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RESUMO 

 

 

O trabalho presente aborda a mídia social Instagram como ferramenta de marketing on-

line para as empresas de moda. Inicialmente, foi abordado a cibercultura, bastante 

difundida atualmente, e suas inferências, como a convergência de mídias, os 

dispositivos mobile, a computação ubíqua, as redes sociais e seu uso como instrumento 

de marketing. Posteriormente, é levantada a temática da moda, apresentando um breve 

histórico desta e as estratégias de marketing necessárias para o desenvolvimento das 

empresas ligadas às atividades do setor. Como objeto de estudo do trabalho, temos o 

estudo de caso da loja Voga IL-Brand, empreendimento de moda masculina e feminina 

que utiliza o Instagram como principal meio de comunicação com seus clientes. É 

analisada a forma que a empresa faz uso de atributos de marketing de moda e social 

media marketing, dentro desta rede social, para obtenção de êxito em seus resultados. 

  

Palavras-chave: Marketing, moda, comunicação, redes sociais, Instagram, social media 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present paper discusses the social media Instagram as an online marketing tool for 

fashion companies. Initially, we address cyberculture, currently very widespread, and its 

inferences, like the convergence of media, the mobile devices, ubiquitous computing, 

social networking and its use as a marketing tool. Later, it is raised the subject of 

fashion, presenting a brief history of it and the marketing strategies that are necessary to 

the prosperity of companies related to the activities in the sector. As the object of this 

study, we have the case of Voga IL-Brand, new development of male and female 

fashion that uses Instagram as a primary means of communication with their customers 

shop. It‟s studied how the company makes use of fashion marketing attributes and 

social media marketing to achieve success in their results. 

 

Keywords: Marketing, fashion, communication, social networks, Instagram, social 

media marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O universo da comunicação, com as transformações advindas da sociedade 

moderna, mudou por completo. Hoje, as pessoas têm a possibilidade de se comunicar 

em alta velocidade e a qualquer lugar do planeta através da internet e outras tecnologias 

que a utilizam, como os PC‟s e smarthphones. A internet possibilitou incontáveis 

transformações, diminuindo as distâncias e reduzindo o planeta a proporções que 

McLuhan denominou de “aldeia global”. A noção do tempo foi drasticamente 

modificada, nos colocando em uma era da instantaneidade, do simultâneo e do tempo 

real. 

Todas estas tranformações ocasionaram mudanças para a realidade das 

empresas. Estas, que antes se comunicavam com seu público de forma vertical, passam 

a ter de adaptar-se as mudanças na forma de comunicação, passando a tratá-los de forma 

horizontal. Atualmente, os consumidores podem entrar em contato com as empresas 

quando e onde desejarem e, assim, expressar suas opiniões, criticas e desejos. É um 

desafio para as empresas obterem sucesso neste novo tipo de relacionamento em que 

elas não são a principal peça e sim, os consumidores. 

As redes sociais on-line surgem como forma de relacionamento no ciberespaço, 

nelas os indivíduos encontram um ambiente propício ao compartilhamento de 

informações. Este fato, leva a imersão das empresas neste ambiente onde existe um 

espaço adequado para a comunicação com os clientes e ao mesmo tempo permite a 

divulgação de serviços e produtos.  

As empresas de moda, estrategicamente, buscam atingir seus consumidores de  

forma que gere desejo e proximidade. Os individuos buscam identificação com as 

marcas de moda acreditando que estas podem expressar não só a forma de se vestir, mas 

também seu posicionamento em relação ao mundo. Para Sandra Ramalho e Oliveira 

(2007), moda é identidade, forma de expressar seu ser na contemporaneidade e mais 

ainda, moda é comunicação. As redes sociais entram de forma relevante neste contexto 

já que possibilita esta identificação e proximidade entre as marcas de moda e seus 

consumidores. 

O Instagram surge como um aplicativo que possibilita as empresas e aos 

consumidores ver e serem vistos. Através de postagens em que são utilizadas imagens, 

em grande parte fotografias de moda, as empresas deste setor interagem com os 

consumidores de forma horizontal, estreitando os laços e gerando identificação.  
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Podemos encontrar na rede social Instagram uma forma de atingir objetivos do 

marketing de moda, reforçando o posicionamento da marca, aumentando seu valor, 

divulgando produtos e possibilitando o encontro de consumidores em potêncial de 

roupas e seus derivados, já que nota-se que muitos destes se encontram no meio digital. 

Os consumidores de moda movimentam o meio on-line buscando produtos, 

lojas, tendências e sugestões, portanto é importante que as empresas dêem suporte a 

estas demandas.  O Instagram desponta como facilitador deste processo. 
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2 MARKETING DIGITAL E CIBERCULTURA 

 

 

Os primeiros computadores – máquinas que executam tarefas ou cálculos de 

acordo com um conjunto de instruções, chamados programas - que se tem conhecimento 

surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos em meados da década de 40. Estes eram 

bem diferentes dos modelos com qual estamos acostumados a utilizar nos dias de hoje e 

eram necessárias várias pessoas para operá-los.   

Estas máquinas funcionam a partir do trabalho harmônico entre o hardware, que 

são as peças físicas que o compõem, e softwares, que são programas que conduzem o 

hardware da máquina na hora de processar as informações. Estas antigas máquinas de 

calcular serviam, segundo Lévy (1999), para conceber estatísticas de Estados, de 

grandes empresas ou de tarefas pesadas de gerenciamento. 

Segundo este, o quadro descrito foi modificado a partir de um movimento social 

advindo da Califórnia, que se apossou das inovações técnicas da época para inventar o 

computador pessoal, “PC” (Personal Computer). Desta forma, os computadores 

deixaram seus antigos modelos para se tornarem algo que podia ser utilizado para 

diversas funcionalidades: criação de textos, diversão (games), organização (banco de 

dados, planilhas), entre outras atividades úteis. 

No ano de 1957, durante a Guerra Fria entre os EUA e a antiga URSS, este 

primeiro criou a agência ARPA – Advanced Research Projects Agency - cujo um dos 

seus projetos elaborou uma rede com a capacidade de conectar computadores mesmo 

estes mantendo certa distância um do outro. Esta rede se denominava Arpanet 

(LIMEIRA, 2007).  

Utilizada principalmente para atividades exclusivamente acadêmicas, em 1989, 

“A Arpanet encerrou suas operações e a NSFNET veio a ser o backbone¹ 
1
da rede das 

redes. [...] começou a incluir outras redes distribuídas pelo mundo, ampliado seu uso 

para outras finalidades [...]” (LIMEIRA, 2007, P.16). 

Dessa forma, deu-se início a internet, que em conjunto com a popularização dos 

computadores pessoais pôde conectar cada vez mais pessoas ao redor do planeta. O 

crescimento exponencial de indivíduos conectados se deu por inúmeros motivos, mas os 

que mais devem ser corroborados é o fato do crescente desenvolvimento dos 

computadores pessoais – sempre sendo aperfeiçoados e oferecendo um melhor 

desempenho para aqueles que o utilizam- em paralelo com a sua queda de preço. De 

                                                 
1Backbone designa o esquema de ligações centrais de um sistema mais amplo, tipicamente de elevado 

desempenho. 
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acordo com Lévy (1999, p. 33), “Os produtores de programas têm se dedicado à 

construção de um espaço de trabalho e de comunicação cada vez mais transparente e 

amigável”. 

A internet em conjunto com as novas tecnologias da informação, pôs em 

perspectiva um novo ambiente de relacionamento entre os seres humanos em que a 

circulação de informações não ocorria mais da forma tradicional de um para todos - 

comum nas as mídias de massa já conhecidas como a TV, o rádio e cinema – mas de 

todos para todos, de muitos para muitos. As informações passaram a circular de forma 

mais rápida e o acesso a ela tornou-se mais fácil. 

A eletricidade faz do mundo uma aldeia global, ao mesmo tempo que estaria 

retribalizando a experiência social. Estaríamos entrando na era da simultaneidade e da 

tactilidade, numa integração total dos sentidos, deslocando-nos do paradigma mecânico 

ao orgânico (McLuhan apud LEMOS, 2002). É nesse contexto que é instituída a 

cibercultura. 

 

 

2.1 Cibercultura 

 

 

Podemos introduzir os estudos sobre a cibercultura recordando que após o 

surgimento da internet os computadores pessoais abandonaram o caráter individual, 

moldado para o indivíduo racional e objetivo, e se transformaram em computadores 

coletivos que trabalham em rede e estão conectados a outros aparelhos, deixando de 

lado a homogeneidade da cultura do impresso para ser modificado para a cultura da 

conectividade (LEMOS, 2002). 

Para Pierre Lévy (1999, p.17), a cibercultura significa o “[...] conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço.” este caracterizado por 

ele como o “[...] espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores.” (LÉVY, 1999, p.92). Isto é, a 

cibercultura, é aquela que surgiu através da internet e das conexões que fazem parte 

desta. 

A tecnologia digital e a cibercultura inserida nesta deram início a uma dupla 

ruptura: no modo de se criar as informações, concebidas por processos eletrônicos e na 

forma de se transmitir estas informações, seguindo o modelo de todos para todos 
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(LEMOS, 2002). Nela, as mensagens não são mais editadas por um centro, elas podem 

ser disseminadas de forma livre por aquele que a emite. Informações estas que em 

consequência da internet podem ser rapidamente divulgadas e propagadas pela rede. 

Diante do advento da internet, na cibercultura presente na atualidade, os 

indivíduos não se posicionam apenas como receptores de informações, para que haja 

acontecimento e interação na rede é necessário também a sua participação ativa. 

“Tornamo-nos, não mais leitores no sentido restrito, mas atores, exploradores, 

navegadores.” (LEMOS, 2002, p.70). Uma frase interessante que podemos citar e que 

resume e esclarece bastante este novo tipo de relação observado nos meios digitais é: 

“Emissor e receptor fundem-se na dança dos bits.” (RODRIGUES apud LEMOS, 

2002). 

Com as inúmeras conexões possibilitadas pela internet e seus meios é possível 

contrair o planeta inteiro na rede, a partir daí, é importante relatar que não nos 

transformamos apenas em uma aldeia global, mas sim em várias e “[...] idiossincráticas 

aldeias globais.” (LEMOS, 2002, p.71). Estas aldeias estão cada vez mais ligadas umas 

às outras pelas novas formas de tecnologias microeletrônicas capazes de transmitir 

dados em velocidade praticamente instantânea, levando o pensamento daquele que 

escreve para qualquer lugar que este deseje. Com a cibercultura, abolimos dois dos 

grandes pilares que sustentavam a sociedade moderna ocidental: o espaço análogo e 

delimitado por fronteiras geopolíticas e o tempo cronológico e direto. Estamos sempre 

em processo de aceleração. Segundo Lévy (1999, p.49): 

 

Apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem que os 

membros de um grupo humano (que podem ser tantos quanto se quiser) se 

coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória comum, e isto 

quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da diferença de 

horário.  

 

Diante da cibercultura e das novas formas de relacionamento que tem impactado 

cada vez mais o ambiente no qual vivemos é importante que as organizações se 

adequem a esta realidade, optando pela sua virtualização
2
 obtida com a ajuda de 

ferramentas da cibercultura e das tecnologias digitais. Assim estas corporações tornam-

se cada vez menos dependentes dos lugares determinados, de horários de trabalhos fixos 

e planejamentos ao longo prazo (LEVY, 1999).  

Foi a partir destas transformações que o ambiente de marketing também teve de 

ser modificado, acompanhando as mudanças. Com o acesso às informações, agora mais 

                                                 
2Imersão no mundo virtual interconectado pela rede mundial de computadores. 
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fácil do que nunca, o consumidor muda seu papel diante as empresas, estando no centro 

das ações. É importante então, para os estudos de marketing, aprofundar a 

aprendizagem sobre esta nova perspectiva.  

 

 

2.2 O marketing no meio digital e suas relações 

 

 

Com as transformações advindas da cibercultura, que trouxe mudanças para a 

sociedade e suas formas de relacionamento, é importante observar que estas também 

impactaram na forma com que as empresas devem, preferencialmente, se relacionar 

com seu público-alvo a fim de obter melhores resultados. Com as informações 

incorporadas na rede digitalmente, as barreiras à entrada de novos concorrentes no 

mercado são enfraquecidas e assim nenhuma empresa consegue estar protegida, 

tornando sua entrada no mundo digital um fato imprescindível (LIMEIRA, 2007). 

Como base para este tipo de estudo, devemos citar o fato de que as tecnologias 

digitais, como computadores, tablets, smartphones e suas conexões – possíveis através 

da internet – podem servir como chave para o alcance do público-alvo. Para satisfazer 

as necessidades e aspirações do mercado, as organizações podem se beneficiar de 

tecnologias e plataformas digitais. A difusão destas oferece um cenário fértil para 

diversos tipos de estratégias de marketing e têm como principal desafio a velocidade 

com que estas ferramentas digitais se transformam. (GABRIEL, 2010) 

Uma pontuação interessante a ser tratada é esclarecer que o marketing digital, 

em si, não existe. O que existe é o marketing, definido por Kotler (2008, p.3) como 

administração de “[...] relacionamentos lucrativos com o cliente, atrair novos clientes, 

prometendo-lhes valor superior, e manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes 

satisfação.” E é este marketing tradicional que através de pesquisas, planejamentos e 

estudos decidirá quais plataformas serão usadas para determinada ação, se estas 

plataformas devem ser digitais ou não (GABRIEL, 2010). 

A diferença chave do marketing digital para o tradicional está na forma com que 

se posiciona diante seu público-alvo. Se antes o mercado se comportava apenas de 

forma receptora, atualmente ele também assume a posição de mídia e gerador de mídia, 

participando mais ativamente nas ações estabelecidas. Este novo consumidor ligado as 

tecnologias é formado por 3 forças: computadores e celulares baratos, internet de baixo 

custo e fonte aberta (KOTLER, 2010), o que os torna indivíduos altamente conectados e 

com possibilidade de participar ativamente do mercado se expressando e colaborando 
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entre si, praticamente de forma instantânea. “Na era da participação, as pessoas criam e 

consomem notícias, ideias e entretenimento. A nova onda de tecnologia transforma as 

pessoas de consumidores em prosumidores.” (KOTLER, 2010, p. 7).  

Prosumidores, segundo Kotler (2010), é uma palavra formada pela junção entre 

as palavras consumidores + produtores que surgiu pela primeira vez no livro "A 

Terceira Onda" do escritor Alvin Toffler. Os prosumidores são os consumidores 

proativos, ou seja, participantes ativos e ávidos que em meio à confusão promocional 

das empresas passaram a personalizar e até bloquear as mensagens e produtos que as 

empresas parecem querer empurrá-los. Para Kotler (2010), atualmente existe mais 

confiança nos relacionamentos horizontais no que nos verticais, fazendo com que os 

consumidores, muitas vezes, acreditem mais uns nos outros do que nas empresas. 

É notável então, que com a digitalização as ações de relacionamento entre a 

empresa e o consumidor - o prosumidor - possam acontecer devido à procura deste 

último pela marca como, quando e onde desejar. Este fato se sobrepõe a estrutura do 

marketing tradicional em que as empresas que buscavam o consumidor na hora de tentar 

algum tipo de relacionamento com estes. Gabriel (2010) denomina esta nova estrutura 

de inversão do vetor de marketing que se mostra um dos efeitos mais marcantes da 

influência das tecnologias digitais no marketing.  

Com a inversão do vetor de marketing o relacionamento entre os consumidores e 

a marca muda por completo. Os principais agentes dessa mudança, de acordo com 

Gabriel (2010), são a busca, as relações entre consumidores e a ubiquidade/mobilidade, 

fatores estes sempre presentes em nosso cotidiano, mostrando como estas peças 

fundamentais estão imersas em nossas vidas e devem ser devidamente analisadas. De 

acordo com Cavallini (2008, p.25): 

 

Através da Internet, o consumidor é capaz de interagir de forma rápida, 

barata e assíncrona com outros consumidores e com as marcas. O consumidor 

vai de passivo a ativo, passando a tomar a iniciativa do relacionamento e ter 

voz ativa. Ele fala mais e é mais ouvido. 
 

 

 

2.3 Computação ubíqua e mobile 

 

 

O termo ubiquidade que, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, 

significa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, nos ajuda a descrever a 

forma com que a computação está inserida no nosso dia a dia. A Computação Ubíqua 
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descreve a presença direta e constante da informática e tecnologia na vida das pessoas, 

em suas casas e nos ambientes de convívio social (ADAMI, 2013). 

Este desejo atual de estar sempre conectado tem se tornado possível com a ajuda 

de tecnologias como a ISDN,
3
 ADSL

4
 e o 3G

5
, que estão diretamente relacionadas aos 

dispositivos móveis. O grande desafio para os cientistas atuais é desenvolver ainda mais 

estas tecnologias para que o uso destas seja otimizado, melhorando a conectividade e 

assim tornando possível nosso acesso à internet em qualquer lugar e a qualquer instante. 

“A sedução de estar sempre conectado – a web, e-mails, redes sociais, mapas, etc.- sem 

abandonar a mobilidade, é responsável pelo grande crescimento de popularidade pelos 

smartphones
6
.” (GABRIEL, 2010, p.83). 

 

A mobilidade, de acordo com Lemos, é o movimento do corpo entre espaços, 

entre localidades, entre espaços privados e públicos, sendo um conjunto de 

novas práticas sociais que permitem a interface entre mobilidade, espaço 

físico e o ciberespaço. (CAVENDISH, 2013, p. 45) 
 

Gabriel (2010) fala que a natureza humana é mobile, a origem dos humanos é 

nômade e através da nossa evolução fomos sempre buscando criar ferramentas que 

facilitassem essa mobilidade, e é justamente isso que as tecnologias digitais estão 

fazendo por nós, eliminando os obstáculos que havia no exercício desta mobilidade e 

como bônus também acaba alavancando-a. 

Existem várias espécies de tecnologias mobile na atualidade, continuamente 

sendo aperfeiçoadas, podemos citar como exemplos destas o GPS
7
, o e-book

8
, os 

celulares e os smartphones, sendo esses últimos os mais visados pelo mercado mobile. 

Os smartphones são a evolução do aparelho celular, pois além das capacidades básicas 

herdadas dos celulares – como efetuar ligações e trocar SMS - estes possuem um 

sistema operacional equivalente ao de computadores, dotados de software e hardware, 

                                                 
3Integrated Services Digital Network é uma tecnologia que permite o tráfego simultâneo de dados e de 

voz em velocidades de até 128 kilobits (kbps). Fonte: www.isdn.com.br 
4A ADSL, ou Asymmetric Digital Subscriber Line (Linha Digital Assimétrica para Assinante), é um tipo 

de tecnologia que, usando uma linha telefônica comum, permite ao usuário transferir digitalmente dados 

em alta velocidade. Fonte: www.portaladsl.com.br 
5Segundo o Terra Tecnologia, a tecnologia 3G aprimora a transmissão de dados e voz, oferecendo 

velocidades maiores de conexão, além de outros recursos, como vídeo chamadas, transmissão de sinal de 

televisão, entre outros serviços. 
6De acordo com a Wikipédia, smartphone é um telemóvel com funcionalidades avançadas que podem ser 

estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional. Os sistemas operacionais dos 

smartphones permitem que desenvolvedores criem milhares de programas adicionais, com diversas 

utilidades, agregados em site 
7O GPS, ou Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global), é um elaborado sistema de 

satélites e outros dispositivos que tem como função básica prestar informações precisas sobre o 

posicionamento individual no globo terrestre. Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/conexao 
8A palavra e-book é uma abreviação de eletronic book ou livro eletrônico numa tradução literal. E 

realmente, e-books são livros, com a única diferença de estarem no formato digital e não em papel como 

no livro tradicional. Fonte: http://tecnologia.terra.com.br  
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sendo capazes de conectar-se com internet e sincronizar dados. De acordo com o site 

significados.com
9
: 

 

Existem diversos sistemas operacionais para smarphones, Symbian, 

Blackberry, Windows Mobile, Android e outros. Inclusive, grandes empresas 

de produtos de e para computadores, como a Apple e a Microsoft estão 

investindo muito nos smartphones. Os smartphones possibilitam que as 

pessoas acessem suas informações pessoais e a internet com muito mais 

velocidade e em aparelhos menores, mas com funções parecidas com as de 

um computador. 
 

Em agosto de 2013, o site Terra Tecnologia 
10

divulgou que a venda de 

smartphones superou pela primeira vez a de celulares comuns no Brasil no primeiro 

trimestre do ano. O crescimento de smartphones, no caso, foi justificado pela ampliação 

de produtos em diferentes faixas de preço, o aumento das promoções e a maneira como 

os aparelhos estão sendo expostos tanto na operadora como no varejo. 

“A grande barreira para difusão das tecnologias móveis é o barateamento e a 

difusão da banda larga móvel” (GABRIEL, 2010, p.88). Os planos de telefonia 

brasileiros já oferecem a tecnologia 3G, alguns também a 4G
11

, e estão sempre 

buscando baratear os valores na obtenção deste tipo de rede.  

É interessante pontuar, que diante dessa nova realidade de dispositivos móveis, 

as empresas têm se preocupado em criar um versão mobile de seus sites, assim como as 

redes sociais que também passaram a ter versões para estas plataformas. 

A mobilidade tem modificado o conceito de tempo que conhecíamos, a 

velocidade com que as informações são transmitidas – quase instantaneamente – 

advindas de qualquer lugar do mundo e recebidas a qualquer momento dos nossos dias 

tem trazido inúmeras mudanças marcantes. As informações transmitidas pelas mídias 

digitais fogem do modelo tradicional e são difundidas de muito para muitos, e não 

advindas de apenas uma só fonte (GABRIEL, 2010). Este fato, aumenta a quantidade de 

dados disponíveis e diminui o filtro para com essas informações, isto é, as opiniões são 

expressas com mais facilidade e sem mediação. 

 

Enquanto no passado a informação se limitava a um número determinado de 

fontes e origens, hoje, em cada dado instante, o volume de informações 

                                                 
9Disponível em: http://www.significados.com.br 
10Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br 
11De acordo com a Wikipédia, 4G é a sigla para a Quarta Geração (em inglês: Fourth Generation) de 

telefonia móvel.1 A 4G está baseada totalmente em IP, sendo um sistema e uma rede, alcançando a 

convergência entre as redes de cabo e sem fio e computadores, dispositivos eletrônicos e tecnologias da 

informação para prover velocidades de acesso entre 100 Mbit/s em movimento e 1 Gbit/s em repouso, 

mantendo uma qualidade de serviço (QoS) de ponta a ponta (ponto-a-ponto) de alta segurança para 

permitir oferecer serviços de qualquer tipo, a qualquer momento e em qualquer lugar. 
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geradas em tempo real por um incontável número de fontes e origens inunda 

o presente. Esse fenômeno é chamado por muitos de nowism – a filosofia do 

agora (...) (GABRIEL, 2010, p.91) 

 

 

 

2.4 Geolocalização  

 

 

Em conjunto com a popularização dos dispositivos móveis, das conexões 

mobiles a internet e a difusão do GPS (tecnologia locativa), agora podemos ser 

encontrados facilmente no local onde nos encontramos. A partir destes dispositivos 

tecnológicos, desde que estejam conectados à internet, é possível dizer sua localização 

de origem geográfica. Essa geolocalização geralmente funciona com a identificação do 

seu IP, que é capaz de informar o país, a cidade e o horário atual de onde você está. 

A geolocalização e a mobilidade otimizaram a segmentação de marketing, agora 

além de saber onde as pessoas moram e trabalham, podemos saber com exatidão os 

lugares que as pessoas frequentam no seu dia a dia e também conhecer suas opiniões 

sobre aquele local onde elas se encontram. Algumas redes sociais, inclusive, abrem 

espaço para esse tipo análise do consumidor. Para exemplificar perfeitamente este tipo 

de relação, temos o Foursquare
12

, que após fazermos o checked in 
13

no local onde nos 

encontramos, ele nos permite e até incentiva, acrescentarmos uma dica para aquele local 

podendo esta ser positiva ou negativa. Todas as atividades humanas realizadas por nós 

estão relacionadas com o local que nos encontramos, e agora este fato também pode ser 

observado no mundo digital. 

Portanto, a informação de geolocalização traz ao marketing uma dimensão 

importante para oferecer produtos e serviços as pessoas. Além disso, a geolocalização 

permite que as pessoas interajam entre si baseadas em sua proximidade ou posição 

geográfica e façam anotações e resenhas
 
em locais (GABRIEL, 2010, p.89). 

Comumente podemos observar o uso que as empresas fazem da geolocalização 

na hora de atingir seu público, ao acessarmos a internet, é comum vermos banners de 

publicidade trazendo informações sobre algo específico da nossa cidade, direcionado 

por informações que indicam onde estamos naquele momento. As redes sociais 

                                                 
12Foursquare é uma rede social diferente, onde os locais visitados por seus usuários e as suas dicas e 

opiniões contam pontos e medalhas. Está disponível gratuitamente para Android, iOS, Windows Phone, 

Blackberry e Windows. Fonte: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/foursquare 
13De acordo com a Wikipédia, de forma genérica, o termo simplesmente significa a saída de uma pessoa 

e/ou um grupo de um determinado local. 
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Twitter
14

 e Foursquare contam com a opção nearby em que é possível saber quem está 

twitando
15

 perto de você e quais estabelecimentos estão nas vizinhanças da sua 

localidade respectivamente, neste último, as empresas podem se promover com o 

auxílio de promoções para quem fizer checked in naquele local. Aplicativos e serviços 

on-line de fotos também tem investido bastante nesta característica, dando destaque 

também para opção de geotagging
16.

 

 

 

2.5 Outros conceitos conectados a cibercultura 

 

 

A Web 2.0 foi praticamente a maior revolução ocorrida na internet até o presente 

(AMOROSO, 2008). Antes desta, os sites que acessávamos funcionavam de forma 

passional, pois as pessoas os acessavam, consumiam seu conteúdo e o fechavam. Com a 

Web 2.0 a página na internet precisa fornecer uma experiência de conteúdo para o 

usuário, a interatividade deve estar presente. A página da web deve se apresentar de 

forma dinâmica para possibilitar a colaboração dos usuários. Agora, o conteúdo 

encontrado on-line não é mais apenas consumido e sim concebido por nós, fato já 

abordado anteriormente neste estudo. "A Web 2.0 tem repercussões sociais importantes, 

que potencializam processos de trabalho coletivo (...) de produção e circulação de 

informações, de construção social de conhecimento apoiada pela informática." (PRIMO, 

2007, p. 1). 

O termo foi usado pela primeira vez no ano de 2008, pela O'Reilly Media e pela 

Media Live International como nome de uma série de conferências sobre o tema.  

 

A Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um 

entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 

outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 

efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 

pessoas, aproveitando a inteligência coletiva (O‟Reilly, 2006). 

 

Junto com a Web 2.0 surgiram inúmeras plataformas participativas na web como 

os blogs, sites de publicação de vídeo (YouTube, Vimeo), a Wikipédia e as redes 

                                                 
14Rede social e microblogging que utiliza serviços de mensagens instantâneas, SMS ou interfaces da web. 

Fonte: https://twitter.com 
15Ato de postar na rede social Twitter. 
16O geotagging é mais um recurso relacionado ao uso de GPS que vem ganhando terreno. Ele permite 

adicionar as coordenadas de onde as fotos foram tiradas aos headers EXIF de arquivos de imagem, 

complementando outras informações já incluídas, como a data e o nome do arquivo. Fonte: 

http://www.hardware.com.br/dicas/geotagging.html 
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sociais. A grande quantidade destas plataformas participativas nos mostra a facilidade 

de publicar e compartilhar conteúdo na Web 2.0, fato que traz liberdade para os usuários 

e possibilita a multiplicação de conteúdos em alta velocidade (GABRIEL, 2010).  

Segundo Jenkins (2009), quando produtores e consumidores de mídia participam 

e interagem a partir deste novo conjunto de regras, temos a cultura participativa. É nela 

que notamos o contraste com a passividade dos meios de comunicação tradicionais que 

produzem conteúdo para espectadores. Na cultura participativa os consumidores 

interagem entre si criando e pondo em circulação os mais diversos tipos de informações, 

originando potencial para a Internet e transformando-a em um instrumento de 

mobilização política, social e cultural (JENKINS, 2009). 

Outro conceito interessante para nosso estudo é o de inteligência coletiva. “A 

inteligência coletiva refere-se a capacidade das comunidades virtuais de alavancar a 

expertise combinada de seus membros” (JENKINS, 2009, p. 56). Segundo Lévy (1999), 

não é possível que os seres humanos reúnam sozinhos todo conhecimento sobre algo 

sem o auxílio ferramentas. A inteligência coletiva seria uma forma de o homem pensar e 

compartilhar sua experiência e sabedoria com outras pessoas utilizando recursos 

mecânicos, como a internet.  

Com a popularização das mídias digitais em nosso cotidiano em conjunto com as 

mídias tradicionais que fazem parte das nossas vida a décadas, surge o conceito de 

convergência desenvolvido por Jenkins (2009, p.32): 

 

Convergência designa a tendência em que os meios de comunicação estão 

aderindo para poder se adaptar a internet, consiste em usar este suporte como 

canal para distribuição de seu produto. Assim os outros tipos de mídia podem 

ser encontrados na internet. 

 

Na cultura da convergência, os meios de mensagem tradicionais e os atuais se 

cruzam, as tecnologias digitais incorporam diversas mídias que antes eram encontradas 

em lugares distintos, como na televisão, no rádio e nos jornais. “[...] a convergência 

permite que a mesma mensagem (...) seja consumida em diversas plataformas de mídias, 

tendo, portanto, como característica fundamental a portabilidade” (GABRIEL, 2010). 

A convergência altera vários aspectos em nossas relações cibernéticas, ela muda 

a relação entre as tecnologias existentes, altera a lógica no qual a cultura midiática opera 

e pela qual os consumidores processam as informações que chegam até eles (JENKINS, 

2009). O maior exemplo de convergências de mídias é o smartphone, nele encontramos 

vídeos, acessamos sites, assistimos TV, ligamos para nossos amigos, entres outras 

funções.  
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Graças a proliferação de canais e a portabilidade das novas tecnologias de 

informática e telecomunicações estamos entrando numa era em que haverá mídias em 

todos os lugares. “A convergência não é algo que vai acontecer um dia [...]. Prontos ou 

não, já estamos vivendo uma cultura da convergência.” (JENKINS, 2009, p. 43). 

Segundo Jenkins (2009, p. 189), “[...] na cultura da convergência, todos são 

participantes – embora os participantes possam ter diferentes graus de status e 

influência.”. A internet criou novas formas de se fazer negócios e revolucionou o modo 

de produzir conteúdo. As informações fornecidas por meio de diversos tipos de mídia 

depende atualmente da participação ativa dos consumidores (JENKINS, 2009). 

Com essas conclusões fica claro que para uma marca obter sucesso junto aos 

seus consumidores é interessante que ela estabeleça com ele uma relação dentro do 

mundo virtual, não apenas o fazendo consumir informações, mas também dando espaço 

para que este possa expressar suas opiniões. As marcas precisam criar um grau de 

conexão social com seu consumidor, pois somente desta forma ele se expressará 

individualmente, mas se sentirá envolvido socialmente (JENKINS, 2009). Uma das 

ferramentas facilitadoras destas relações sociais são as chamadas redes sociais. 

 

 

2.6 Redes Sociais 

 

 

As redes sociais passaram a existir desde quando surgiu a necessidade do 

homem de se comunicar e trocar informações com os seus semelhantes, isto é, elas 

existem desde os primórdios do hominídeo. O que mudou ao longo do tempo foi a 

abrangência e a difusão destas redes sociais, conforme o desenvolvimento dos meios de 

comunicação inventados e aperfeiçoados ao longo das décadas, desde a escrita ao 

computador (GABRIEL, 2010). A natureza das redes sociais vem da comunicação, do 

relacionamento entre os indivíduos, da necessidade de comunicação entre as pessoas, a 

tecnologia entra no momento em que esta pode beneficiar os relacionamentos sociais. 

“Tem a ver com „como usar as tecnologias‟ em benefício do relacionamento social.” 

(GABRIEL, 2010, p. 194). 

As redes sociais on-line são uma forma de relacionamento no ciberespaço, onde 

os indivíduos se apropriam da facilidade do compartilhamento de informações advindos 

da tecnologia da internet para entrar em contato com outras pessoas, expor suas opiniões 

sobre determinado assunto, publicar vídeos, fotos, notícias, textos entre outras mídias de 

acordo com a sua vontade. 
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Enquanto as redes sociais existente nos primórdios eram restritas por diversas 

barreiras como a linguagem e as distancias geográficas, as redes sociais on-line 

colapsaram as barreiras entre o tempo e o espaço. Nelas, teoricamente, podemos ter um 

número ilimitados de relacionamentos, pois as barreiras que antes atrapalhavam as 

conexões sociais foram drasticamente reduzidas pelas tecnologias de comunicação e 

informação. Agora uma das poucas limitações existentes são os próprios limites 

humanos (GABRIEL, 2010). 

De acordo com Recuero (2009, p.24): 

 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores e 

suas conexões. Uma rede é uma metáfora para observar os padrões de 

conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entres 

diversos atores. A abordagem de rede tem, seu foco na estrutura social, onde 

não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões.  

 

Condensadamente, as redes sociais são estruturas sociais formadas por 

indivíduos ou empresas, denominados nós, que estão conectados por os mais diversos 

tipos de relações, interesses, dependências e afinidades. É interessante afirmar que “[...] 

tanto on-line quanto off-line, há diversos tipos de redes sociais, conforme o tipo de 

interdependência que elas desenvolvem” (RECUERO, 2009, p.25). 

Os atores são o fundamento das redes sociais, são compostos por todas as 

pessoas envolvidas na rede que se analisa, são estes quem moldam as estruturas sociais, 

através de interação e constituição de laços sociais. É importante salientar que os atores 

são, na verdade, representações deles mesmos construídas de forma a expressar sua 

personalidade, individualidade e desejos. Recuero (2009) cita autores como Sibila e 

Lemos, que demostraram que alguns blogs, por exemplo, trabalham aspectos da 

“construção de si” e da “narração do eu”. Isto é, os autores se apropriam daquele web 

espaço como forma de auto construção, para mostrar aos demais a imagem daquele “eu” 

que eles são ou gostariam de ser.  

“A percepção do outro é essencial para a interação humana.” (RECUERO apud 

Donath, 2009). É por isso que para que as relações cibernéticas possam se estruturar são 

comuns a utilização de rostos e informações que gerem individualidade. Os atores no 

ciberespaço podem ser compreendidos como indivíduos que agem através de 

representações performáticas de si mesmos expostas em suas páginas on-line, como por 

exemplo blogs, Instagram, Facebook, Twitter, entre outras. 
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2.7 Conexões 

 

 

Entre os atores existentes nas redes sociais permeiam as conexões que os unem, 

estas são constituídas por laços sociais, que por sua vez são formados através das 

interações sociais entre os atores. Estas interações são percebidas por nós devido os 

rastros sociais deixados por elas, quando um indivíduo publica algo na rede aquela 

informação fica lá até que este, ou outro indivíduo habilitado, a delete ou ela saia do ar 

(RECUERO, 2009). 

Segundo Recuero (2008), as interações no espaço on-line possuem 

características ímpares para qual devemos ficar atentos, a primeira delas é que os atores 

não se dão imediatamente a conhecer, pois tudo que ele constrói é mediado pelo 

computador. A segunda é o fato de diversas ferramentas permitirem as interações entre 

os nós, e mesmo depois do indivíduo desconectar-se do ciberespaço, as interações deles 

permanecem. 

A partir dos estudos de Reid (1991, apud RECUERO, 2009), as interações na 

espaço on-line podem ser divididas em síncronas e assíncronas, divisão construída a 

partir da diferença de construção temporal causada pela mediação, atuando na 

expectativa de respostas ao realizar o envio de uma mensagem. 

As interações síncronas são aquelas que simulam uma interação face a face, no 

qual esperamos uma resposta imediata – ou quase - ao nos comunicarmos com alguém. 

A expectativa existe devido a presença dos dois nós ao mesmo tempo no espaço 

cibernético, isto é, ambos estão on-line. Podemos citar como exemplo de interação 

síncrona o bate-papo do Facebook. Já as interações assíncronas são aquelas em que não 

temos a expectativa de uma resposta imediata, esperamos que a pessoa possa responder 

nossa interação em outro momento, quando esta estiver presente no ciberespaço. Como 

exemplo de interação assíncrona podemos citar o envio de e-mails ou publicações em 

grupos de discussão no Facebook. 

Já nos os estudos de Primo (2003), ele estabelece outra especificação para estas 

interações cibernéticas, segundo ele, existem duas formas de interação: as interações 

mútuas e as interações reativas, o fundamento que irá diferenciá-las será o 

relacionamento mantido entre os agentes envolvidos.  

A interações reativas são aquelas limitadas para os autores envolvidos no 

processo, trata-se de um “vetor unidirecional”, criado por alguém, que permite o usuário 

unicamente ir ou não para o site que ele aponta. Esta interação pode ser observada, por 

exemplo, ao clicarmos em um link na web, pois nossa única decisão será de clicar – ou 
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não – naquele link, não podemos decidir para onde ele será direcionado. As interações 

mútuas, entretanto, trata-se de uma interação construída, negociada e criativa, podemos 

exemplificá-la com as relações entre as várias interações em um comentário feito em 

algum blog, percebe-se, neste caso, que tipo de relação transpira através daquelas trocas. 

Segundo Primo (2003), as interações mútuas podem gerar relações mais complexas do 

ponto de vista social. 

O conjunto destas interações sociais formam as chamadas relações sociais, uma 

relação pode ser considerada a unidade básica de análise de uma rede social. Recuero 

(2009) disserta que a ideia de relação social é independente do seu conteúdo, sendo que 

este auxilia na definição do tipo de relação social que existe entre dois interagentes. O 

conteúdo constitui-se naquilo que é enviado através das trocas de mensagens, mas não 

se confunde com a relação, que pode ter conteúdos variados.  

Uma particularidade nas relações sociais intermediadas por um computador é o 

distanciamento entre as pessoas envolvidas na construção da relação, que pode 

modificar a forma no qual ela é estabelecida. É notável que as relações exclusivamente 

cibernéticas são mais fáceis de se iniciar e de se desfazer, pois muitas vezes estas não 

envolvem o “eu físico” do ator. As relações sociais atuam diretamente na construção 

dos laços sociais, estes são a efetiva conexão entre os autores responsáveis por 

determinada interação. “Laços são as formas mais institucionalizadas de conexão entre 

atores, construídos no tempo através da interação social.” (RECUERO, 2009, p. 38). 

Os laços são considerados a efetiva conexão entre os atores envolvidos nas 

conexões, eles são a sedimentação das relações estabelecidas entre os nós. O gráfico que 

resulta dos laços que ligam as pessoas são geralmente muito complexos, onde 

observamos diversos tipos de ligações. Várias teorias são usadas para explicar os laços 

nas redes sociais, sendo a mais usada delas a Teoria dos Grafos
17

, de 1736. 

Breiger (1974), explica que o laço social pode ser constituído de outra forma: 

através da associação. Já Recuero (2009, p. 39) disserta que para o autor, portanto, o 

laço social não depende apenas de interação. Para Breiger (1974), os laços relacionais 

seriam aqueles constituídos através das relações sociais, que apenas podem acontecer 

através da interação entre os vários atores de uma rede social. Já os laços de associação, 

por outro lado, independem dessa ação, sendo necessário, unicamente, um 

pertencimento a um determinado local, instituição ou grupo.   

                                                 
17Segundo a Wikipédia, a Teoria dos Grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os 

objetos de um determinado conjunto. Para tal são empregadas estruturas chamadas de grafos, G (V. A), 

onde V é um conjunto não vazio de objetos denominados vértices e A é um conjunto de pares não 

ordenados de V, chamado arestas. 
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Os laços, segundo Gabriel (2010), podem ser classificados em três tipos: laços 

fortes, constituídos pelos nossos amigos e família, no geral pessoas com uma relação 

próximas a nós, laços fracos, formado por conhecidos, pessoas no qual não mantemos 

relações profundas e laços ausentes, constituídos por pessoas que não nos relacionamos. 

“A força de um laço é uma combinação (provavelmente linear) da quantidade de tempo, 

intensidade emocional, intimidade (confiança mútua) e serviços recíprocos que 

caracterizam um laço.” (GRANOVETTER, 1973 apud RECUERO, 2009, p.41). 

O artigo A Força dos Laços Fracos, citado por Gabriel (2010) mostra que do 

ponto de vista do marketing, os denominados laços fracos possuem uma maior 

importância, pois conseguem atingir um número de pessoas que não seria possível 

através de laços fortes. Os laços fracos são responsáveis pela maior parte da estrutura 

das redes sociais, um maior fluxo de conteúdo e novidades fluem através deste tipo de 

laço. Isso provavelmente ocorre porque as notícias que fluem entre indivíduos de laços 

fortes costumam a ser as mesma, já que estes tendem a frequentar os mesmos lugares e 

terem gostos em comum. 

 

 

2.8 Sites de redes sociais 

 

 

Recuero (2009, p.102), define os sites de redes sociais como “[...] espaços 

utilizados para a expressão das redes sociais na internet”. Eles foram definidos por Boyd 

e Ellison como sistemas que permitem basicamente 3 aspectos: a construção de uma 

persona através de um perfil ou página pessoal, a interação através de comentários e a 

exposição pública do perfil nos sites de redes sociais de cada autor. O que diferencia os 

sites de redes sociais das demais sites de relacionamento pela web é o “[...] modo como 

permite-se a visibilidade e a articulação das redes sociais e a manutenção dos laços 

sociais estabelecidos no espaço off-line” (RECUERO, 2009, p.102). 

Após a definição dada pelos autores sobre sites de redes sociais, podemos citar 

como exemplos destes: os fotologs, os weblogs, o Twitter, o Orkut, o Facebook e mais 

recentemente lançado, o Instagram que será a principal chave do estudo, todos eles se 

encaixam nas 3 características básicas citadas anteriormente. 

 

Há, portanto, dois elementos trabalhados por Boyd e Ellison em sua 

definição: a apropriação (sistema utilizado para manter redes sociais e dar-

lhes sentido) e a estrutura (cuja principal característica é a exposição pública 

da rede dos atores, que permite facilmente divisar a diferença entre esse tipo 
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de site e outras formas de comunicação mediada pelo computador 

(RECUERO, 2009, p.103). 

 

 

2.9 Capital social 

 

 

Capital social é um termo estudado por diversos estudiosos, embora não haja 

uma concordância entre estes sobre a definição do termo. Ele é um dos indicativos da 

conexão entre pares de indivíduos em uma rede social e refere-se a um valor constituído 

a partir das interações existentes entre autores sociais (RECUERO, 2009). Gabriel 

(2010), o define como o valor que cada nó, adquire por meio das redes sociais a que 

pertence, ele é constituído por valores decorrentes das relações entres os nós e o valor 

que estes dão a outros nós, o que depende da percepção que terão sobre estes. 

Os principais valores que são construídos nos sites de redes sociais que podem 

influenciar os atores sociais, em termos de capital social, segundo Recuero (2009), são: 

a) Visibilidade, que decorre da presença do ator da rede social, quanto mais laços um nó 

tem, mais ele se torna visível na rede no qual pertence, b) Reputação, este valor vem da 

percepção construída sobre um determinado nó advinda dos demais nós na rede, ela é 

consequência das impressões deixadas por aquele nó em suas redes, é importante 

lembrar que esta é construída não só a partir das impressões deixadas pelo nó, mas 

também da percepção que os outros têm sobre ele, c) Popularidade, valor que vem da 

audiência obtida pelo nó em suas interações na rede, os nós populares chamam atenção 

por serem os bastante influentes, d) Autoridade, valor que advém da influência que o nó 

tem na rede, ele está diretamente relacionado a reputação deste.  

O capital social é bastante útil para analisar e conhecer o perfil dos nós que são 

encontrados em rede, conhecendo mais sobre eles, pode-se distinguir para qual público 

será direcionada determinada ação, notícia ou conteúdo, como estratégia de marketing 

na web.  

 

 

2.10 Social media Marketing 

 

 

O social media marketing (SMM) nada mais é do que o marketing aplicado as 

redes sociais, como forma de promover determinada marca, produto ou serviço. O 

SMM possui bastante relevância nos processos de branding e marketing de 
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relacionamento. Para alcançar os objetivos desejados quando se tenta otimizar a 

presença nas redes sociais por meio do SMM, deve-se efetuar um plano de marketing, 

garantindo que se mantenha o foco e que se atinjam as redes sociais mais relacionadas 

ao negócio. É necessário também que se aplique em conjunto com as ações de 

engajamento do SMM, a mensuração e o controle das ações (GABRIEL, 2010). 

Gabriel (2010), destaca que as principais bases das estratégias de SMM estão no 

marketing de relacionamento. As regra principal para este tipo de ação de marketing é o 

relacionamento primeiro para depois se conseguir outros resultados.  

Os principais tipos de ações do social media marketing, propostos por Gabriel 

(2010), são: a) o conteúdo, a criação de conteúdos relevantes, originais, criativos e 

interessantes que sejam facilmente transmissíveis, favorecendo que sejam distribuídos 

pelas redes sociais; b) o ato de tornar-se um recurso valioso sem pedir nada em troca, 

oferecendo informações relevantes e desinteressadas relacionadas aquilo que se encaixa 

no perfil do público-alvo; c) a participação que deverá ser sempre bem pensada, já que 

poderá influenciar nos seus resultados não só positivamente, mas de forma negativa 

também. Para que a participação seja uma estratégia de sucesso, é necessário que a 

empresa esteja alinhada ao seu público para que possa existir a identificação entre eles. 

É necessário lembrar que a tecnologia não é estratégia, o uso dela que é. Não 

importa quantas novas tecnologias digitais e redes sociais surjam, o que importa é como 

as estratégias de marketing se apropriam delas de forma alinhada para que as empresas 

possam usá-las com sabedoria e sucesso. 
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3 O MARKETING DE MODA E SUAS RELAÇÕES NO MEIO DIGITAL 

 

 

A moda pode ser, primeiramente, definida pela a maneira como as pessoas se 

vestem. A palavra deriva de costume e a sua raiz etimológica é derivada do latim mos, 

que significa uso, costume, hábito, tradição, boas maneiras (ARMANI, 2007). Além de 

indicar a vestimenta que trajamos, a moda pode se referir a outros costumes como a 

forma de maquiar-se, de pentear o cabelo e até mesmo de se comportar. Esta está 

inclusa em nossa sociedade desde a pré-história, quando o homem utilizou as roupas 

não apenas como forma de proteger-se do ambiente, mas também como estratégia na 

hora de se distinguir em vários outros aspectos tais como sociais, religiosos, estéticos, 

místicos ou simplesmente para se diferenciar individualmente (POLLINI, 2007). 

Alguns fatores que contribuíram diretamente para o desenvolvimento da 

indústria da moda foram: a Revolução Industrial
18

, o desenvolvimento das cidades e o 

comércio. Com estes, as roupagens puderam ser fabricadas em maior quantidade e 

qualidade, o intercâmbio de materiais, como a seda, o algodão e as plumas pode ser 

desenvolvido e o significante número de pessoas que moravam nas grandes cidades 

puderam trabalhar para a realização destes acontecimentos, assim como consumir as 

roupas que eram fabricadas. Todos estes fatores geraram uma grande oferta de matéria-

prima
19

, o que deu início as corporações de ofício especializadas que costuravam sob 

medida para a seus clientes, neste caso, a aristocracia
20

. 

Treptow (2003, p.27) define a moda como: "[...] um fenômeno social de caráter 

temporário que descreve a aceitação e a disseminação de um padrão ou estilo pelo 

mercado consumidor até a sua massificação e consequente obsolescência como 

diferenciador social". Isto é, fica claro que a moda surge inicialmente como uma 

maneira de diferenciação das classes mais abastadas da sociedade. Para Pierre Bourdieu, 

estas classes elevadas inconscientemente usam a moda como forma de dominação sobre 

as camadas mais baixas da sociedade e é sem perceber que estas classes dominadas 

desejam usar essas tendências, copiando os trajes usados e desta forma tentando 

participar do prestígio das classes superiores. Após estas tendências serem copiadas o 

ciclo de vida da peça acaba e surgem-se novos trajes para desejo. 

                                                 
18A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e 

XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado 

e com o uso das máquinas. Fonte: http://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial  
19A matéria-prima é o material em estado natural e bruto utilizado para o processo de fabricação de bens 

industriais e semi-industriais. Fonte: http://www.infoescola.com/industria/materia-prima  
20Grupo dominante. 
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Perdurou durante muito tempo a presença social da moda como elemento de 

diferenciação entre as classes, até que, com o desenvolvimento do comércio, a 

burguesia
21

 entra em acelerado crescimento econômico, acumulando uma grande 

quantidade de riquezas e assim chegando rapidamente ao topo econômico da sociedade. 

Diante este fato, surge uma moda “ponderada” que recusa a extravagância da nobreza, 

fazendo com que a burguesia só retenha aquilo que não fere suas normas de bom senso, 

de moderação e de razão. A partir deste advento, conscientemente ou não, os indivíduos 

não imitam mais as modas promovidas pelas classes dominantes. 

Nos séculos XIX e XX, o gosto e o desejo pelo novo ganham novas dimensões, 

tornando-se mais intensos e frequentes, e o acesso as tendências e as roupas chega as 

classes mais baixas dando início a chamada democratização da moda. Estes fatos 

conseguiram impulsionar o mercado e a indústria têxtil, as lojas de confecções, as 

boutiques
22

, as lojas de Alta Costura
23

, entre outros segmentos. Diante tantas vertentes, 

a moda entra em crescimento exponencial, fazendo que as marcas sintam a necessidade 

de investir em seu valor na busca de conseguir cada vez mais clientes, e logo, mais 

lucros. Estes investimentos no valor da marca fizeram com que os profissionais da área 

começassem a investir na publicidade, na pesquisa de mercado e no marketing voltado 

para o setor da moda. 

 

 

3.1 O Marketing de moda e o fortalecimento da marca 

 

 

O marketing de moda possui como objetivo identificar as necessidades e desejos 

do cliente para que, desta forma, se possa desenvolver estratégias para suprir estas 

necessidades. Isto significa que devemos desenvolver o produto certo, comunicá-lo ao 

cliente, levá-lo para onde o cliente possa ter acesso com o máximo de conveniências 

possíveis e ao mesmo tempo tentar manter o custo deste processo o mais baixo possível 

(COBRA, 2007). 

Segundo Cobra (2007), podemos dividir os principais conceitos do marketing de 

moda em 4Cs: os clientes, a peça principal que será para quem venderemos o produto, 

                                                 
21Burguesia é uma classe social do regime capitalista, onde seus membros são os proprietários do capital, 

ou seja comerciantes, industriais, proprietários de terras, de imóveis, os possuidores de riquezas e dos 

meios de produção. Fonte: http://www.significados.com.br/burguesia 
22Pequena loja onde se vendem artigos finos, bijuterias e peças de vestuário feminino, em geral de 

confecção própria ou importada. Fonte: http://www.significadodepalavras.com.br/Boutique 
23Segundo a Wikipédia, a Alta-costura (do francês haute couture) refere-se à criação em escala artesanal 

de modelos exclusivos, frequentemente bordados exclusivos com pedrarias e metais preciosos, vendidos 

por altos preços para clientes abastados. 
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seja o consumidor final ou mesmo o canal de distribuição (varejo ou atacado); a 

conveniência, que será as facilidades direcionadas ao consumidor, seja na hora de 

encontrar o produto - na internet ou em lojas físicas - seja disponibilizando várias 

opções de pagamento; a comunicação que é a troca de informações entre a marca e o 

cliente - é importante citar que ela faz parte da estratégia de convencimento do 

consumidor na hora da compra, são exemplos a publicidade, a promoção de vendas e a 

comunicação dirigida - e como último C temos o custo, que deverá ser estabelecido a 

partir do posicionamento do mercado e não apenas de acordo com a contabilidade do 

negócio. 

Seguindo os 4Cs, a marca de determinada empresa de moda poderá entrar no 

mercado de forma a atingir seu público-alvo, o primeiro C. É a partir do estudo deste 

que podemos definir as outras informações, pois saberemos o que o cliente deseja, suas 

necessidades, seus hábitos, o quanto ele estará disposto a pagar por uma peça, entre 

outros fatores. Para Treptow, o marketing:  

 

Vai além da simples compra e venda de produtos. Trata-se de um conjunto de 

técnicas utilizadas para melhor aproveitar as oportunidades surgidas no 

mercado, visando atender às necessidades e desejos, gerando satisfação aos 

compradores e lucro aos vendedores. O marketing começa atuar mesmo antes 

de um produto ser concebido, pesquisando as tendências de comportamento 

de segmentos de mercado buscando criar produtos e serviços que satisfaçam 

as necessidades e desejos de cada segmento (2003, p.53). 
 

Os produtos lançados no mercado da moda possuem um ciclo de vida curto, a 

cada estação, são lançadas novas tendências que se reciclam a cada período despertando 

novos desejos nos consumidores. Para medir qual será a aceitação de determinada 

coleção são realizadas inúmeras pesquisas com o público, dessa forma pode-se avaliar o 

impacto de determinado lançamento da marca. 

Segundo Cobra (2007), o ciclo de vida de um produto de moda pode ser dividido 

em introdução, crescimento, desenvolvimento, maturidade e declínio. Na introdução, a 

nova coleção atinge os consumidores inovadores que despertam o início das vendas dos 

produtos, na fase do crescimento, aparecem os primeiros adotadores da tendência que 

fazem a visibilidade do produto aumentar, a fase do desenvolvimento é a que dá início a 

concorrência, pois a tendência já começou a se disseminar, na maturidade, a tendência 

atinge a maioria dos usuários de artigos de moda, e no declínio, até mesmo aqueles 

consumidores que não se interessam por produtos de moda, acabam por consumi-lo, 

tardiamente. A duração deste ciclo pode variar, mas é necessário identificar qual fase o 

produto se encontra para utilizar as estratégias adequadas para cada uma delas.  
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A análise do ciclo de vida da moda e dos movimentos de adoção dos 

diferentes estilos de vestir é fundamental para o desenho das estratégias 

mercadológicas e de comunicação, pois visa a determinar a duração de uma 

tendência e prever a introdução de novos estilos. [...] o fenômeno da moda 

está ligado à introdução de novos produtos e à difusão da inovação 

(GARCIA, 2005, p.67). 
 

No mercado da moda, a marca que determinado produto pertence entra em 

evidência e se torna um dos principais fatores que os profissionais do marketing de 

moda devem trabalhar.  

 

As marcas são mais que meros nomes e símbolos. Elas são um elemento-

chave nas relações da empresa com os consumidores. As marcas representam 

as percepções e os sentimentos dos consumidores em relação a um produto e 

seu desempenho – tudo que o produto ou serviço significa para os 

consumidores (KOTLER, 2007, p 210). 
 

A marca representa para seu consumidores não só o produto em si, vai além da 

sua parte tangível e passa a ter também significado intangível. O valor intangível pode 

ser definido como aquele valor que não podemos tocar, segundo Cobra (2007), este 

valor pode representar a alma do produto, isto é, os benefícios que ele nos trará como 

status, satisfação, confiança e bem-estar. E são justamente estes valores intangíveis que 

as marcas de moda, principalmente aquelas que trabalham com a Alta Moda, deverão 

investir. Estas marcas, com alto valor, se mantêm no mercado não só por entregar 

benefícios e serviços confiáveis, elas obtêm sucesso porque possuem uma relação 

profunda com seu público alvo. 

“As marcas no setor da moda proporcionam uma imagem de qualidade e status e 

ultrapassam os limites físicos dos atributos físicos do produto.” (COBRA, 2007, p.44). 

No setor da moda, as pessoas buscam se identificar, se inspirar e se relacionar com as 

marcas, pois é a partir delas que construímos nosso estilo, nossa imagem, nossa 

identidade. “Mais do que um produto, as marcas de moda nos vendem um estilo de 

vida.” (COBRA, 2007, p.45). 

Segundo Kotler (2007), para um marca se tornar relevante no mercado ela 

precisa construir um alto brand equity, que se define como o efeito diferenciador e 

positivo que o nome da marca tem sobre a reação do consumidor diante algum produto 

ou serviço. Um alto brand equity fideliza os consumidores que se identificam, confiam 

e estão dispostos a pagar mais caro em um produto, gerando um relacionamento que 

deve ser construído com bases sólidas e lucrativas. 

No final, o que sustenta o brand equity de uma empresa é valor do cliente, os 

relacionamentos com estes feitos através de inúmeras ações como propaganda, bom 



33 

 

atendimento, afinidade e até mesmo proximidade, que nos dias de hoje é facilitada pelos 

meios on-line. “Uma marca é importante, mas o que ela representa é um conjunto 

lucrativo de clientes fiéis. O foco adequado de marketing é o desenvolvimento do valor 

do cliente, com a administração de marca servindo como ferramenta essencial de 

marketing.” (KOTLER, 2007, p.210). 

Outro fator de grande relevância para o marketing de moda é o posicionamento 

que aquela marca terá no mercado, tanto para os clientes fiéis, que deverão ser 

mantidos, como para possíveis consumidores. O posicionamento tem que ser feito de 

forma clara e eficiente para que se tenha sucesso. Kotler (2007), classifica o 

posicionamento de uma marca em três níveis, o primeiro nível é aquele que posiciona a 

marca a partir de atributos do produto, como por exemplo, uma gola diferenciada em 

um camiseta, este fato é considerado baixo pois pode ser facilmente copiado pelas 

outras empresas, o segundo nível acontece quando o nome da marca pode ser associado 

a um benefício desejado, como quando dizemos que o tipo de tecido das roupas daquela 

marca ajuda a manter o corpo fresco em dias quentes, já o terceiro nível de 

posicionamento acontece quando a marca se posiciona além dos benefícios trazidos 

pelos seus produtos, elas se posicionam de forma emocional trazendo atributos como 

crenças e valores. 

O nível de posicionamento que uma empresa de moda deverá ter com seus 

clientes depende da missão, dos valores, dos objetivos e do público que esta decide ter. 

Se a empresa deseja ter um posicionamento mais simples, pode-se usar o primeiro nível, 

mas é interessante para as empresas de moda buscarem ter um relacionamento íntimo 

com seus consumidores se concentrando menos nos atributos tangíveis da empresa e 

mais na criação da identificação, empolgação e diferenciação ao redor da marca, 

adicionando valor a esta. 

E como acrescentamos valor as marcas de moda? Fortalecendo seu brand equity. 

Podemos criar uma identidade positiva para uma empresa de moda por meio de diversos 

fatores como um nome atraente, um logotipo impactante e principalmente fazendo 

investimentos em propaganda e comunicação. No marketing de moda, existem cinco 

objetivos a serem atingidos na hora do fortalecimento de uma marca: a lealdade, isto é, 

tornar um consumidor leal a marca, a consciência da marca, que é despertar a atenção 

dos consumidores, a qualidade percebida, ampliando a percepção dos clientes sobre a 

qualidade da marca, as associações da marca, sempre associando-a a fatores positivos e 

os outros ativos da marca que estão ligados a eficácia, o desempenho e a imagem dos 

produtos oferecidos (COBRA, 2007). 
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O estudo das marcas é essencial para a concepção do marketing de moda. As 

marcas gravitam no imaginário das pessoas, mas habitam seu cotidiano, 

transferindo a elas sua personalidade. A marca é o principal ativo de quem 

vende produtos de moda. [...] o nome de um fabricante de prestígio pode 

aumentar o valor da marca em no mínimo 40%, estimam os especialistas 

(COBRA, 2007, p. 54). 
 

A essência do marketing está em criar diferenciação para a marca, se esta não 

investe neste aspecto é bastante provável que ela tenha pouco espaço e visibilidade no 

mercado. Investir na comunicação da marca significa ampliar o conhecimento que o 

consumidor tem dela, mas isto não é o suficiente, deve-se despertar no consumidor 

paixão, satisfação, confiança e identificação (COBRA, 2007). No marketing de moda, 

além de vestir as pessoas, as empresas devem representar uma ideologia. 

 

 

3.2 O ciberespaço e o mundo da moda 

 

 

É interessante abordar que a moda e o ciberespaço possuem uma característica 

bastante relevante em comum, a efemeridade. O termo fala daquilo que é passageiro, o 

que acontece frequentemente na moda devido ao curto ciclo de vida dos seus produtos. 

Diz-se que a moda é destruidora (LIPOVETSKY, 1989), pois a cada coleção, a antiga é 

anulada em privilégio de uma nova.  

 

A novidade tornou-se fonte de valor mundano, marca de excelência social, é 

preciso seguir “o que se faz” de novo e adotar as últimas mudanças do 

momento: o presente se impôs como eixo temporal que rege uma face 

superficial mas prestigiosa da vida das elites (LIPOVETSKY, 1989, P.33). 

  

O efêmero também se mostra bastante presente no ambiente digital, novos 

produtos e serviços são lançados a cada dia neste meio tornando os produtos mais 

antigos obsoletos. O Orkut
24

, o Skype
25

 e o Fotolog
26

 são exemplos de serviços que 

tiveram um ciclo de vida no meio digital, do lançamento a massificação e em seguida, o 

desgaste. 

 

A cada etapa da evolução da linguagem, a cultura humana torna-se mais 

potente, mais criativa, mais rápida. Acompanhando o progresso das mídias, 

os espaços multiplicaram-se enriqueceram-se: novas formas artísticas, 

                                                 
24O Orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 2004 com o objetivo de ajudar 

seus membros a conhecer pessoas e manter relacionamentos. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut 
25O Skype é um programa que permite que se faça chamadas de voz e/ou vídeo grátis pela Internet. 
26Fotolog é um site de fotografias. Onde seus usuários podem mandar suas fotografias e compartilhar com 

os amigos. Fonte: http://www.interney.net/blogfaq 
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divinas, técnicas, revoluções industriais, revoluções políticas. O ciberespaço 

representa recente desenvolvimento da linguagem (LEMOS, 2002, p. 11). 

 

Dito isso, vamos ao fato que o meio digital facilitou o acesso das pessoas à 

moda. As salas de desfiles, que antes eram restritas a um grupo seleto de privilegiados, 

agora são acessíveis em tempo real pela internet. Este fato faz com que a informação da 

moda não seja mais gerada de maneira unilateral, ela está em todos os lugares e ao 

alcance de todos que queiram se apropriar dela. Passível de processamento, gera 

estímulos diferentes em uma dinâmica de uso mercadológico da informação por meio de 

reprodução por mídias terciárias (GARCIA, 2005). 

 Com a facilidade do acesso as informações possibilitada pela rede, as pessoas 

podem participar ativamente do mundo da moda escolhendo seus looks preferidos, 

dando opiniões sobre roupas divulgadas, lendo críticas, sugestões e dicas de estilistas e 

blogueiros, entre outras ações permitidas pelo ciberespaço que antes pareciam distantes, 

principalmente devido ao caráter elitista da moda. Com os consumidores da moda 

participando ativamente no meio digital se torna essencial que as empresas que 

trabalham com o tema estejam presentes no meio on-line, assim ela poderá ter acesso ao 

seu público-alvo mais facilmente, saber o que ele pensa, o que deseja e como ele age. 

Isto é, o meio digital facilita que a empresa estabeleça um relacionamento com o seu 

público.  

A maioria das grandes empresas de moda, nacionais e internacionais, já se 

encontram no meio digital, não só através dos seus sites, mas também através do 

branding nas redes sociais, isto é, a presença das marcas nas redes sociais (FEIJÓ, 

2013). Essas marcas se mostram presentes para seus público em sites de redes sociais 

como o Facebook, o Twitter e mais recentemente, o Instagram, que tem se mostrado 

bastante relevante no mundo da moda. 

A presença dos consumidores da moda na internet pode ser observada em 

números, segundo Feijó (2013): 

 

De acordo com o E-bit, empresa que fornece informações sobre o mercado 

eletrônico nacional, o mercado da moda e acessórios ocupa hoje, em 2013, o 

3º lugar no ranking de produtos que mais vendem no e-commerce brasileiro. 

Segundo a GSI Commerce, 64% das pessoas consultam uma loja virtual antes 

de ir às compras em lojas físicas, enquanto 45% dos consumidores preferem 

comprar roupas através da internet. 

 

Isto prova que consumidores em potencial de roupas e seus derivados se 

encontram no meio digital, não só como observadores, mas também como 
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consumidores ativos e dispostos a realizar a compra, abrindo – inclusive - a 

possibilidade de lojas virtuais para as empresas de moda. 

Buscar produtos, opiniões e até mesmo realizar as compras pelo ambiente on-

line traz comodidade para o consumidor, mas é importante que a empresa dê suporte a 

este, pois assim poderá ser construído um relacionamento sólido e produtivo, fato que 

aumentará a reputação da empresa e trará resultados positivos, possibilitando até mesmo 

que ocorra um WOMM (Word of Mouth Marketing) – também conhecido como 

marketing boca a boca - a favor desta. É importante estar sempre disponível e atento 

para as necessidades do cliente, principalmente quando se trata de lojas virtuais, o 

consumidor deve se sentir seguro caso precise efetuar uma troca ou conseguir alguma 

informação a respeito do produto. Essa interação e proximidade com o comprador é de 

suma importância, cerca de 26% das pessoas compram algo e depois costumam postar 

sua opinião sobre o produto na internet, de acordo com o Datafolha (FEIJÓ, 2013). 

Segundo Feijó (2013), o IBOPE
27

 mostra que 25% das pessoas rejeitam marcas 

mal faladas na internet. Ou seja, todos esses números expressam que não basta só entrar 

nas redes sociais ou vender online, é preciso dar todo um suporte e estabelecer um 

relacionamento profícuo com o consumidor. Para isso, é necessário que as marcas 

disseminem conteúdo relevante, atraiam a atenção e identificação dos clientes e só 

depois pensem na venda. 

O conteúdo relevante que deve ser abordado pela empresa presente no meio 

digital carece ser aquele que gera interesse no seu público-alvo. É interessante que esse 

conteúdo possibilite uma identificação do consumidor com a empresa, estabelecendo 

laços. No caso das empresas de moda, é bastante comum que se utilize como tema 

relevante a divulgação de produtos, lançamentos, a opinião das consumidoras, dicas, 

notícias sobre as tendências do mundo da moda, entre outros assuntos de interesse 

comum a interessados no tema. 

Para divulgação destes conteúdos relevantes no meio digital as empresas, 

sobretudo as que trabalham com moda, utilizam bastante o apelo visual, utilizando 

fotografias e imagens interessantes que atraiam e agrade o consumidor. As imagens, 

além de chamar atenção, passam mais facilmente que o texto a mensagem que se 

gostaria de expressar para o público. 

 

3.3 A fotografia de moda 

 

 

                                                 
27http://www.ibope.com.br 



37 

 

O crescimento do mercado da moda - e consequentemente dos investimentos em 

marketing para este segmento - em conjunto com as mudanças advindas da cibercultura, 

resultaram na necessidade de adequação das empresas na hora de comunicar e promover 

seus produtos. Diante disto, as empresas de moda passaram a usar o meio digital na hora 

de divulgar sua marca e seus produtos, sendo uma das principais ferramentas de 

comunicação destas plataformas a fotografia de moda, o que tem levado as empresas a 

investirem cada vez mais na imagem fotográfica dos seus produtos.  

 

A revolução tecnológica que produziu intermináveis milagres eletrônicos 

globalizou o mundo e consolidou o fantástico potencial da comunicação 

através das imagens. A divulgação de produtos e pessoas se fazia de maneira 

incessante de modo que dificilmente alguém ficasse indiferente ou à margem 

desse processo. No mundo contemporâneo, quem se omite simplesmente 

desaparece (SOUZA, CUSTÓDIO, 2005, p.7) 

 

A fotografia de moda começou a existir por volta de 1850 e 1860, ela se 

consistia principalmente em registrar mulheres da aristocracia em seus trajes 

requintados. O objetivo da fotografia na época era mostrar a roupa que deveria ser 

reproduzida com precisão, deixando o acabamento e os detalhes desta em evidência. 

Com o passar das décadas, a fotografia passou por diversas evoluções, deixando de ser 

apenas uma ilustração para constituir imagens que possuem autoridade e importância 

(SABINO, 2007). 

Com a fotografia nasce também uma nova maneira de perceber o mundo do 

ponto de vista estético com seus inusitados ângulos de visão, closes e desfoques. As 

características inerentes à fotografia – rapidez, exatidão e imensa capacidade de 

reprodução da imagem inicial, aliadas à força da industrialização a ela incorporada – 

transformaram-na numa explosão de produção imagética que jamais fora imaginada 

pelo homem (SOUZA, CUSTÓDIO, 2005). 

No decorrer do século XX, várias transformações ocorreram e deram maior 

liberdade e movimento para a fotografia de moda. Atualmente, com a percepção da 

importância da imagem para a divulgação e comunicação de produtos, ela é bastante 

difundida por meio de revistas especializadas e campanhas publicitárias. Segundo Marra 

(2008), a fotografia de moda deve ser entendida não como pura documentação histórica 

da imagem e das roupas retratadas, mas também como transposição física da própria 

roupa, ou até mesmo daquele evento em que a vestimenta é retratada. 

Atualmente, a fotografia de moda virou uma obra estética com vida própria e 

caráter, na maioria das vezes, mercadológico, casando a fotografia de moda com a 

fotografia publicitária.  
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Pode-se afirmar, então, que a fotografia usada na comunicação publicitária é 

produzida pelo profissional de criação com a intenção de fazer o receptor 

acreditar nos valores e atributos apresentados por meio da imagem 

fotográfica, recorrendo ao conhecimento existente na sua memória cultural, 

articulando elementos indicia que possibilitem desencadear na sua mente 

significações que possam conduzi-lo ao desejo e à ação de consumo do 

produto anunciado (Muniz 2005, p. 32). 

 

A intenção das fotografias de moda atuais é atingir o consumidor e fazer com 

que ele absorva as emoções contidas na roupa, construída pelas estratégias de 

marketing. “Muitos fotógrafos de moda continuam incensados no universo fashion, 

desempenhando um papel importantíssimo na construção de imagens para o universo da 

moda” (SABINO, 2007, p. 274). A fotografia conquistou seu espaço e, nos dias de hoje, 

supera seu valor de revelação do visível e avança cada vez mais na revelação do 

invisível (SOUZA, CUSTÓDIO, 2005). 

 

As fotografias veiculadas nos meios de comunicação – produzidas com 

requintes técnicos e materiais de que dispõe a tecnologia atual e que servem 

para ilustrar os conceitos e ideologias da sociedade contemporânea – são 

submetidas à manipulação de conteúdo, de tal forma que nem se percebe o 

condicionamento e direcionamento nas emoções (SOUZA, CUSTÓDIO, 

2005, p. 8) 

 

Diante o novo comportamento do consumidor na cibercultura e a e 

popularização das câmeras digitais, ou mesmo dos smartphones que possuem câmera 

acoplada - pois muitas das câmeras destes dispositivos possuem boa qualidade de 

imagem, fazendo com que muitos usuários dispensem a captura de fotos com câmeras 

digitais, e as substituam definitivamente em detrimento ao compartilhamento nas redes 

sociais - a fotografia de moda popularizou-se. Blogueiros focados em moda, coll 

huntings
28

, e até mesmo os próprios consumidores, passaram a fotografar as roupas que 

estavam usando, muitas vezes nomeando as fotos de “Look do dia”, e publicá-las na 

rede virtual, tornando a foto acessível a todos presentes no meio on-line. “Alguns desses 

blogueiros acabaram ganhando status e se tornaram representantes dos novos padrões 

estéticos e de consumo, seja refletido em fotografias, produtos, entrevistas ou resenhas 

das semanas de moda” (OLIVEIRA, CAVALCANTE, 2011).  

                                                 
 

 
28O cool hunter tem, literalmente, a tarefa de “caçar” o que está prestes a virar uma febre. Das passarelas 

de moda a um assunto mobilizador de uma mesa de bar: tudo pode servir de brecha para um cool hunter 

captar o que pode virar uma tendência. Fato que exige muita sola de sapato, conhecimento prévio e senso 

de observação. Fonte: info.abril.com.br/noticias/carreira 
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Percebe-se nesse fato, que agora os consumidores também podem publicar 

conteúdo elaborado por eles e colocá-los em circulação, muitas vezes através das redes 

sociais, dessa forma eles se tornam formadores de opinião, em alguns casos 

conseguindo grandes alcances, como no exemplo dos blogueiros de moda. 

Concluímos que a fotografia de moda é algo tão proeminente que, além de ser 

uns dos meios de comunicação mais eficazes, é um meio de registrar, catalogar, 

promover e vender produtos de moda. Ela, seja qual for seu destino final, deve de forma 

eficaz sempre mostrar o produto e transmitir para o consumidor uma mensagem que 

cause identificação e desejo (OLIVEIRA, CAVALCANTE, 2011). As fotos tiradas 

pelas empresas para serem postadas no meio digital não fogem a esta regra, sempre 

buscando fotografias que possam atingir seu público alvo de maneira positiva.  

A fotografia, desde seu início em 1850, serviu como disseminador das roupagens 

que estavam em alta, nos dias de hoje esta realidade não mudou e a foto continua sendo 

uma ferramenta essencial na hora de atingir o público interessado em moda, e as 

empresas do segmento estão cientes disto. Com o advento da imersão das empresas nas 

redes sociais, muitas dessas fotografias produzidas pelos negócios de moda foram parar 

nestas plataformas on-line como forma de comunicação com os consumidores presentes 

nestas redes, é aí então que surge uma rede social cujo foco está nas fotografias postadas 

pelos seus usuários: o Instagram. 

 

 

3.4 A rede social Instagram
29

 

 

 

3.4.1 Histórico 

 

 

O Instagram é um aplicativo para dispositivos móveis que possui características 

de rede social. Ele foi lançado para o público no dia 06 de outubro de 2010, inicialmente 

em dispositivos Apple iOS
30

 e posteriormente para dispositivos Android
31

, em abril de 

                                                 
29Por ser uma rede social recentemente lançada no mercado, o Instagram carece de fontes e referências de 

estudo como livros, por exemplo. Todas as informações sobre o aplicativo foram retiradas de sites 

especializados em tecnologia, sendo eles: http://gizmodo.uol.com.br/instagram, 

http://idgnow.uol.com.br/mobilidade, http://techcrunch.com/instagram, 

http://canaltech.com.br/tag/Instagram e http://www.techtudo.com.br/artigos. 
30iOS (antes chamado de iPhone OS) é um sistema operacional móvel da Apple Inc. desenvolvido 

originalmente para o iPhone, também é usado em iPod touch, iPad e Apple TV. A Apple não permite que 

o iOS seja executado em hardware de terceiros. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/IOS 
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Figura 1 - Foto sendo editada no aplicativo Instagram. Fonte: http://ow.ly/rXFQJ 

2012. O aplicativo possibilita que o seu usuário tire uma foto ou grave um vídeo através 

de aparelhos mobile, aplique – ou não – um filtro de sua escolha e compartilhe em suas 

redes sociais, sendo elas o Facebook, o Twitter, o Tumblr
32

, o Flickr
33

, o Foursquare e o 

próprio Instagram.  

O aplicativo foi criado em parceria entre os engenheiros de software Michel 

Kierg e Kevin Systrom a partir da simplificação de um outro aplicativo desenvolvido 

por eles, o Burbn, que tinha a proposta de ser uma rede social que agruparia várias 

funções onde usuários poderiam compartilhar sua localização, imagens, vídeos, planos 

para o final de semana e outras funcionalidades. Entretanto, o desenvolvimento do 

Burbn se mostrou muito complexo e cheio de detalhes, o que motivou Kevin e Mike a 

escolherem apenas uma função para o aplicativo. A dupla escolheu então aquela que 

consideraram a mais atrativa: a fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Business Insider
34

, em novembro de 2010, noticiou que o Instagram levantou 

uma rodada de financiamentos avaliada em US$ 20 milhões. Alguns dias depois, a 

equipe responsável pelo aplicativo se expandiu para quatro pessoas e mudou-se para o 

antigo escritório do Twitter, em São Francisco. Em dezembro do mesmo ano, o 

Instagram atingiu o marco de 1 milhão de usuários em apenas 3 meses de mercado. 

                                                                                                                                               
31Android é um sistema operacional baseado no núcleo do Linux6 para dispositivos móveis, desenvolvido 

pela Open Handset Alliance, liderada pelo Google e outras empresas. Segundo a Google, mais de 1 

milhão e 300 mil aparelhos com este sistema operacional são ativados todos os dias.8 utilizado por vários 

fabricantes de celulares como: HTC, Samsung, Sony, Motorola, LG e recentemente a Positivo 

Informática. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Android 
32Tumblr é uma plataforma de blogging que permite aos usuários publicarem textos, imagens, vídeo, 

links, citações, áudio e "diálogos", a maioria dos posts feitos no Tumblr são textos curtos, mas a 

plataforma não chega a ser um sistema de microblog, estando em uma categoria intermediária entre o 

Wordpress ou Blogger e o Twitter. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr 
33O Flickr é um site da web de hospedagem e partilha de imagens fotográficas. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flickr 
34http://www.businessinsider.com/ 
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Figura 2- Demonstração da funcionalidade de marcação de usuários no Instagram. 

Fonte: http://ow.ly/rXG8q 

Um ano depois, a Apple coloca o Instagram na lista dos favoritos do ano de 

2011 e o elege o aplicativo do ano da Apple Store
35

, nesta época o aplicativo contava 

apenas com funcionalidades relacionadas a fotografia. Em março de 2012, o Instagram 

anuncia acordo com um dos seus principais rivais, o Hipstamatic
36

, que passou a conter 

uma ferramenta de exportação das fotos editadas nele para o Instagram. Em abril de 

2012, acontecem dois grandes marcos para história do aplicativo: ele ganha uma versão 

para Android e é comprado pelo Facebook em um acordo de um US$ 1 bilhão, neste 

mesmo mês o Instagram anunciou que já tinha mais de 30 milhões de contas. 

No ano seguinte, no dia 2 de maio, o aplicativo adiciona um recurso oficial para 

marcação de pessoas nas fotos. Nesta funcionalidade, automaticamente, o usuário que 

foi marcado na foto recebe em seu perfil, numa nova aba de nome “Suas fotos”, a 

fotografia em que foi marcado. Este recurso foi o primeiro semelhante ao Facebook que 

aconteceu após a compra do Instagram por este, e como no Facebook, o usuário é capaz 

de monitorar as fotos em que é marcado, assim como editar as configurações de 

compartilhamento da sua área de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 20 de junho de 2013, o Instagram lança uma atualização que permite que 

os usuários gravem vídeos e os compartilhe, semelhante ao processo que já existia com 

as fotos. O aplicativo ganha na data um botão para gravar vídeos, apenas é necessário 

mantê-lo pressionado para que a gravação se inicie, depois é possível editar cortando-o 

e aplicando filtros, que foram criados exclusivamente para este modo. 

                                                 
35A Apple Store é uma cadeia de lojas de varejo de propriedade e operação pela Apple Inc. Acesso: 

http://store.apple.com/br 
36O Hipstamatic é um aplicativo que tenta colocar a sensação de câmera analógica em smartphones. Com 

ele, é possível trocar lentes, escolher flashes e diferentes filmes para fazer uma série de efeitos diferentes. 
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Figura 3 - Vídeo sendo editado no aplicativo Instagram. Fonte: http://ow.ly/rXGtH 

 

Alguns meses depois, no dia 1º de novembro de 2013, pela primeira vez, um 

anuncio publicitário aparece nos feeds do Instagram, a publicidade pertencia a marca 

Michael Kors e exibia um relógio de ouro em uma mesa com toalha branca e alguns 

macarons, mostrando um estilo de foto bem próximo as que são encontradas atualmente 

no aplicativo. Na data, um porta-voz do Instagram confirmou que, de fato, a imagem se 

tratava de um anúncio, mas não revelou detalhes sobre o assunto. É interessante relatar 

que mesmo os anúncios aparecendo como parte integrante dos feeds, todos eles 

possuem a identificação Sponsored (que significa patrocinado na língua inglesa) no 

canto direito superior, onde normalmente aparece a data e hora da publicação.  

No dia 12 de dezembro de 2013, o Instagram lança mais uma funcionalidade: 

um serviço de mensagens privadas e em grupo, denominado “Instagram Direct”, pondo 

o aplicativo como concorrente do popular WhatsApp
37

. Kevin, garantiu na apresentação 

do aplicativo que esta funcionalidade seria a mais completa do mercado, e que a 

proposta sugerida era: em vez de sair do aplicativo para conversar com amigos, faça 

isso na mesma plataforma. 

                                                 
37WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens 

pelo celular sem pagar por SMS. Como o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de internet 

que se usa para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com amigos. 

Fonte: http://www.whatsapp.com/?l=pt_br  
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Figura 4 - Anúncio da Michael Kors no 

Instagram. Fonte: http://ow.ly/rXGIl 

Figura 5 - Funcionalidade Instagram 

Direct. Fonte: http://ow.ly/rXGQP 

Figura 4 - Anúncio da Michael Kors no 

Instagram. Fonte: http://ow.ly/rXGIl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma pesquisa recente realizada pela Simply Measured 
38

 revelou que 71% das 

maiores marcas do mundo adotaram o Instagram, que agora rivaliza com Google +
39

 e 

Pinterest
40

 na adoção de marcas, e se tornou a rede social que mais cresce em todo o 

mundo. O relatório incluiu monitoramento de hashtags de marcas, de multicontas, 

monitoramento competitivo e uma visão geral da social media. 

 

 

3.4.2 Funcionalidades básicas 

 

                                                 
38http://simplymeasured.com 
39Google+ (às vezes abreviado G+, pronunciado Google Plus) é uma rede social mantida pelo Google Inc. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Google%2B 
40Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos. Assemelha-se a um quadro de inspirações, 

onde os usuários podem compartilhar e gerenciar imagens temáticas, como de jogos, de hobbies, de 

roupas, de perfumes, etc. Cada usuário pode compartilhar suas imagens, recompartilhar as de outros 

utilizadores e colocá-las em suas coleções ou quadros (boards), além de poder comentar e realizar outras 

ações disponibilizadas pelo site. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinterest 
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Figura 6 - Exemplo de perfil da rede social 

Instagram, no caso, do usuário Steven L. Johnson. 

Fonte: http://ow.ly/rXHL8 

  

 

O Instagram pode ser encontrado para download na Apple Store (iOS) e na 

Google Play (Android), o aplicativo é gratuito, tornando seu acesso mais fácil para 

aqueles que desejam obtê-lo. Inicialmente, o Instagram poderia ser acessado apenas por 

dispositivos móveis, mas atualmente, podemos acessá-lo através da web pelo endereço 

www.instagram.com/usuario. É importante observar que a versão web possui várias 

restrições, não permitindo, inclusive, o upload de fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para começar a utilizar o Instagram, o indivíduo deve criar um perfil na rede 

social e selecionar os usuários que deseja seguir, um botão de título “Seguir” está 

disponível em todas as contas para que se possa conectar os usuários, estes, podem ter 

um perfil de livre acesso ou privado, quem opta pela última opção receberá em seu 

perfil notificações de solicitações dos outros usuários que desejam segui-lo, podendo 

permitir a conexão ou não. Ao criar uma conta no Instagram, podemos associá-la a 

conta do Facebook, facilitando a socialização na nova rede.  
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Ao se criar o perfil, podemos notar vários botões com funcionalidades: na parte 

inferior, da esquerda para direita, contamos com a Home, onde aparece o feed de 

notícias com todas as fotos e vídeos postados pelos indivíduos conectados ao usuário, o 

botão Explorar, que permite a busca por hashtags e expõe as fotos consideradas mais 

populares pelo Instagram naquele momento, a sessão Novidades em que é possível 

acessar as últimas ações feitas pelos usuários conectados a conta em questão e mostra 

em forma de notificações as últimas interações destinadas ao usuário e, por fim, na 

última seção da parte inferior, é mostrado o perfil do usuário em que é exposto o 

número de fotos postadas, o número de seguidores e quantos perfis são seguidos pela 

conta. Na parte superior do perfil, aparece o nome do usuário na rede Instagram e logo 

abaixo o nome real deste com uma breve descrição do seu perfil. Todas as fotos 

postadas pelo usuário podem ser encontradas em seu perfil, em forma de ícones lado a 

lado ou em forma de rolagem contínua. Também é possível acessar um mapa em que 

são mostrados todos os lugares em que a pessoa marcou suas fotos e as imagens em que 

o indivíduo foi marcado na rede Instagram. 

Para utilizar o aplicativo, o usuário pode tirar uma foto com seu dispositivo 

móvel ou aproveitar alguma imagem que já esteja salva no aparelho – que pode ter sido 

fotografada em outros dispositivos, o que vai contra os princípios dos usuários do 

Instagram. A mesma regra das fotos, vale para os vídeos. Uma característica importante 

do aplicativo, é que ele restringe as fotos para o formato quadrado, como o padrão da 

câmera Kodak Instamatic e o de câmeras Polaroid, diferentemente da proporção 4:3, 

normalmente utilizada pelas câmeras de dispositivos móveis. Após a escolha da foto ou 

vídeo, o usuário tem a opção de selecionar um filtro para ser aplicado a foto, existem 20 

filtros para fotografias e 13 filtros para vídeos. Os vídeos do Instagram geralmente 

adicionam as fotos ou ao vídeo um aspecto envelhecido, também chamado de vintage, 

que remete as câmeras analógicas antigas, onde cada tipo de filme utilizado tinha como 

característica um tipo diferente de intensidade de cores. Selecionado o filtro, pode-se 

escrever uma legenda para foto, marcar os indivíduos presentes nesta e adicionar uma 

locação baseada nos mecanismos de busca do Foursquare (geolocalização). Ao 

compartilhar a postagem, o usuário pode selecionar para quais redes sociais o arquivo 

deve ser enviado. 

Outro fato importante no estudo do Instagram é a utilização das hashtags, estas 

são palavras-chave, escritas sem acento e antecedidas pelo símbolo “#” que designam 

um assunto específico. No Instagram, as hashtags funcionam como uma ferramenta de 

agrupamento de imagens e vídeos relacionados ao assunto especificado na própria 
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palavra que formou a hashtag, dessa forma, a disseminação de determinado assunto na 

rede pode ser acompanhada. Para monitorar todos os arquivos agrupados em uma 

determinada hashtag, basta clicar em cima dessa e o usuário será direcionado para uma 

espécie de banco de dados com todos estes arquivos. 

Ao analisarmos o Instagram como rede social podemos identificar vários 

aspectos já estudados como os elementos atores e conexões, sendo as conexões as 

interações, as relações e os laços sociais. Suas interações podem ser encontradas de 

forma síncrona e assíncrona, pois sua estrutura permite respostas imediatas e interações 

em tempo real.  

As interações encontradas no Instagram são geradoras de relações que irão 

formar laços sociais, destes, a maioria no Instagram são considerados fracos, pois os 

usuários tendem a seguir muitas celebridades e pessoas que admiram, mas que não 

necessariamente participam do seu círculo social, sendo o fato de pertencer a mesma 

rede social a única ligação entre estes. Estes laços fracos, porém, podem se tornar fortes 

no momento em que um usuário comenta ou curte a foto/vídeo de outro, estabelecendo 

uma interação. 

É importante também abordar o fato de que no Instagram os atores não se dão 

imediatamente a conhecer, já que tudo é construído pela mediação de uma máquina, 

seja ela um dispositivo móvel ou um desktop. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

Para realizar o estudo de caso da loja escolhida foi observado durante 61 dias o 

Instagram da loja Voga IL-Brand, em que foram obtidos dados como referência para a 

pesquisa. Foram estudadas postagens, comentários, curtidas, hashtags, seguidores, entre 

outros detalhes que foram levados em consideração na hora de se tirar conclusões sobre 

a pesquisa. 

 

 

4.1 Metodologia 

 

 

Os tipos de pesquisa dividem-se de acordo com 4 características: natureza, 

objetivos, procedimentos e objeto. Em relação a natureza, as pesquisas se dividem em 

trabalho científico original e não-original, quanto aos objetivos elas podem ser 

classificadas em exploratória, descritiva ou explicativa (SANTAELLA, 2001). A 

pesquisa exploratória é uma espécie de prévia que tem como objetivo aumentar as 

informações do pesquisador sobre o assunto analisado. A pesquisa descritiva analisa, 

descreve e classifica os fatos que necessitam ser estudados pelo pesquisador. Já a 

explicativa, tenta descobrir o porquê das coisas, como o nome descreve, ela tenta 

explicar os fatos acontecidos na pesquisa.  

 Quando tratamos de procedimentos, as pesquisas podem ter fontes de papel ou 

pessoas, já em relação ao objeto, podem ser bibliográficas, de laboratório ou de campo. 

 Segundo as teorias de Santaella (2001), o presente trabalho possui a metodologia 

de pesquisa exploratória e descritiva, ampliando os conhecimentos sobre o assunto a ser 

tratado para depois descrever fatos. Se classifica como analítica, pois faz analises 

interpretativas dos dados para depois extrair conclusões sobre o assunto estudado. 

Qualitativa, pois ressalta as significações contidas nos atos e práticas e quantitativa, 

devido as medidas e cálculos utilizados durante o processo de pesquisa. Por fim, pode 

ser classificado como estudo de caso por se voltar para uma empresa de moda e estudar 

sobre seu comportamento e resultados em meio a plataforma digital na qual se insere. 
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4.2 A loja Voga IL-Brand 

 

 

A Voga IL-Brand é uma loja multimarca que vende roupas e acessórios 

femininos e masculinos, ela pertence aos empresários Netito Bernardo e Rodrigo Silva. 

A loja foi inaugurada no ano de 2009, no dia 10 de outubro, na cidade de Maracanaú e 

sempre apostou em um bom marketing de relacionamento para a marca, mantendo um 

bom atendimento para os clientes e fazendo ações pós-venda para fidelização. 

No início do ano de 2012, devido ao público fiel e aos produtos diferenciados, a 

loja cresceu e mudou-se para cidade de Fortaleza com endereço na Avenida Jovita 

Feitosa, número 2170, no bairro Parquelândia, bastante conhecido por ter um grande 

fluxo comercial em virtude do elevado número de butiques e sapatarias. O público-alvo 

da loja abrange homens e mulheres, de 15 a 50 anos, que gostam de moda e procuram 

estar sempre vestidos com as últimas tendências lançadas no mercado, não só em 

relação as roupas, mas também a calçados e acessórios. O público pertence em sua 

maioria as classes A e B e gosta de vestir produtos exclusivos. Os donos da marca 

contam que viajam pelo Brasil inteiro em busca destes produtos diferenciados e os 

trazem para loja em pouca quantidade para que haja o caráter exclusivo para as peças. 

A Voga IL-Brand estreou na rede social Facebook no dia 29 de novembro de 

2012, segundo Netito, inicialmente apenas para satisfazer os pedidos das suas clientes. 

Os empresários porém ficaram espantados com a repercussão da marca na rede social e 

passaram a investir no Facebook, hoje a Fan Page da marca possui mais de 9.000 

seguidores. Em março, Netito e Rodrigo fazendo pesquisas descobriram o Instagram, e 

viram na plataforma uma maneira de divulgar diariamente as novidades da loja, a 

surpresa foi ainda maior, em apenas um mês de presença na rede social eles 

conseguiram mais de 3 mil seguidores, hoje, 10 meses depois, a marca conta com mais 

de 15 mil seguidores e já foi prestigiada por curtições de personalidades famosas do 

Instagram como a atriz Bruna Marquezine e a modelo Nicole Bahls. 

Como se pode observar, hoje o Instagram da loja superou o Facebook e já é a 

rede social preferida dos empresários na hora de divulgar a marca. Pelo Instagram, eles 

recebem recados e divulgam o WhatsApp da marca que é por onde recebem pedidos e 

divulgam preços. A meta dos empresários é dobrar o número de seguidores em 2014 e 

dessa forma aumentar a visibilidade da marca para que consigam confiança para abrir 

uma segunda filial da loja. Os empresários apostam bastante na plataforma Instagram 

como ferramenta de marketing para a loja e afirmam que o retorno é garantido portanto 

que se faça um bom uso desta. 
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4.3 Análise 

 

 

Para a pesquisa foi analisado o perfil do Instagram da loja Voga IL-Brand em 

um período de 2 meses, do dia 20 de outubro a 20 de dezembro de 2013 em que vários 

aspectos do Instagram da marca foram analisados. Durante o período da pesquisa, foram 

postadas 237 fotos e um vídeo, com uma média de 4 postagens por dia. É importante 

observar que não houve nenhum dia em que o perfil da loja não tenha feito publicações, 

o que torna o perfil bastante presente na rede Instagram. 

No período da análise, a loja Voga-IL Brand possuía 15,562 seguidores, um 

número bastante elevado para uma loja local. Este fato nos mostra outra vez o seu forte 

valor de capital social de visibilidade, o que a torna bastante influente. Ao fim da 

pesquisa, o perfil da loja contava com 1,582 postagens e estava seguindo 3, 530 perfis, 

em sua maioria personalidades, clientes da loja, marcas de produtos de beleza, outras 

marcas de moda, blogueiras de moda locais, nacionais, internacionais e parceiros, 

amigos e colaboradores da Voga IL-Brand, isto é, pessoas interessadas na temática da 

moda e na própria loja. 

Para tornar a pesquisa mais proveitosa à análise foi dividida em postagens, 

relacionamento com os seguidores, curtidas e hashtags.  

 

 

4.3.1 Postagens 

 

 

Para facilitar a análise das postagens realizadas pela loja Voga IL-Brand, 

dividimos estas em 4 categorias: “divulgação de produtos”, “estreitadora de laços”, 

“inspiradores” e “influenciadores”. A nomenclatura das postagens foi criada de forma 

que se defina qual a principal intenção da loja na hora de realizar a publicação. É 

importante esclarecer que uma postagem pode pertencer a mais de um tipo de categoria. 
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Figura 7 - Print do perfil do Instagram da loja 

Voga IL-Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 

Figura 9 - Print de postagem da categoria 

“divulgação de produtos” do Instagram da loja 

Voga IL-Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 

Figura 8 - Print de postagem da categoria 

“divulgação de produtos” do Instagram da loja 

Voga IL-Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 
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a) Divulgação de produtos. Das 237 fotos postadas no perfil da loja no período 

da pesquisa, 123 delas pertenciam a esta categoria, isto é, mais da metade do total. Este 

tipo de postagem possui o foco na divulgação das roupas e acessórios vendidos na loja 

Voga-IL Brand. A fotografia de moda desta categoria de postagem entra no modelo 

mais clássico deste tipo de foto, em que o foco está voltado para a reprodução da peça, 

deixando os detalhes desta em evidência para que sejam melhor apreciados por quem os 

observa. Geralmente o conteúdo das fotos são lançamentos e roupas que estão de acordo 

com as tendências de moda, este fato explica a grande quantidade de postagens desta 

categoria, pois como já foi abordado, os produtos de moda possuem um curto ciclo de 

vida e lançam novas tendências a todo momento despertando o desejo dos 

consumidores por estas. Ao mostrar as roupas nos posts, a loja não só mostra estar 

oferecendo aos seus clientes as últimas tendências, como também pode conhecer a 

aceitação de seus consumidores por estas. A Voga-IL Brand procura neste tipo de 

publicação sempre mostrar o look inteiramente composto de forma profissional, 

provando que não está lá apenas para mostrar os produtos, mas também entende do 

assunto de moda, causando a identificação com seus seguidores que, em sua maioria, 

são apreciadores do assunto. O fato do look ser inteiramente montado também causa a 

divulgação de vários produtos em conjunto, desta forma, um agrega valor ao outro. 

Devido o profissionalismo em termos de moda deste tipo de postagem, elas também 

funcionam como conteúdo relevante para os interessados no assunto, algo essencial para 

que exista um bom social media marketing. 

b) Estreitadora de laços. Este tipo de postagem, que no total foi de 46, ilustra e 

propõe situações que aproximam a loja do seu consumidor. Este tipo de postagem nos 

mostra a teoria de Kotler em que os consumidores confiam nas empresas à partir do 

momento em que elas investem em um relacionamento horizontal com seu público. No 

Instagram da loja isto foi observado através de fotos em que se homenageia os clientes 

da loja, imagens em que se deseja um bom dia ou uma boa semana, fotos que mostram o 

dia-a-dia da empresa como o making off de ensaios ou mesmo dos funcionários 

trabalhando e até sorteios em agradecimento ao apoio dos consumidores. Estas 

postagens estreitam os laços da relação entre a loja e o seu público-alvo, relacionando-

se com a teoria de Jenkins, em que ele afirma que as marcas necessitam criar conexões 

sociais com seu público para que este se sinta envolvido socialmente. É visto nesta 

categoria de postagem, que os consumidores se sentem predispostos a se relacionar 

ativamente e intimamente com a marca, fazendo com que surja um relacionamento de 

confiança e identificação. É observado que a partir destas ações o consumidor consegue 
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notar sua importância, pois percebe que sua participação para a loja é valorosa. Este tipo 

de postagem fortalece o brand equity da marca, pois gera um relacionamento positivo, 

sólido e consequentemente, lucrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Inspiradoras. As postagens do tipo inspiradoras buscam envolver os 

seguidores da página em fotos que não apenas mostram a roupa em si, mas também 

inspiram o consumidor de maneira positiva. Este tipo de fotografia de moda, como já 

abordamos, procura atingir o consumidor de forma que ele absorva as emoções contidas 

na roupa, geralmente ilustrando situações que causam identificação e desejo por parte 

do consumidor. Observa-se neste caso, a teoria de Marra, em que a foto ultrapassa 

barreiras e concede uma transposição física não só da roupa mas como do evento em 

que ela é retratada. Neste caso, a loja não apenas divulga seus produtos como também 

transmite uma imagem de status, inspiração, qualidade, imagem e estilo de vida, valores 

Figura 10 - Print de postagem da categoria 

“estreitadora de laços” do Instagram da loja 

Voga IL-Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 

 

Figura 11 - Print de postagem da categoria 

“estreitadora de laços” do Instagram da loja 

Voga IL-Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 
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estes que ultrapassam os limites físicos do produto e possuem extremo valor para o 

marketing de moda, segundo os estudos de Cobra. Houve 42 postagens desta categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Influenciadoras. Este tipo de postagem, que foram 26 no total, se utiliza de 

formadores de opinião do mundo da moda para atrair clientes e fidelizar os que já 

existem. Além de atrair pessoas, os formadores de opinião também entregam a loja um 

valor de status, confiabilidade e identificação. Os consumidores estão acostumados a 

ver os formadores de opinião como algo distante e admirável e se sentem atraídos ao 

verem a figura destes próxima a marca que eles usam. O principal tipo de formador de 

opinião utilizado pela Voga-IL Brand são os blogueiros, que foram considerado por 

Oliveira e Cavalcante os representantes dos novos padrões de moda e consumo. Este 

tipo de postagem também causa a aproximação entre a loja e seus clientes, já que estes 

notam que aqueles indivíduos que admiram também são estimados pela marca. Esta 

aproximação e identificação para Cobra é algo imprescindível para o sucesso de 

Figura 12 - Print de postagem da categoria 

“inspiradoras” do Instagram da loja Voga IL-

Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 

 

Figura 13 - Print de postagem da categoria 

“inspiradoras” do Instagram da loja Voga IL-

Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 
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qualquer loja de moda. No período de pesquisa só houve um vídeo postado pelo 

Instagram da marca e pertence a esta categoria, este transmite a blogueira Paula Velasco 

convidando as clientes da Voga IL-Brand para o Bazar O Fashion, cujo a loja iria estar 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Relacionamento com os seguidores 

 

 

Na plataforma Instagram, os consumidores podem se comunicar com a loja de 

duas formas: por comentários e por meio do Instagram Direct. O Instagram Direct foi 

lançado na época em que a pesquisa estava sendo realizada e ainda não é usado pela 

Voga IL-Brand, isto é, no momento o principal meio de comunicação entre a marca e 

seu público são os comentários. Por ser um perfil público, qualquer usuário do 

Figura 14 - Print de postagem da categoria 

“influenciadoras” do Instagram da loja Voga IL-

Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 

 

Figura 15 - Print de postagem da categoria 

“influenciadoras” do Instagram da loja Voga IL-

Brand. Fonte: http://ow.ly/s2MV2 
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Instagram ativo pode comentar nas postagens da loja. Foi observado que a marca 

sempre responde às perguntas feitas em seu perfil da forma mais rápida e gentil 

possível. Quando os clientes perguntam preços, a loja se posiciona divulgando o 

WhatsApp da empresa, que devido ao caráter privado, propicia uma conversa mais 

estreita que permite a divulgação de preços, o processo de reserva e até mesmo o envio 

de peças para as clientes que moram em outros estados. 

Nota-se com estas informações que a loja mantém com seus clientes, através da 

rede social, um relacionamento próximo e que demanda grande atenção para que os 

clientes não fiquem sem respostas a suas interações. É possível observar um verdadeiro 

marketing de relacionamento em meio aos comentários trocados, pois a marca se 

posiciona de forma sempre disponível as necessidades dos consumidores para que este 

se sintam seguros para relacionar-se com a empresa. Esta atenção com os consumidores, 

segundo os estudos de Feijó, é essencial, pois os clientes nas mídias on-line se 

comportam como prosumidores sempre deixando suas opiniões na rede para que todos 

possam vê-las, se diante a isto a empresa se posicionar de forma relapsa, estes 

prosumidores podem reagir de forma negativa fazendo comentários desfavoráveis a 

marca que ficarão expostos para todos que acessam a postagem. Este tipo de reação 

pode causar diversos problemas para a empresa, pois como visto nos estudos de Kotler, 

atualmente os clientes de uma marca acreditam mais uns nos outros do que nas 

empresas e ascensão das redes sociais, como o Instagram, é apenas um reflexo da 

migração da confiança dos consumidores das empresas para outros consumidores. 

A relação entre empresa e consumidor no Instagram, pode exemplificar 

perfeitamente a inversão do vetor de marketing teorizada por Gabriel, pois notamos ao 

analisar os comentários que os clientes da marca a procuram como, quando e onde 

desejam, se sobrepondo a estrutura do marketing tradicional em que a empresa que 

buscava seus consumidores.  

Outro fato observado é que o relacionamento na rede social costuma a ser em 

tempo real, fato ocasionado devido a plataforma Instagram ser fortemente mobile, 

facilitando o acesso dos clientes a qualquer momento e lugar em que estejam. Esta 

realidade é possibilitada pela Computação Ubíqua teorizada por Adami, que usa o termo 

para descrever a presença direta e constante da informática e da tecnologia na vida das 

pessoas. 

Percebe-se na pesquisa, que o conceito de cultura participativa está fortemente 

presente nos comentários do Instagram da loja, pois existe uma alta interação entre os 

seguidores da marca que por meio dos comentários, trocam informações sobre o 
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produto, expõe sua opinião e até mesmo marcam outros usuários nas postagem para que 

eles possam acessá-la. Este compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os 

usuários seguidores da loja pode ser identificado também como um processo de 

inteligência coletiva. 

A relação entre a marca e seus consumidores no Instagram nos mostra aquilo 

que já havia sido previsto pro Jenkins: as informações e os relacionamentos fornecidos 

pelas mídias dependem, atualmente, da participação ativa dos consumidores e das 

interações advindas delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Print dos comentários de uma 

postagem da categoria “divulgação de produtos” 

do Instagram da loja Voga IL-Brand. Fonte: 

http://ow.ly/s2MV2 

 
Figura 17 - Print dos comentários de uma postagem do 

Instagram da loja Voga IL-Brand. Fonte: 

http://ow.ly/s2MV2 
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4.3.3 Curtidas 

 

 

Em relação as curtidas recebidas nas postagens realizadas pela Voga IL-Brand, 

notamos que estas acontecem em maior quantidade com o passar dos meses, fato 

diretamente relacionado com o crescimento do número de seguidores da marca. A 

quantidade média de curtições recebidas nas fotos são 210, número que pode ser 

considerado alto em relação as outras lojas locais observadas. Nota-se que as fotos mais 

curtidas não são necessariamente as mais comentadas, mostrando que não existe um 

padrão em relação a isto. 

Analisando a quantidade de curtições de cada categoria de postagem, foi 

deduzido que a categoria “divulgação de produtos” e “estreitadora de laços” são as que 

mais recebem curtidas, respectivamente. No total, estas categorias recebem uma média 

de 250 curtidas em contraponto com a média de 170 curtidas nas demais categorias. 

Observamos com este fato, que o que mais os clientes desejam ver no perfil da loja são 

as novidades oferecidas e o conteúdo relevante de moda mostrado pelos looks 

montados. Ao mesmo tempo, nota-se que os clientes apreciam a proximidade causada 

pelas postagens “estreitadoras de laços”, isto é, gostam de interagir e de ter 

representatividade em relação à marca. 

É possível, devido a quantidade de curtidas, concluir que o perfil da Voga IL-

Brand é rico em capital social reputação, pois este fato mostra que a percepção dos 

usuários em relação ao perfil é positiva, expondo que as impressões deixadas pela loja 

são adequadas ao que o seu público espera o que leva o perfil da loja a obter também 

um alto capital social de popularidade, pois atinge um grande número de usuários. O 

capital social de popularidade torna o perfil da loja influente - o que também foi 

demostrado pela loja ao ser apreciada e curtida por outros usuários influentes como 

blogueiras e personalidades famosas. Devido a categoria de posts “divulgação de 

produtos” ter sido a mais curtida, concluímos que o capital social autoridade também é 

bastante presente, pois mostra que o conteúdo de moda divulgado e feito pela loja 

possui influência e é visto com credibilidade. 

 

 

4.3.4 Hashtags 
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As hashtags criam álbuns imersos dentro da rede social Instagram e estes são 

acessados por comunidades e grupos de interesse. Cada tag abre um novo caminho de 

visualização fotos que vai além dos seguidores do perfil. Portanto, tags bem escolhidas, 

aumentam a visibilidade das postagens. Algumas hashtags servem também para 

estabelecer identidade no Instagram ou para criar grupos de interesse em determinado 

assunto. 

 No perfil da loja Voga IL-Brand, foi observado o uso constante de hashtags, em 

sua maioria relacionadas a moda feminina e masculina, as hashtags foram usadas com a 

intenção de atrair usuários do Instagram interessados na temática que estivesse 

apreciando as fotos com as tags em questão. Em contraponto, as hashtags mais 

utilizadas pela loja foram: #vempravoga e #voudevoga, que servem tanto para os 

apreciadores da loja pesquisarem as fotos relacionadas ao perfil como para reforçar a 

marca nas postagens. 

 As outras hashtags observadas foram: #fashion, #style, #estilo, #look e 

#fashionista, palavras comuns no vocabulário dos apreciadores da moda, como as tags 

foram usadas como estratégia de atrair novos seguidores as mais utilizadas são as 

#fashion e #style, que de acordo com o site Webstagram
41

, ficam em bastante evidência 

no ranking mundial, ficando em 27º e 31º lugar, respectivamente. 

 O uso das hashtags se mostra interessante tanto na hora da prospecção de 

clientes em potencial como na hora de reforçar a identidade da marca, divulgando as 

postagens de modo interessante e de baixo custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41Site que apresenta diariamente as 100 tags mais populares classificando-as de acordo com o número de 

fotos contendo cada uma das hashtags. Endereço: http://web.stagram.com 

Figura 18 - Print do ranking de hashtags disponibilizado pelo site 

Webstagram. Fonte: http://ow.ly/s2PD1 
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4.4 Marketing de moda online no Instagram 

 

 

Podemos observar, analisando o perfil da loja Voga-IL Brand, características 

essenciais do marketing de moda e do social media marketing, mostrando que o 

Instagram pode se mostrar uma ferramenta eficiente de marketing on-line para as 

empresas do setor de moda. 

As 3 principais ações de social media marketing, conforme apresentadas por 

Gabriel, podem ser executadas através do Instagram, portanto que se conheça o público-

alvo que se deseja atingir e que se tenha o posicionamento da marca definido.  

Seguindo a ordem de ações propostas por Gabriel, podemos pôr em prática 

através do Instagram: a criação de conteúdos relevantes e originais, como foi observado 

no Instagram da loja Voga-IL Brand, em que foram postados making off de ensaios de 

moda, ensaios fotográficos, e até mesmo vídeos com blogueiras de moda, isto é, 

assuntos de interesse do público-alvo e que os incentiva a seguir, se identificar e 

admirar a marca em questão. O ato de tornar-se um recurso valioso sem pedir nada em 

troca, como nos looks profissionais criados pela loja e dica de tendências, exemplos de 

conteúdo útil para amantes da moda sem custo algum para esses, apenas o valor do 

acesso à rede social. A participação sempre bem pensada, é notável que as interações da 

loja Voga IL-Brand são sempre calculadas e alinhadas ao público-alvo. Observamos isto 

em várias ações como nas promoções propostas pela marca com objetos de desejo do 

cliente, na linguagem fashion, nas dicas modernas, no atendimento ao público sempre 

rápido e cortês, no tratamento feito com exclusividade, sempre alinhado ao desejo dos 

consumidores em potencial da loja. É interessante notar que sempre nas ações de social 

media marketing, o relacionamento com o cliente vem primeiro para que depois se 

atinja os resultados desejados, isto é, ocorra o processo de venda. 

Em relação ao marketing voltado para a moda, o Instagram consegue suprir a 

principal necessidade deste abordada por Cobra: identificar as necessidades e desejos do 

cliente. Como observado no Instagram das lojas Voga IL-Brand, os clientes através dos 

comentários da rede social, expõe suas opiniões e desejos em relação a loja, sejam eles 

bons ou ruins, e cabe a empresa saber desenvolver estratégias para aproveitar estas 

percepções obtidas através da inversão do vetor de marketing que ocorre nas redes 

sociais de forma positiva e lucrativa para a marca. Além de identificar as necessidades 

do cliente, a loja Voga IL-Brand utiliza o Instagram para filtrar os produtos mais 

desejado (desenvolvimento de produtos de acordo com o público-alvo), para comunicar 

a chegada de novas tendências, para enviar os produtos para onde os clientes desejam 
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(com negociações feitas por meio do WhatsApp) e ao mesmo tempo mantêm o custo 

deste processo o mais baixo possível, pois como meio de comunicação utiliza-se 

basicamente o ambiente on-line. Isto é, através do Instagram, a loja consegue pôr em 

prática todo processo básico do marketing de moda proposto por Cobra. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, podemos utilizar o Instagram como 

forma de otimizar os 4Cs do marketing de moda: o cliente, conhecendo-o melhor 

através da inversão do vetor de marketing, a conveniência pois a exposição dos produtos 

por meio da rede social a deixam a um clique do conhecimento do consumidor e 

permite, até mesmo, o envio da peça para ele como feito pela loja Voga IL-Brand, a 

comunicação, facilitando a troca de informações entre a marca e o cliente, como já 

observado no relacionamento da marca Voga IL-brand e seus clientes e o custo, 

otimizado pelo fácil acesso à rede social tanto pelos consumidores na hora de entrar em 

contato com a marca, como para a própria empresa no momento de divulgar os 

conteúdos propostos. 

Porém, o maior benefício oferecido com o uso da Instagram pelas marcas de 

moda é o estreitamento da relação entre o consumidor e a loja proporcionado pela rede 

social. Através do relacionamento diário entre as postagens feitas pela marca e os 

usuários do Instagram, é possível criar identificação, diferenciação e valor para a marca, 

algo imprescindível para as empresas de moda, principalmente para as voltadas para 

classe A e B, como a Voga IL-Brand, pois estas necessitam alcançar o terceiro nível de 

posicionamento da marca que busca atingir os consumidores de forma emocional, 

passando a ter valores intangíveis como status, bem-estar e satisfação. 

Todas estas ações proporcionadas pela rede social Instagram nos leva ao 

fortalecimento do brand equity da marca, pois criamos uma identidade positiva para 

esta. Segundo os estudos de cobra, existem cinco objetivos a serem atingidos no 

fortalecimento de uma marca de moda e todos eles podem ser possibilitados por meio 

do Instagram:  

a) A lealdade. Os usuários seguidores de uma marca no Instagram podem 

sentir-se atraídos não só por seus atributos tangíveis, como pelos intangíveis. Eles se 

aproximam da marca e se habituam com este estreitamento de laços, se sentindo parte 

da empresa e ficando à vontade para expor suas opiniões e desejos, causando o processo 

de fidelização para com os consumidores. Isso é identificado no Instagram da loja Voga 

IL-Brand pela dedicação na hora de se comunicar com os clientes, pelas postagens de 

acordo com o desejo destes, na atenção aos produtos desejados pelos consumidores, as 

fotos postadas que mostram os próprios consumidores, o sorteio de brindes para os 
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clientes, entre outros fatores. A loja Voga IL-Brand não possui pesquisas direcionadas 

para os desejos dos consumidores, então propõe tendências de acordo com identidade da 

marca, o Instagram funciona neste sentido como meio de se conhecer as preferências 

dos clientes. 

b) A consciência da marca, os usuários devem conhecer a marca para poder 

iniciar o processo de identificação e fidelização. Observamos este fator no Instagram da 

loja IL-Brand por meio do seu forte capital social de visibilidade, pois o perfil é 

constantemente ativo na rede fazendo com que muitos usuários tomem conhecimento 

deste. As hashtags, comumente usadas pelo perfil da loja o torna conhecido pelos 

usuários da rede social que buscam por fotos relacionadas ao universo fashion. O 

marketing boca-a-boca, também é muito comum no perfil das Voga IL-Brand, com 

consumidores marcando outros usuários para apreciar as postagens da marca, fato que 

advém da boa qualidade dos conteúdos disponibilizados pela loja. 

c) A qualidade percebida, através do Instagram podemos conhecer melhor 

os produtos e serviços oferecidos pela marca, se a empresa dispor estes atributos com 

qualidade aumentará seu capital social de reputação, tornando-a valorizada por seu 

público e para o mercado de forma geral. A atenção para com os clientes, as novidades 

oferecidas pela marca, os detalhes dos produtos expostos, a exclusividade proposta 

pelas imagens, são ações feitas através do Instagram da loja Voga IL-Brand que 

aumentam a qualidade percebida por seus consumidores. 

d) As associações da marca, através do Instagram podemos associar as 

marcas de moda a pessoas e empresas de boa reputação, fazendo com que a própria 

demonstre uma imagem positiva. Isto pode ser observado no Instagram da Voga IL-

Brand quando esta faz parcerias com blogueiros de moda reconhecidos pelos adoradores 

do mundo fashion e personalidades como atrizes e modelos conhecidas nacionalmente. 

As associações da marca também podem ser feita com as interações feitas pela própria 

empresa, quando esta passa a seguir, comentar e curtir outros usuários de reputação 

positiva para a indústria da moda, o que também é feito pela marca. 

e) Outros ativos da marca, que estão ligados ao desempenho, imagem e 

eficácia. Todos estes atributos podem ser bem aproveitados pela rede social Instagram, 

portanto que se dedique a uma boa produção de conteúdo, com qualidade, relevância e 

alinhamento com o público-alvo. O Instagram da Voga IL-Brand demonstra 

profissionalismo em seus conteúdos em todos os âmbitos, na produção das fotos, na 

escolha das tendências anunciadas, nas parcerias feitas pela empresa, e em todos os 

conteúdos postados em seu perfil, todos direcionados para o público-alvo que possui. 
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Todas as estratégias citadas, e utilizadas pela Voga IL-Brand, podem ser inclusas 

em planejamentos de marketing de empresas de moda que achem interessante, 

estrategicamente, para a empresa a divulgação e imersão no meio on-line. O importante 

ao se criar uma conta no Instagram para determinada marca é passar, através de imagens 

e conteúdos interessantes, inspiração, satisfação, confiança e identificação com seu 

público-alvo, criando com este um relacionamento mais estreito e lucrativo. Através do 

Instagram a marca deve tentar mostrar que está ali não só para vestir pessoas e sim, para 

representar a ideologia daquilo que elas desejam para si. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A web 2.0 revolucionou as formas de relacionamento encontradas na rede on-

line, os usuários da web, filhos de uma sociedade imersa na cibercultura, agora acessam 

a internet em busca de uma experiência de conteúdo e interatividade. As informações 

encontradas na rede agora não são apenas consumidas pelos usuário como também 

concebidas por este.  

As empresas precisam relacionar-se junto ao seu público-alvo diante estas novas 

perspectivas, com a inversão do vetor de marketing, a comunicação com os 

consumidores necessitam estar alinhadas as necessidades destes, em conteúdos, em 

linguagem e rapidez, pois o público deseja instataneidade em suas relações. 

Refletido neste aspecto está a grande procura por dispostivos móveis, com a 

ubiquidade, os indivíduos desejam estar sempre conectados e estas tecnologias 

proporcionam esta experiência. Diante isto, o Instagram entra em campo, pois é um 

aplicativo fortemente mobile podendo ser utilizado a qualquer momento, portanto que 

se tenha conexão com a rede. 

A rede social Instagram, constituída por fotos, possui atualmente uma grande 

relevância no setor da moda. Observa-se na plataforma uma forma simples e de baixo 

custo na hora de se divulgar produtos, gerar interações e estreitar relacionamentos, 

fatores imprescidíveis para empresas de moda.  

A loja Voga IL-Brand é um exemplo de empresa de moda que utiliza o 

Instagram como instrumento de marketing on-line. Foi notado, nos 41 dias de análise, 

que os clientes buscam no Instagram da marca uma forma de relacionamento com esta. 

Conversas, opiniões e até mesmo críticas são encontradas no perfil da marca, sempre 

respondidas em tempo ágil. 

O principal gerador de relacionamento entre a marca e o usuário são os 

conteúdos postados. Estes são alinhados a linguagem, aos desejos e ao estilo de vida do 

público-alvo e proporcionam experiências de conteúdo para quem os observa. A chave 

para o bom desempenho das postagens não está na utilização da vertente comercial da 

marca, mas sim nos conteúdos propostos que causam identificação e interação com os 

visitante do perfil da loja, que mesmo que não sejam consmidores da marca, a 

apreciarão pelos conteúdos oferecidos. 

Concluímos que o Instagram pode funcionar de forma eficiente para as empresas 

de moda atuando como ferramenta de marketing. A rede social entrega benefícios tanto 
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aos clientes das lojas, que através dele podem se expressar de forma fácil e relevante, 

como as empresas que podem identificar desejos e necessidades dos consumidores 

aumentando as chances de atingirem seus objetivos de marketing. 
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