Colaboradores: possuem vínculos formais nas organizações, conhecem e tem acesso 

a rotina e as ações empresariais, colaborando para a tomada de decisões. 

Amigos e familiares: se inserem no perfil das empresas menores, pois de alguma 

forma são relevantes para a tomada de decisões dessas organizações. 

Laços fracos 

Clientes: não possuem contato direto ou demasiadamente frequente com as 

organizações. No entanto, eles propagam e podem até colaborar com as inovações 

que ocorrem nestes estabelecimentos, por diversos meios. 

Profissionais da área: em geral, são profissionais iniciantes que estão realizando 

tutorias e buscando formas de parcerias. Mas que, ao desenvolverem suas atividades, 

influenciam outras pessoas a conhecerem os produtos que eles estão utilizando. 

Laços fortes e fracos 

Influenciadores digitais: são laços fortes ao formalizarem relações com a empresa e 

receberem financeiramente para desenvolver suas atividades. Mas, podem ser 

considerados um vínculo fraco para a organização, ao não formalizar contrato para 

propagar os produtos em forma de parceria e divulgar neste mesmo modo, sem 

retorno financeiro. 

Fornecedores: os distribuidores, por exemplo, têm acesso a diversos feedbacks nos 

pontos de vendas, contribuindo com ações de geração e disseminação de inovações. 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

O Quadro 10 evidencia as quatro subcategorias identificadas nesta seção: 

disseminadores de informações e inovações; laços fracos; laços fortes; e laços fortes e fracos. 

É perceptível que os principais atores mencionados pelos entrevistados foram: clientes, 

influenciadores digitais, colaboradores, profissionais da área cosmética e fornecedores. Nota-

se que independente da intensidade do vínculo estabelecido, todos os atores colaboram de 

alguma forma com as inovações organizacionais ocorridas nas empresas investigadas. 
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4.4 ANÁLISE DA CATEGORIA “S-COMMERCE VIA INSTAGRAM
®

” 

 

As redes sociais digitais desempenham um importante papel no cotidiano de muitas 

pessoas e na rotina da maioria das organizações. Possuir um perfil comercial tornou-se 

necessidade no âmbito empresarial. Neste sentido, os entrevistados elencaram os benefícios 

de possuir empreendimentos nas redes sociais digitais. O Quadro 11 evidencia as maiores 

vantagens e desvantagens, de acordo com os entrevistados. 

 

Quadro 11: Vantagens e desvantagens de possuir empreendimentos nas redes sociais 

Vantagens Desvantagens 

Abrangência 

Alta competitividade no setor Visibilidade 

Exposição planejada 

Baixo investimento em marketing 

Falta de comunicação Aproximação do público/clientes 

Exposição dos benefícios dos produtos 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

As principais vantagens explanadas pelos respondentes foram a abrangência e a 

visibilidade que estas redes proporcionam em nível global, sem necessariamente um enorme 

investimento em marketing. Outros benefícios citados foram a aproximação entre empresa e 

clientes, exposição da imagem e das propostas da organização de forma planejada e a exibição 

da realidade organizacional, a apresentação de forma clara, objetiva e dinâmica dos benefícios 

que cada produto oferece. 

Cui et al. (2017) citam algumas vantagens de possuir um comércio virtual e um dos 

benefícios mencionados pelos autores também foi um dos pontos principais citados pelos 

entrevistados, trata-se da abrangência. Pois, por meio dela as empresas conseguem acessar 

um número consideravelmente maior de consumidores, independentemente da localização 

geográfica. 

Os entrevistados também discorreram acerca das desvantagens de estar em uma rede 

social. Todos os respondentes afirmam que estas são poucas e que os benefícios prevalecem. 

Contudo, as principais desvantagens mencionadas foram a competitividade no setor e a falta 

de comunicação. Com relação a competitividade, um dos principais fatores citados foi a 

disputa de preços, uma vez que alguns consumidores questionam os valores de um 

empreendimento para outro.  

De acordo com Nunes (2016), Tamiosso (2018), Ristyanti e Widjaja (2019), algumas 

das características do comércio digital são a praticidade, a dinâmica ao realizar compras e o 

preço atrativo. Neste sentido, a disputa de preços citada pelos entrevistados é uma 
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consequência de adentrar no e-commerce, uma vez que, quanto mais empresas estiverem 

neste ambiente, maior será a concorrência e a variação de preços. 

Quanto a insuficiência de comunicação, refere-se a falta de interpretação de 

diferentes usuários que publicam suas opiniões, sem entrar em contato com a empresa antes 

de verificar a verdadeira situação, gerando constrangimentos para a organização. Além disso, 

as redes sociais permitem que os usuários explicitem suas opiniões sobre qualquer assunto, 

mesmo que aquele indivíduo não goste de determinado produto ou serviço, gerando assim 

comentários negativos por maldade e não pela realidade do produto ou serviço. 

As redes sociais tornaram-se um meio para desenvolver diferentes atividades, desde 

o lazer até o trabalho profissional. Assim, os entrevistados listaram os motivos que levaram as 

empresas a empreender nas redes sociais digitais, quais sejam: visibilidade, reconhecimento 

em nível nacional e internacional, marketing mais acessível, contato direto com o público 

alvo, alto índice de pessoas que possuem e utilizam as redes sociais diariamente, necessidade 

de inovar, facilidade de realizar pesquisas para desenvolvimento e/ou aprimoramento de 

produtos. Este último atesta a teoria de Sardelaria, Castro Filho e Henrique (2016), os quais 

explanam que as redes sociais permitem a coleta de dados e informações dos clientes, para 

focar em atendimentos personalizados ou aprimorar produtos e serviços. 

Com o avanço das ferramentas tecnológicas, as empresas que utilizam, 

principalmente, as redes sociais conseguem visualizar melhor seus consumidores. Pois, por 

meio destas redes, é possível compreender o desejo dos clientes e detectar formas de esses 

consumidores tornarem-se disseminadores de algumas inovações organizacionais. Para os 

entrevistados, os clientes são potenciais fontes para gerar e compartilhar inovações, uma vez 

que eles influenciam e, de certa forma, incentivam a evolução das organizações, seja por meio 

de feedback, repost de compras e participação em pesquisas. 

Existem diferentes formas de atrair o público alvo de uma empresa, as redes sociais 

facilitam a aproximação dos consumidores com as organizações. Nesta perspectiva, os 

entrevistados discorrem sobre as estratégias empregadas para conseguir engajamento e 

seguidores, estas são: utilização de linguagem informal, publicação de storys diariamente, 

repost e feedback de atendimentos/compras realizados pelos consumidores, criação de 

conteúdo do nicho cosmético, sorteios de produtos das lojas, fotos e vídeos no feed, enquetes, 

realização de lives, vídeos no tik tok e reels.  

Na Tabela 3 são expostos a quantidade de publicações realizadas pelas empresas 

durante os meses de fevereiro e março de 2021 (período da coleta dos dados). Foram 

analisadas e contabilizadas todas as postagens realizadas nos respectivos meses na rede social 
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de cada empresa participante do estudo. O intuito dessa análise foi verificar os tipos de 

interações e publicações desenvolvidas pelas organizações. 

 

Tabela 3: Análise das publicações do Feed das empresas 

Empresa 
Feed 

Fevereiro Março 

Empresa 1 30 37 

Empresa 2 62 76 

Empresa 3 50 57 

Empresa 4 14 19 

Empresa 5 40 33 

Empresa 6 37 46 

Empresa 7 28 26 

Empresa 8 4 8 

Empresa 9 28 31 

Empresa 10 30 24 

Empresa 11 34 30 

Empresa 12 33 31 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Com relação as publicações no feed das empresas, grande parte das postagens 

realizadas nos meses de fevereiro e março são de fotos com legendas e na maioria das vezes o 

preço dos produtos e de informações das ações, novidades e informações referentes aos 

ingredientes utilizados nos produtos apresentados. Che, Cheung e Thadani (2017) mencionam 

que postar fotos com alta qualidade é uma forma de atrair clientes, sendo que neste estudo 

esta é uma das estratégias mais utilizadas pelas empresas.  

As outras publicações englobam, principalmente, vídeos do reels e geração de 

conteúdos relacionados ao segmento de cada empresa, além de publicações de influenciadores 

digitais. Ressalta-se que em datas comemorativas, como o Dia Internacional da Mulher (8 de 

março), todas as empresas se pronunciaram por meio de fotos e vídeos, algumas realizaram 

sorteios para as clientes, outras colocaram alguns produtos em promoção, entre outras ações. 

Também foram analisados os storys das empresas participantes, para verificar os 

tipos de conteúdo e estratégias adotadas pelas organizações. A Tabela 4 demonstra a 

quantidade de storys publicados diariamente pelas empresas entre os dias 24 a 30 de abril de 

2021. Nota-se que algumas empresas publicam muito mais sua rotina, produtos e outras 

diversas informações de segunda a sexta-feira.  
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Tabela 4: Análise das publicações dos Storys das empresas 

Empresa 
Storys diários 

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1 9 10 8 11 10 12 21 

2 27 23 30 33 36 18 34 

3 28 13 33 17 30 46 30 

4 6 0 16 11 7 3 12 

5 1 1 6 5 13 25 9 

6 5 1 10 17 14 11 20 

7 1 0 6 12 18 11 5 

8 5 10 15 22 15 18 12 

9 4 1 5 6 6 5 6 

10 5 0 18 6 12 8 12 

11 0 0 7 29 12 33 23 

12 9 11 30 36 41 45 33 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

As empresas utilizam os storys para compartilhar a rotina delas. Com relação às 

publicações diárias, grande parte delas são repost de produtos recebidos, como os clientes, 

inclusive profissionais da área. Neste sentido, muitos profissionais da beleza realizam tutoriais 

de maquiagem utilizando os produtos da empresa e marcam o @ da loja. Além disso, as 

organizações realizam constantemente enquetes e caixas de perguntas para entender as 

necessidades e preferências de seus seguidores.  

Foi possível identificar os seguintes itens nos storys  das empresas: repost de clientes 

e influenciadores tanto no formato de fotos como vídeos ou boomerangs; desenvolvimentos 

dos produtos nos laboratórios; promoções e sorteios realizados pelas empresas ou em 

parcerias; vídeos participativos dos colaboradores e influencers para atrair os clientes; 

informações sobre os produtos e as ações das organizações; posicionamento das empresas 

com relação a temas debatidos na atualidade, como é o caso da realização de testes em 

animais na indústria cosmética, entre outros.  

Nota-se que manter um comércio nas redes sociais exige muito das organizações, 

pois é necessário realizar diversas publicações diárias, interagir com todos os stakeholders, 

gerar conteúdos de relevância, entre outras inúmeras atividades desenvolvidas rotineiramente 

pelas empresas. Para as organizações de pequeno porte, com poucos colaboradores, estas 

atividades podem tornar-se desgastantes e afetar diretamente no rendimento do colaborador. 
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Ressalta-se que as redes sociais são consideradas significativas fontes de relatos 

opinativos, consequentemente, elas influenciam diretamente milhares de usuários acerca de 

distintos temas (SAPOUNTZI; PSANNIS, 2018). Neste sentido, é importante que as 

empresas agreguem valor neste ambiente, posicionando-se e gerando conteúdo de qualidade, 

aliados aos seus produtos e serviços. Ao passo que permaneçam com o contato informal e 

descontraído que atrai clientes, como mencionado pela Entrevistada 1: “coloco legenda 

engraçada, posto coisa engraçada e a galera da internet, meu público e o público de blogueiras 

em geral é muito informal, eles querem sentir que você é amiga deles.” (ENTREVISTADA 

1). Nessa fala pode-se perceber que as pessoas gostam de sentir que as empresas e os 

influenciadores são amigos deles. 

A Figura 11 demonstra formas de geração de conteúdos pelas empresas. 

 

Figura 11: Geração de conteúdo pelas empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

A Figura 11 externaliza formas de as empresas gerarem conteúdo e se posicionarem 

no mercado com relação aos seus valores. Estas ações realizadas pelas organizações também 

são formas de definir e fidelizar seu público alvo. Pois, os clientes estão cada vez mais 

exigentes e atentos às ações organizacionais, buscando não somente produtos ou serviços, 

mas conhecendo os valores e objetivos das empresas. 

O Instagram
®

 disponibiliza diversos recursos em sua plataforma tanto para usuários 

como para empresas. Neste sentido, os entrevistados foram indagados se estas ferramentas 

colaboram para as inovações organizacionais. Para os respondentes, os recursos 

disponibilizados são bons, de fácil aplicação e contribuem para geração de inovações, pois ao 

utilizá-los as empresas estão se expondo neste ambiente e esta exposição cria a necessidade de 

novidade no consumidor, gerando inovações. De acordo com o Entrevistado 10, o Instagram
®
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“é uma rede que está sempre se atualizando, sempre criando tendências, é responsável pela 

viralização de inúmeras inovações e com seus recursos e criatividade, os empreendedores 

podem crescer através da plataforma com custos baixíssimos”. 

 

Virou quase uma obrigação compartilhar o dia a dia, gerar conteúdos mais 

humanizados e que saiam somente do âmbito produtos e transcorra para a 

demonstração do que está por trás, resumindo, geração de conteúdo. Acredito que 

inovação esteja muito além de somente novidades, ela também diz respeito a 

reinventar uma marca para se adequar aos novos padrões das redes 

(ENTREVISTADA 8). 

 

Compartilhar o cotidiano das organizações tornou-se normal, assim como os usuários 

compartilham suas rotinas e experiências. Neste sentido, as empresas também disseminam 

dicas para os usuários, sem necessariamente indicar produtos específicos, esta é uma das 

inúmeras formas de gerar conteúdo de interesse para os usuários, como exposto na Figura 12, 

com base nas publicações da Empresa 2. 

 

 

Figura 12: Dicas desenvolvidas pelas empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

A plataforma Instagram se popularizou e tem se tornado fonte de profissões para um 

grande número de indivíduos criadores de conteúdos e que exercem influência sobre seus 

seguidores (MORAIS; BRITO, 2020), além de fortalecer o comércio digital. Mas, com 

relação ao perfil profissional, como as lojas que vendem diretamente nesta plataforma, é 

necessário possuir um suporte para atender as inúmeras necessidades das empresas. Neste 

sentido, os entrevistados discorreram acerca do suporte disponibilizado pela rede social para 

as empresas explorarem inovações dentro da plataforma.  

Para os entrevistados esta rede social está em constante mudanças, visando dar o 

suporte necessário para as organizações. Assim, o Instagram
®

 disponibiliza diversas 
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ferramentas, tanto para criar conteúdo como para impulsionar as vendas, além da 

customização das lojas virtuais, gerenciamento de publicidade, redirecionamento para o 

público-alvo. No entanto, os entrevistados estão cientes que nesta rede social é necessário 

investir em tráfego pago, pois o Instagram
®

 antes de ser uma rede social é uma empresa e 

necessita gerar lucros.  

Assim, os respondentes deixam claro que antes era mais fácil conseguir engajamento, 

atingir o público alvo e ter visibilidade. No entanto, cada vez mais a plataforma tem forçado 

as empresas a patrocinarem anúncios, para que as publicações atinjam um número maior de 

usuários. “Investimos em anúncios e tráfego pago, e recentemente recebemos uma consultoria 

da própria equipe do Instagram
®

, para otimizar essas campanhas e dar todo o suporte” 

(ENTREVISTADO 9). 

 
Só que hoje o Instagram

®
 ele entrega muito menos as nossas publicações porque ele 

quer que você patrocine, ele quer que você pague [...] quanto mais você pagar pra 

impulsionar mais vai aparecer pra galera. [...] Mas, assim tendo dinheiro e 

impulsionando e indo e sabendo trabalhar e tendo cronograma de postagens e postar 

nos horários certos e tudo mais, usando legendas e hashtags eu acredito assim que 

ele tenha bastante ferramentas que ajudam (ENTREVISTADA 1). 

 

A Entrevistada 2 explana que o Instagram
®

 “dá as ferramentas, a gente que tem que 

fazer por onde utilizar. Esperar que o Instagram
®

 vá fazer algo pela empresa não espero e 

nunca vi também”. Já a Entrevistada 8 acredita que é necessário “melhorar no quesito 

funcionalidade da nova ferramenta reels seja uma das principais melhorias que precisam ser 

efetuadas”, ainda ele sugere que sejam revisadas as políticas de tolerância de ódio. 

Nota-se que a plataforma Instagram
®

 busca inserir cada vez mais funcionalidades 

para as empresas. Como muitas ferramentas são lançadas para, literalmente, serem testadas 

pelos usuários e pelas organizações, há a necessidade de aprimoramentos conforme elas são 

utilizadas, como é o caso do reels. Contudo, é essencial que as organizações busquem formas 

de se adequar e de explorar ao máximo os mecanismos disponibilizados pela rede social. 

Assim como em outros ambientes, as plataformas virtuais também necessitam 

constantemente se atualizarem e oferecerem novidades para seus clientes e usuários. Nesta 

perspectiva, os entrevistados discorreram sobre os maiores desafios enfrentados pelas 

organizações na rede social Instagram
®

. Os respondentes citam que é desafiador manter uma 

vitrine virtual satisfatória, eles possuem dificuldades em demostrar que aquele determinado 

perfil é o oficial da loja e encontrar o verdadeiro conteúdo de relevância ao consumidor. No 

entanto, o maior desafio é alcançar amplamente o público alvo, fazer com que as publicações 

cheguem a um maior número de usuários. 
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Os relatos dos entrevistados demonstram a preocupação e a necessidade de atingir 

consideravelmente um expressivo número de usuários. “[...] lutar com esses números eu diria 

que a principal dificuldade é essa. É como se cada dia dificultasse mais as coisas” 

(ENTREVISTADA 2). “[...] o maior impedimento é a maneira como o algoritmo funciona, 

onde você acaba sendo obrigado a contratar publicidade para aparecer para o seu público” 

(ENTREVISTADO 3). “O Instagram
®

 pode voltar a entregar o conteúdo a todos que nos 

seguem, ou pelo menos aumentar essa %. Isso já seria bem significativo” (ENTREVISTADA 

4).  

A Entrevistada 12 cita como maior desafio gerar inovação e não fazer igual a todos: 
 

Viramos um mundinho só e isso é muito legal e temos riscos, obviamente que tem 

os riscos né? Por que você acaba falando como todo mundo e é muito curioso 

porque a partir do momento que você está falando de inovação você fazendo igual a 

todos nas redes sociais você deixa de inovar. Então o maior desafio nosso hoje é isso 

(ENTREVISTADA 12). 

 

Neste sentido, é substancial que as empresas não foquem somente na inovação por 

imitação, ou seja, esperar algo ser lançado para fazer igual. Mas, é essencial que elas 

identifiquem os atores que colaboram para gerar inovações em seu âmbito e busquem formas 

de combinar distintas ferramentas ou funções para criar algo novo e agregar valor aos seus 

produtos e ao mercado.  

A partir do exposto neste tópico, o Quadro 12 exibe uma síntese da categoria de 

análise “S-commerce via Instagram
®
”, demonstrando os principais resultados apresentados. 

 

Quadro 12: Síntese da categoria de análise "S-commerce via Instagram
®
"   

Instagram
®
 Resultados 

Vantagens e 

desvantagens 

A abrangência e visibilidade são as principais vantagens que as redes sociais 

proporcionam em nível global. Foram identificados dois fatores considerados 

desvantagens: competitividade no setor e falta de comunicação. 

Motivos para 

empreender  

Visibilidade; marketing acessível, contato direto com o público alvo; alto índice de 

pessoas que possuem e utilizam as redes sociais diariamente; necessidade de inovar; 

facilidade de realizar pesquisas para desenvolvimento e/ou aprimoramento de produtos. 

Estratégias de 

engajamento 

Utilização de linguagem informal, publicação de storys diariamente, repost e feedback de 

atendimentos/compras realizados pelos consumidores, criação de conteúdo do nicho 

cosmético, sorteios de produtos das lojas, fotos e vídeos no feed, enquetes, realização de 

lives, vídeos no tik tok e reels. 

Publicações  

Feed: fotos com legendas e na maioria das vezes o preço dos produtos e de informações 

das ações, novidades e informações referentes aos ingredientes utilizados nos produtos 

apresentados. 

Storys: repost; desenvolvimentos dos produtos nos laboratórios; promoções e sorteios 

realizados pelas empresas ou em parcerias; vídeos participativos dos colaboradores e 

influencers; informações sobre os produtos e as ações das organizações; posicionamento 

das empresas com relação a temas debatidos na atualidade. 

Geração de 

conteúdos 

Dicas de belezas, cuidados com a pele, cabelos e unhas; ações e valores que representam 

as empresas. 
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Desafios 

Alcançar amplamente o público alvo, fazer com que as publicações atinjam um maior 

número de usuários; manter uma vitrine virtual satisfatória; dificuldades em demostrar o 

perfil oficial da empresa; e encontrar o verdadeiro conteúdo de relevância ao consumidor. 

Suporte 
Está relacionado as ferramentas disponibilizadas pela plataforma, tanto para criar conteúdo 

como para impulsionar as vendas, além da customização das lojas virtuais, gerenciamento 

de publicidade, redirecionamento para o público alvo. 

Recursos 

São bons, de fácil aplicação e contribuem para geração de inovações, uma vez que eles 

propiciam a exposição das organizações, as quais criam a necessidade de novidade no 

consumidor, gerando inovações. Por meio dos recursos, os empreendedores podem crescer 

através da plataforma com custos baixos. 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2021). 

 

Conforme relato dos entrevistados, foram identificadas 8 subcategorias nesta seção, 

quais sejam: vantagens e desvantagens; motivos para empreender; estratégias de engajamento; 

publicações; geração de conteúdos; desafios; suporte; e recursos. Nota-se que, para adentrar 

em uma rede social como empresa, é necessário estabelecer parcerias, conhecer as 

ferramentas disponibilizadas pela plataforma e utilizá-las para atrair o público alvo. 

Finalmente, As entrevistas e a análise documental possibilitaram compreender as 

estratégias, barreiras, fontes e formas de inovações adotadas pelas empresas, assim como 

demonstram a relevância do avanço tecnológico para o âmbito organizacional. Além disso, 

verificou-se que os laços estabelecidos entre os distintos atores e as organizações são 

essenciais para a disseminação e geração de inovações. Ainda, nota-se que é vantajoso possuir 

um comércio virtual no Instagram
®
, pois a abrangência e visibilidade são grandes. No entanto, 

os algoritmos da plataforma dificultam o alcance das publicações, forçando as empresas a 

investirem em tráfego pago. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em busca de vantagem competitiva as empresas cada vez mais exploram diferentes 

ambientes e atores para conseguir inovar no âmbito organizacional. Neste sentido, o avanço 

tecnológico tem colaborado substancialmente com as organizações, uma vez que por meio 

dele surgem diferentes tipos de e-commerce, como por exemplo o comércio por meio das 

redes sociais. A tecnologia colabora diretamente com diversas esferas organizacionais, seja 

para o aprimoramento de serviços e produtos ou o posicionamento deles em distintos campos. 

A rede social Instagram
®

 deixou de ser somente um espaço de entretenimento, ela 

tornou-se uma das mais importantes formas de comércio digital. Diversas empresas possuem 

lojas virtuais dentro da plataforma e no setor de cosmético não é diferente. Muitas 

organizações investem fortemente na respectiva rede social para manter seus negócios no 

mercado. A plataforma permite diversas formas de comunicação e interação entre os 

stakeholders das empresas, além de distintas exposições de produtos ou serviços.  

Assim, este estudo englobou temas como as formas e fontes da inovação em âmbito 

empresarial, a teoria dos laços fortes e fracos e a plataforma Instagram
®

 como fonte de 

comércio, por meio de referencial teórico. Posteriormente, foi realizado um levantamento das 

empresas de cosméticos estabelecidas na respectiva rede social e iniciaram-se as entrevistas. 

Através dos relatos dos entrevistados, foram expostos os recursos, suportes e desafios 

enfrentados pelos empreendimentos cosméticos na plataforma investigada, além da 

identificação de atores e das formas de inovar nos empreendimentos digitais.  

Para responder o objetivo geral e a questão problema foram elencados quatro 

objetivos específicos. O primeiro objetivo teve como propósito identificar empreendimentos 

do segmento de cosméticos na rede social Instagram
®

 que possuem entre 50 mil e 500 mil 

seguidores, pois a partir dele o público-alvo foi traçado e, posteriormente, convidado a 

participar da pesquisa. Neste sentido, por meio do levantamento realizado na respectiva rede 

social, entre os meses de janeiro a abril de 2021, foram detectadas 101 empresas que possuem 

loja virtual na plataforma investigada. No entanto, efetivamente participaram das entrevistas 

somente 12 empresas. 

O segundo objetivo buscou apontar os desafios impostos pela inovação aos 

empreendimentos da área cosmética. Constatou-se que ela força as empresas a se 

reinventarem, apresentarem algo diferenciado para se manterem ou ocuparem destaque no 

mercado. Neste sentido, as organizações devem adaptar-se aos diferentes ambientes que 

permeiam e buscar um diferencial dentro das tendências de mercado, agregando valor a marca 
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que representam. Por meio dos relatos dos entrevistados, pode-se inferir que a inovação é 

essencial para gerar competitividade no setor, pois é por meio dela que há a distinção de 

organizações que produzem e/ou comercializam produtos similares. Além disso, a inovação 

propicia novas tendências e permite que diversas empresas iniciem atividades através dela.   

As organizações também enfrentam desafios ao comercializarem seus produtos em 

plataformas digitais como o Instagram
®

. As principais adversidades mencionadas pelos 

representantes das empresas participantes do estudo foram manter uma vitrine virtual 

satisfatória, dificuldades em demonstrar o perfil oficial da organização, descobrir conteúdos 

de relevância e gerar inovação em um espaço onde todos fazem parecido. Mas, o maior 

desafio é abranger o público alvo, fazendo com que as publicações atinjam um maior número 

de usuários, sem necessariamente pagar por todas as publicações realizadas pelas empresas. 

Nesta perspectiva, as organizações podem criar conteúdos atrativos exclusivamente para gerar 

engajamento e melhorar o alcance de visualizações na plataforma.  

Com relação as inovações realizadas pelas empresas, infere-se conforme relato dos 

entrevistados, que existem barreiras impostas pelo mercado formal que impedem as empresas 

de criarem algo totalmente diferente, pois acima de tudo deve ser considerada a eficácia e 

segurança dos cosméticos, bem como a responsabilidade ambiental tem aumentado. Há, 

ainda, barreiras relacionadas a criatividade no mercado legalizado. Deste modo, uma 

possibilidade de melhorar a criatividade no âmbito organizacional é desenvolver campanhas 

internas, premiando, por exemplo, as melhores ideias e, assim, incentivar os colaboradores a 

exporem concepções criativas e viáveis. 

O terceiro objetivo visou compreender como a rede social Instagram
®

 pode 

representar suporte à inovação para a área cosmética. A respectiva plataforma está 

continuamente se atualizando, inserindo novas técnicas e aperfeiçoando suas ferramentas, 

possibilitando que as empresas invistam em inovações dentro da rede social. Logo, a partir do 

aperfeiçoamento dos recursos inseridos no Instagram
®

, a plataforma consegue externalizar 

suporte para as organizações.  Além disso, a rede social redireciona as páginas das empresas 

para potenciais seguidores, os quais podem se tornar fontes de disseminação e até mesmo de 

geração de inovações. 

Quanto aos recursos disponibilizados na plataforma investigada, nota-se que sob a 

ótica dos entrevistados eles são bons, de fácil aplicação e contribuem para geração de 

inovações, uma vez que eles propiciam a exposição das organizações, as quais criam a 

necessidade de novidade no consumidor, gerando inovações. Por meio deles, os 

empreendedores podem crescer através da plataforma com custos baixos. Ainda, existem as 
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vantagens em possuir empreendimentos no Instagram
®

, sendo que as principais são a 

abrangência e a visibilidade proporcionadas em esfera global. 

Ainda, por meio dos relatos dos entrevistados foi possível apontar os motivos para 

possuir empreendimentos no Instagram
®

, quais sejam: Visibilidade; marketing acessível, 

contato direto com o público-alvo; alto índice de pessoas que possuem e utilizam as redes 

sociais diariamente; necessidade de inovar; facilidade de realizar pesquisas para 

desenvolvimento e/ou aprimoramento de produtos.  

O quarto objetivo previa evidenciar a relevância de estabelecer laços sociais nos 

empreendimentos digitais. Por meio dos resultados apresentados, infere-se que os vínculos 

estabelecidos entre as empresas e os distintos atores identificados na pesquisa são de grande 

importância para os empreendimentos, pois eles possibilitam a geração e disseminação de 

inovações. Os clientes, por exemplo, por meio de ações simples como enquetes e caixas de 

perguntas, conseguem manifestar opiniões altamente relevantes para as organizações 

desenvolverem melhorias em processos, produtos ou marketing. Contudo, é primordial que as 

organizações invistam continuamente em formas de interações com os atores, para que elas 

possam extrair diferentes maneiras de inovar em seu âmbito. 

Entre os atores mais citados pelos entrevistados estão os influenciadores digitais 

especializados na área cosmética, os quais se caracterizam tanto como laços fortes e como 

laços fracos. Eles possuem expressivo número de seguidores o que os torna potenciais fontes 

para a disseminação das informações e inovações das organizações. As empresas investigadas 

utilizam dois tipos de abordagem com esses profissionais, a primeira é o contrato formalizado 

para divulgação do produto e a segunda é a parceria. Nesta opção as organizações enviam 

press kit para os influenciadores, que se identificam com a empresa e espera-se que o 

influenciador divulgue a marca e os produtos de forma espontânea. 

Ainda, outro ator de extrema relevância nas organizações são os colaboradores, 

considerados laços fortes. Eles possuem vínculos formais nas organizações, conhecem e tem 

acesso a rotina e as atividades empresariais, colaborando para a tomada de decisões. Além 

disso, participam ativamente das ações realizadas pelas organizações, expondo sugestões e 

críticas. Eles publicam as novidades e informações das organizações em suas redes sociais 

pessoais por vontade própria. 

Quanto ao objetivo geral, este buscou verificar as possíveis contribuições dos laços 

estabelecidos entre os empreendimentos digitais da área cosmética, que comercializam seus 

produtos por meio do Instagram
®

, e os diferentes atores que compõem a sua rede nas formas 

de inovar destas organizações. Constatou-se que os vínculos sociais estabelecidos por meio da 
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plataforma investigada auxiliam substancialmente as organizações, principalmente as que tem 

marca própria, uma vez que, através da extração de informações na rede social, elas 

conseguem aperfeiçoar e/ou desenvolver novas fórmulas, de acordo com a necessidade e 

exigências do público alvo. Além disso, os vínculos constituídos por meio do Instagram
®

 

colaboram desde a estratégia de comunicação com os clientes e seguidores até a 

implementação de táticas relacionadas ao marketing de todas as organizações participantes do 

estudo. 

Por meio dos laços dos atores identificados no estudo foi possível detectar as 

contribuições de cada um nas formas de inovar das empresas investigadas. Os distribuidores, 

por exemplo, têm acesso a diversos feedbacks nos pontos de vendas, contribuindo com ações 

de geração e disseminação de inovações. Já os influenciadores podem realizar tutoriais, 

ensinando formas fáceis ou corretas da aplicação de produtos, além de explanar acerca das 

vantagens de adquiri-los, disseminando rapidamente as informações sobre as empresas e das 

mercadorias desenvolvidas e/ou comercializadas por elas. Os seguidores colaboram ao 

responderem enquetes que posteriormente serão utilizadas para aprimorar ou desenvolver 

produtos e até mesmo auxiliam nas formas de modificar o meio de exposição das 

mercadorias. 

Em atendimento a questão problema do estudo, a qual visou responder: De que 

forma os laços estabelecidos entre os empreendimentos digitais da área cosmética, que 

comercializam seus produtos por meio do Instagram
®
, e os distintos atores que compõem 

a sua rede podem contribuir com a inovação destas organizações? As conexões 

identificadas entre diferentes atores contribuem para a ampliação e aprimoramento das ações 

organizacionais. Neste sentido, o Instagram
®

 desenvolve papel essencial por aproximar os 

stakeholders das empresas, permitindo interações informais que colaboram diretamente com 

as inovações desenvolvidas pelas organizações.  

Em suma, foram identificados 4 atores principais, considerados laços fortes e/ou 

fracos das organizações, estes são: clientes, influenciadores digitais da área cosmética, 

colaboradores e fornecedores. Por intermédio do Instagram
®

 eles colaboram e interferem 

diretamente nas ações e atividades desenvolvidas pelas organizações, dado que elas permitem 

abertura para os stakeholders. Nesta perspectiva, a referida rede social contribui 

consideravelmente para o crescimento das empresas do setor cosmético, pois por meio, 

principalmente, da abrangência e visibilidade propiciada pelo Instagram
®

, as empresas 

alcançam cada vez mais seguidores e potenciais clientes, os quais podem colaborar com as 

inovações desenvolvidas por elas. 
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Ainda, os laços são relevantes e contribuem para a inovação no setor de cosméticos, 

os atores identificados no estudo possuem conexões fracas e/ou fortes com as empresas, 

possibilitando a geração e disseminação de inovações através dos recursos viabilizados pelo 

Instagram
®

. Há suporte disponibilizado pela plataforma para as organizações inovarem, seja 

no marketing ou nos processos organizacionais. Os desafios expostos pelos entrevistados 

estão relacionados a reinvenção ou apresentação de algo diferenciado para se manterem no 

mercado. 

Com relação ao modelo teórico apresentado na metodologia, ele está alinhado aos 

objetivos do estudo, os quais foram atingidos. Logo, evidenciou-se que os laços são relevantes 

e contribuem para a inovação no setor de cosméticos, os atores identificados no estudo 

possuem conexões fracas e/ou fortes com as empresas, possibilitando a geração e 

disseminação de inovações através dos recursos viabilizados pelo Instagram®. Há suporte 

disponibilizado pela plataforma para as organizações inovarem, seja no marketing ou nos 

processos organizacionais. Os desafios expostos pelos entrevistados estão relacionados a 

reinvenção ou apresentação de algo diferenciado para se manterem no mercado. 

Quanto às limitações do estudo, devido ao momento pandêmico em que a pesquisa 

foi desenvolvida, foram encontradas diversas dificuldades para agendar as entrevistas com as 

organizações que se enquadram no objetivo específico A. Quanto as 101 empresas convidadas 

a participarem do estudo, 29 responderam ter interesse em participar da pesquisa, mas devido 

aos decretos, restrições e perdas acarretadas pelo Covid-19, as organizações estão trabalhando 

com o quadro de colaboradores reduzido, dificultando algum encaixe de horário para a 

entrevista. Assim, somente 12 efetivamente conseguiram participar das entrevistas. 

Outra limitação é por se tratar de uma pesquisa com diferentes empresas do Brasil e a 

situação atual do país não ser favorável para pesquisas in loco, devido a pandemia. Por isso, 

não foi possível realizar observações e explorar outros aspectos diretamente nos escritórios 

das empresas, o que pode ser considerado fator limitante para acrescentar quaisquer outros 

dados referentes ao tema estudado. 

Ressalta-se que, devido ao período de decretos acarretados pela pandemia de Covid-

19, as pessoas estão mais restritas às suas residências e, consequentemente, adquirem mais 

produtos, realizam contatos via redes sociais e aplicativos de compras de produtos e serviços.  

Neste sentido, os resultados se limitam a estes fatores, pois se o estudo for aplicado em um 

período não pandêmico os resultados podem ser diferentes. 

Para pesquisas futuras, sugere-se investigar os impactos causados pela covid-19 no 

setor cosmético e como a inovação interfere na geração de diferencial competitivo, diante de 
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uma pandemia, em um dos setores que possui representatividade social e econômica. Ainda, 

recomenda-se pesquisar o segmento da indústria cosmética, que desenvolve produtos 

veganos, desde suas formas, recursos e fontes de fidelização de clientes. 
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APÊNDICE A 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Dados dos entrevistados  

Idade:  

Gênero:  

Formação:  

Cargo: 

Tempo de comércio no Instagram®: 

Possui colaboradores? Quantos? 

Onde está localizada a loja? (centro de distribuição, estoque...) 

 

 

1. Na sua opinião, a inovação pode ser considerada uma das principais fontes para gerar 

competitividade no âmbito de cosméticos? Fale sobre esse aspecto.  

 

2. O segmento de cosméticos é um nicho onde as inovações podem ser exploradas de 

forma ampla? Explique sua resposta.  

 

3. Você considera que as inovações desenvolvidas pelo setor de cosméticos seguem uma 

linha mais incremental ou radical? E as inovações geradas pela empresa seguem qual 

linha?  

(  ) Incremental: melhorias rotineiras, ela é do tipo “fazer o que já fazemos, só que 

melhor” 

(  ) Radical: ultrapassa os limites da inovação incremental, ela é do tipo “fazer algo 

completamente diferente” 

 

4. Na sua opinião, as ferramentas tecnológicas colaboram com a geração e disseminação 

de inovações? Explique.  

 

5. Quem são os maiores disseminadores de informações e de inovações da empresa? 

(Influenciadores digitais, colaboradores, familiares, colegas, clientes...) 

 

6. Os produtos que a empresa oferece são inovadores? Qual é a abrangência desta inovação? 

(É nova para a empresa, para o mercado ou nova para o mundo?)  
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7. Na sua opinião, quais são as vantagens de possuir um empreendimento em uma rede 

social digital? Existem desvantagens?  

 

8. Quais as estratégias utilizadas pela loja para chamar a atenção dos usuários na rede 

social Instagram®?  

 

9. Como ocorrem as interações com os colaboradores da empresa?  

 

10. De que forma vocês (loja virtual) buscam interagir com os clientes?  

 

11. Como ocorrem as interações entre fornecedores e empresa?  

 

12. A empresa interage com influenciadores digitais? Se sim, como ocorre essas 

interações?  

 

13. A loja visualiza os clientes como potenciais fontes para gerar e/ou disseminar 

inovações?  

 

14. Quais foram os motivos que o levaram a empreender em uma rede social digital?  

 

15. A rede social Instagram® dá suporte para os empreendedores que possuem lojas na 

plataforma para que possam buscar/ explorar inovações dentro da plataforma?   

 

16. Os recursos disponibilizados pela rede social digital Instagram® colaboram para as 

inovações nos empreendimentos?  

 

17. Quais os principais desafios enfrentados pelos empreendimentos na rede social 

Instagram®?
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APÊNDICE B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa, “REDES SOCIAIS DIGITAIS COMO 

INOVAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NA ÁREA 

COSMÉTICA” sob a responsabilidade de ALINE MOREIRA, e supervisão da PROFª. 

DRA. MARLETE BEATRIZ MAÇANEIRO.  

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você primeiramente, 

será questionado sobre a sua caracterização pessoal e profissional; em seguida serão 

apresentadas questões acerca da inovação no âmbito empresarial e no segmento de 

cosméticos, bem como as interações sociais que ocorrem no s-commerce e a importância dos 

laços fortes e fracos para gerar e disseminar inovação na área cosmética. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado as entrevistas, sem 

nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo que 

será reduzido pelo pesquisador, no sentido de expor sua identidade. Os dados serão 

amplamente descritos em nível nacional. Se você precisar de algum tratamento ou orientação, 

por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, 

o pesquisador se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita. No que tange a 

finalização da pesquisa, sem nenhum dano a sua identidade.  

 

3. BENEFÍCIOS: O benefício esperado com o estudo, prevê a importância dos laços sociais 

para a geração e disseminação de inovações no setor de cosméticos de empreendimentos que 

utilizam a rede social Instagram® como canal de comércio. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o Sr. nos fornecer ou que sejam 

conseguidas por observações serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas e 

dados pessoais ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em lugar nenhum das 

entrevistas nem quando os resultados forem apresentados.  

 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Aline Moreira  

Endereço: R. Frei Caneca, 893, Santana, Guarapuava-PR  

Telefone para contato: (42) 9 9908-6465.  

Horário de atendimento: 8h às 18h todos os dias da semana. 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira. 
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

Por este instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a)__________________________, 

portador(a) da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais 

será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  

 

E, por estar de acordo, assina o presente termo.  

 

Guarapuava, _______ de ________________ de 2021. 

  

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Aline Moreira 


