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Resumo: Com a finalidade de intensificar ainda mais a busca da UNISV® (Universidade do 
Sucesso em Vendas) por resultados no desenvolvimento de conteúdo digital gratuito, foi 
realizada no período de 11 a 16 de outubro de 2018 uma enquete com empreendedores, 
executivos e profissionais diversos usuários do aplicativo WhatsApp™, perguntando sobre 
preferências em se tratando de conteúdo digital com foco em resultados profissionais e 
empresariais, compartilhado em grupos e listas desse APP tão difundido na atualidade. 3.933 
pessoas participaram da pesquisa e foi possível concluir que as maiores dificuldades 
profissionais de tais participantes estão relacionadas às vendas de seus produtos / serviços e à 
gestão de pessoas. Sendo assim, temas correlacionados a essas áreas são percebidos como 
de maior relevância pelos participantes. 
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Abstract: In order to further intensify UNISV® (University of Sales Success) search for results in 
the development of free digital content, a survey was conducted between October 11 and 16, 
2018 with entrepreneurs, executives and professionals from various users of the WhatsApp ™ 
application, asking about preferences when it comes to digital content focused on business and 
professional results, shared in groups and lists of this APP so widespread today. 3,933 people 
participated in the survey and it was possible to conclude that the greatest professional difficulties 
of such participants are related to the sales of their products / services and the management of 
people. Thus, themes related to these areas are perceived as being of greater relevance by 
participants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas que as NTICS (Novas Tecnologias) estão revolucionando o 

comportamento do homem moderno, influenciado de forma fenomenal no 

desenvolvimento humano e profissional de homens e mulheres em todo o mundo. 

Como já denotava Santos (1997)2, o espaço geográfico das relações humanas e 

profissionais vem sendo modificado com velocidade antes impensável devido a sempre 

presente evolução tecnológica. Esse espaço vem se tornando mais técnico e 

informacional. E dentro desse contexto é importante destacar que o universo do 

desenvolvimento humano, profissional e corporativo vem sendo amplamente 

influenciado.  

O desenvolvimento e o compartilhamento digital em redes sociais de conteúdo 

voltado ao desenvolvimento humano e profissional estão sendo cada vez mais 

intensificados no Brasil e no mundo. Isso porque as pessoas dedicam sempre mais 

tempo às redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Conforme pesquisa 

realizada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3, o Brasil 

tinha 116 milhões de pessoas conectadas à internet, isso quer dizer que 64,7% de toda 

a população estava conectada à rede mundial de computadores no período da pesquisa. 

Pressupõe-se que esse número tenha aumentado de forma considerável nos últimos 

dois anos com previsão de ascendência cada vez maior no futuro.  

No entanto, os dados que mais denotam a relevância da presente pesquisa 

foram divulgados em 2018, entre os quais, o fato de que 94,2% dessas pessoas 

utilizaram a Internet com mais frequência para trocar mensagens, conforme gráfico a 

seguir (Gráfico 1): 

 

 

                                            
2 Santos, 1997 
3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2018. 
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Gráfico 1 – Percentual de pessoas que acessaram a internet, segundo a finalidade de acesso 

 

Fonte IBGE, 2018 

Outros dados significativos, são que o celular estava presente em 92,6% dos 

69,3 milhões de domicílios e que em 38,6% das residências, o celular foi o único 

equipamento usado para acessar a Internet. Veja como o gráfico 2 denota o celular como 

aparelho mais usado para acessar a internet: 

 

Gráfico 2 – Percentual de domicílios com acesso à internet, segundo o equipamento utilizado 

 

Fonte: IBGE, 2018. 
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A Folha de São Paulo divulgou em julho de 2018 que o aplicativo WhatsApp™ 

tinha 120 milhões de usuários no Brasil, somente perdendo para o Facebook™ com a 

marca de 127 milhões de usuários no país4. 

As mídias sociais têm revolucionado as pessoas e suas jornadas de consumo, 

bem como as relações interpessoais, sendo a comunicação instantânea a mola 

propulsora de suporte à mudança de comportamento do consumidor, automatizando a 

criação de relacionamento profissional e fechamento de negócios físicos no ambiente 

digital. 

Devido ao crescimento estrondoso de usuários da internet com objetivo de trocar 

mensagens instantâneas, os criadores de conteúdo estão cada vez mais focados no 

público do WhatsApp™ para disseminação de seu conteúdo com viés de vender 

produtos ou serviços, ou ganhar notoriedade e engajamento em outras redes sociais. O 

problema é que muitas das vezes o conteúdo postado nos grupos e listas de transmissão 

podem ser indesejados por causa da ausência de pesquisas que identifiquem as reais 

necessidades do público alvo. Todos criadores de conteúdo devem ficar atentos a isso, 

principalmente aqueles que trabalham temas profissionais e /ou corporativos. 

Nesse contexto a UNISV (Universidade do Sucesso em Vendas) grupo 

empresarial que agrega as marcas IMBC Research and Development™, Jociandre 

Barbosa Palestrante Motivacional®, Escola de Vendas UNISV®, Escola de Liderança 

UNISV®, UNISV Consultoria Organizacional® e Editora UNISV® de livros e revistas, 

conta na atualidade com 18 parceiros, consultores e franqueados, além de 63 

palestrantes e empresários autores dos livros da Editora UNISV que participam de 

nossas ações em intensas pesquisas em todo território nacional e desenvolvimento de 

conteúdos voltados ao desenvolvimento humano, estratégias corporativas e ao 

comportamento do cliente na jornada de compra. Tudo isso com o objetivo de apresentar 

soluções reais e mensuráveis para nossos contratantes de consultorias, palestras, 

                                            
4 Fonte: Folha de São Paulo (2018).  
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treinamentos, bem como aos consumidores de nossos livros e do conteúdo digital 

gratuito e Premium.  

Dando continuidade a esse trabalho e com a finalidade de intensificar ainda mais 

nossa busca por resultados no desenvolvimento de conteúdo digital gratuito, foi realizada 

no período de 11 a 16 de outubro de 2018 uma enquete com empreendedores, 

executivos e profissionais diversos usuários do aplicativo WhatsApp™, perguntando 

sobre preferências em se tratando de conteúdo digital com foco em resultados 

profissionais e empresariais, compartilhado em grupos e listas desse APP tão difundido 

na atualidade. 3.933 pessoas participaram da pesquisa e foi possível concluir que as 

maiores dificuldades profissionais de tais participantes estão relacionadas às vendas de 

seus produtos / serviços e na gestão de pessoas. Sendo assim, temas correlacionados 

são percebidos como de maior relevância pelos participantes. 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Após definição do objetivo da pesquisa, procurou-se classificar quais os grupos 

do WhatsApp™ onde o público alvo da pesquisa poderia ser encontrado. Entre os dias 

23 de setembro a 9 de outubro de 2018 foram selecionados 113 grupos com foco no 

desenvolvimento humano e profissional, entre os quais, grupos famosos como os 

#SuperVendas administrados pelos profissionais e parceiros da UNISV; Minuto 

Empreendedor, administrado por Ricardo Veríssimo; Empreendedores #Gvs e etc., além 

de grupos ainda não muito conhecidos, mas que demostraram boa interação, tais como: 

Estratégia com Resultados, administrado pelo Elias; Gestão Organizacional; Epidemia 

Empreendedora; entre outros. Foi colocado em cada grupo uma postagem simples 

intitulada “enquete”. Conforme figura 1: 
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Figura 1 – Postagem nos grupos do WhatsApp como instrumento de pesquisa 

 

Fonte: Print da tela do Smartphone do pesquisador 

 

Foi possível deduzir que os participantes dos grupos selecionados são, em sua 

maioria, interessados em temas relacionados ao desenvolvimento humano, profissional 

ou corporativo, uma vez que o próprio título e regras do grupo se limitam a esse público 

alvo. Desinteressados aos temas provavelmente não permanecem muito tempo em tais 

grupos.  

3.933 pessoas responderam à enquete de forma voluntária sem limitação de 

respostas, sendo do 1.035 do gênero feminino e 2.697 do gênero masculino. 201 perfis 

não foram identificados por gênero, conforme Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Participantes por gênero

 

Fonte: Desenvolvido para a presente pesquisa 

 

Esses dados evidenciaram que o público masculino (69%) é mais participativo 

em grupos com temas voltados ao desenvolvimento humano, profissional e corporativo. 

Depois de coletados e mensurados os dados da enquete, buscou-se conversar 

de maneira informal e de forma aleatória com 270 participantes, utilizando a conversa 

privada oferecida pelo aplicativo. 201 pessoas responderam todas as perguntas 

realizadas, a saber: “1 - Sua profissão/atividade? ”; “2 - Quantidade mínima de seu 

acesso diário ou semanal ao grupo do WhatsApp onde você respondeu a enquete? ”.  

Quanto a profissão/atividade tivemos os seguintes resultados: 

 

 Empreendedores no Varejo: 23 

 Empreendedores do Marketing Digital: 2 

 Empreendedores da Indústria: 3 

 Empreendedores em distribuição: 1 

69%

26%

5%

Gênero Masculino Gênero Feminino Indefinido
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 Prestadores autônomos de serviços: 36 

 Profissionais liberais: 32 

 Profissionais de RH: 18 

 Gerente ou gestor/coordenador de equipes: 38 

 Desempregados: 23 

 Pretendem abrir o próprio negócio: 19 

 Funcionários Públicos: 6 

 

Foi possível perceber um público muito eclético, mas em sua maioria ativos no 

mercado em cargos de responsabilidade ou na prestação de serviços corporativos, 

portanto conhecedores das necessidades de conteúdo relacionado ao desempenho 

corporativo e profissional. 

Sobre a quantidade mínima de acesso por semana ao grupo do WhatsApp: 

 

 117 Pessoas responderam que acessam o grupo no mínimo 1 vez por dia 

 84 Pessoas responderam que acessam o grupo no mínimo 1 vez por semana 

 

Dessa forma foi verificado que todos os participantes acessam o grupo pelo 

menos uma vez por semana, sendo que a maioria acessa pelo menos uma vez por dia. 

Por fim foram mensurados os dados coletados e feitas as devidas considerações 

ora expostas a seguir: 

 

3 RESULTADOS 

 

3.933 pessoas em sua maioria ativos no mercado participaram da pesquisa com 

a finalidade de sinalizar a preferência de conteúdo de relevância corporativa e 

profissional compartilhado no aplicativo WhatsApp, apresentando os seguintes 

resultados: 647 participantes afirmaram preferir temas relacionados a vendas no Varejo; 
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445 preferem Vendas B2B; 566 preferem Vendas Diretas; 200 preferem Gestão de 

Processos; 998 preferem Gestão de Pessoas; 766 preferem Vendas pela Internet. 

 

Gráfico 4 – Resultado da Enquete 

 

Fonte: Desenvolvido para a presente pesquisa 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÃO 

 

Com base nos dados coletados e mensurados foi possível concluir que: 

 

 A maior dificuldade dos participantes está relacionada a vendas, em alguma 

de suas modalidades. Sendo assim, pressupõe-se que temas relacionados a 

arte de vender mais e melhor criem maior engajamento com o público alvo 

estimado; 

 Problemas relacionados à gestão de pessoas são mais presentes do que 

problemas relacionados à gestão de processos; 

 Se considerar de forma isolada, temas relacionados a gestão de pessoas 

18%

12%

16%
5%

28%

21%

Varejo

B2B

Vendas Diretas

Gestão de Processos

Gestão de Pessoas

Vendas Pela Internet
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podem ser apontados como preferência quanto a conteúdos de relevância 

corporativa e profissional compartilhados no WhatsApp. 

 

Diante a grande quantidade de conteúdo desenvolvido para criação de 

engajamento com os usuários do aplicativo WhatsApp, sugere-se que mais pesquisas 

sejam realizadas e que o criador de conteúdos busque ouvir seu público alvo para 

entender melhor as suas necessidades e interesses. 

Com base na presente pesquisa e tendo consciência de que a Universidade do 

Sucesso em Vendas possui profissionais altamente capacitados e experientes na 

pesquisa e desenvolvimento de soluções corporativos, iremos buscar cada vez mais foco 

nos temas relacionados à gestão de pessoas e vendas, tanto no desenvolvimento de 

conteúdo gratuito para criação de engajamento, quanto na publicação de livros, cursos 

e outros materiais didáticos para consultoria e treinamento corporativo e profissional. 
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