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INTRODUÇÃO: 

Apresenta-se neste projeto de pesquisa uma proposta de estudo do posicionamento das mídias 

sociais praticado pelas Startups no Brasil, através da análise do conteúdo gerado na Internet e das suas 

relações, permeadas pelo avanço expressivo destas ferramentas mercadológicas nas empresas à luz das 

iniciativas de inovação, que visam proporcionar maior alcance em curto espaço de tempo (BARRETO; 

NETO; VASCONCELOS; COSTA, p. 48, 2017).  

As “Startups Unicórnios” são modelos desse avanço tecnológico que é objeto deste trabalho. 

Contudo, se por um lado existem facilidades, de outro lado também existirão dificuldades internas e 

externas (GHELICHKHAN; NEMATIZADEH; SAEEDNIA; NOURBAKHSH, p. 150, 2020). Sendo um 

país emergente, o Brasil vem desenvolvendo cada vez mais sua capacidade empreendedora; neste 

contexto, surgem as Startups, que serão estudadas em conjunto com os desafios que elas enfrentam no 

mercado e na busca da preferência do consumidor, e em particular neste período de crise sanitária que 

estamos vivenciando. 

Diante de um mercado cada vez mais concorrido entre empresas que antes atuavam apenas a nível 

regional, hoje é possível notar que as barreiras geográficas, políticas e sociais perderam um pouco da 

importância que antes tinham. Neste âmbito, os negócios hoje se manifestam por meio das cidades 

empreendedoras (DILLARD; EISENMANN; RIES, 2013, p. 6). 

METODOLOGIA: 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, adotou-se o método exploratório que trabalha com a 

delimitação do problema – no caso, a compreensão dos pontos fracos de cada Startup, extraídas de estudos 

e pesquisas pertinentes. Na sequência, serão utilizadas técnicas estatísticas descritivas, a partir de variáveis 

dependentes e independentes que serão criadas para analisar as Startups. A partir disso, serão preenchidos 
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questionários pelos participantes empreendedores que fundaram alguma startup (seja pequena, ou grande) 

ou que tenham relação direta com elas nesse cenário brasileiro, e que serão recrutados através de e-mails 

e convites específicos visando coletar as respostas através do Google Forms. Esta etapa já foi parcialmente 

cumprida, e o tempo de resposta do questionário não ultrapassou 20 minutos. 

Colocam-se como objetivos desta pesquisa concretizar as seguintes etapas: 1) identificar três 

Startups brasileiras de destaque e elaborar um estudo sobre suas progressões, captando as principais 

estratégias por elas empregadas no meio virtual, em relação às mídias sociais, a análise de dados e o 

processo de divulgação para as vendas (tanto dos produtos e serviços, quanto de sua imagem em si); 2) 

analisar as características destas empresas no Brasil, e diferenciá-las em relação às Startups unicórnios, ao 

mesmo tempo em que se busca estabelecer uma comparação de informações objetivas que abordam as 

suas características e atributos; e 3) traçar conclusões acerca da eficácia dessas estratégias utilizadas pelas 

Startups unicórnios em seu meio midiático, a fim de estabelecer um percurso claro e linear, fundamentado 

em estudos científicos sobre obstáculos organizacionais, que levaram estas empresas a possíveis percalços 

nas suas empreitadas e iniciativas de desenvolvimento empresarial. Serão apresentados elementos que nos 

permitirão comparar estratégias das Startups, demonstrando a visão empresarial num ambiente de grande 

imprevisibilidade e inconstâncias, que caracterizam o empreendedorismo e a inovação. 

CONCLUSÕES: 

O foco desse projeto é trilhar um caminho descritivo das estratégias das startups, na forma de uma 

pesquisa exploratória, abordando de forma detalhada as ideias promissoras que se apoiaram na influência 

das mídias sociais e da mecanização dos dados para o crescimento e sucesso empresarial. O estudo se 

reveste de um caráter comparativo, na medida em que se analisa as diferentes Startups para detectar seus 

pontos fortes e fracos. A partir desta análise, busca-se oferecer subsídios claros à comunidade 

empreendedora e para a Academia, em relação às Startups em seu processo de desenvolvimento no Brasil.  

De maneira geral, a análise permitirá tecer comparações entre a gestão das Startups unicórnios e a 

das novas Startups no Brasil, com foco nas mídias sociais e da sua relação com as variáveis dependentes. 

Logo, a pesquisa pode ser caracterizada como bibliográfica (pois será desenvolvida a partir de material já 

publicado (como, por exemplo, artigos, livros e documentos referenciados academicamente), e 

documental (pois serão analisados os dados estatísticos e feita comparação de forma clara e detalhada de 

cada resultado, trazendo explicações, buscando soluções frente aos resultados encontrados). 
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