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RESUMO 

 

A influência da mídia social “Instagram” no processo de decisão de compra do consumidor de 

moda, no setor vestuário, foi o foco desse estudo. Para tal, realizou-se um estudo de caso por 

meio de uma pesquisa de cunho exploratório e empírica, com 106 clientes da empresa 

Gamane Fitness, em Fortaleza, que permitiu a análise de fenômenos dentro do contexto 

prático. A análise dos dados indica que a Internet e o Instagram influenciam no processo de 

decisão de compra dos consumidores, os quais procuram cada vez mais interatividade e 

relacionamento virtual com as empresas. Dessa forma, conclui-se que a propaganda, através 

das mídias sociais, mais especificamente do Instagram, tem papel fundamental como 

diferencial competitivo.  

 

Palavras-chave: Marketing. Instagram. Influência. Consumidor. Moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The influence of the social media “Instagram” in the purchase decision process of the fashion 

consumer in the clothing sector was the focus of this study. For this, a study case was 

conducted by means of an exploratory and empirical research, with 106 enterprise customers 

of a brand in Fortaleza, Gamane Fitness, which allowed the analysis of phenomena within the 

practical context. Data analysis indicates that Internet and Instagram have a huge influence in 

consumer’s buying decision process, which increasingly seeks interactivity and virtual 

relationship with the companies. Thus, it is concluded that advertising through social media, 

specifically Instagram, has a fundamental role as a competitive advantage. 

 

Keywords: Marketing. Instagram. Influence. Costumer. Fashion. 
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1 INTRODUÇÃO 

A moda pode ser definida como a aceitação de um determinado estilo por um grupo 

de consumidores, sendo essa aceitação de curto ou longo prazo. Não sendo limitada ao setor 

vestuário, a moda influencia desde simples acessórios a carros e eletrodomésticos.  

Devido à facilidade de acesso à informação e à rapidez com que ela percorre o 

mundo, as pessoas têm, cada vez mais, a necessidade de experimentar algo novo, justificando 

a constante mudança na moda e os seus quatro estágios: introdução, crescimento, maturidade 

e declínio; definidos por Gonçalves (2011) em seu livro “Marketing Têxtil – Criando 

Vantagens Competitivas em Mercados Turbulentos”.  

Segundo o autor, no primeiro estágio, a moda é adotada por um pequeno número de 

pessoas que têm melhores condições econômicas e por isso têm maior facilidade de acesso. 

Na fase de crescimento, como o nome já sugere, há um aumento significativo nas vendas, 

alcançando um maior número de seguidores. O terceiro estágio representa a concorrência 

acirrada e a consequente redução de preços. No último, no declínio, as vendas caem lenta ou 

rapidamente pelo cansaço do consumidor e pela curiosidade de algo novo que já está 

surgindo. 

De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre 2007 e 2012, o 

segmento de confecção apresentou crescimento de 8,9%, sendo que o volume de vendas do 

varejo de artigos têxteis e de vestuário cresceu 3,9% ao ano em média. Dessa forma, as 

confecções estão em um cenário competitivo, tendo que investir bastante em publicidade e 

propaganda para atrair os consumidores e fixar a preferência. 

O varejo vem sendo cada vez mais reconhecido no cenário econômico brasileiro, 

pois além de ser responsável pela geração de maior número de empregos formais no País – 

segundo Rocha (2015) de cada quatro empregos, um é criado pelo varejo –, o setor exibe, 

segundo o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), especialmente nos últimos quatro 

anos, números expressivos de crescimento e consistentes indicadores de modernização. Em 

2011, dentre os 10 principais varejistas do Brasil, dois deles eram do setor vestuário: 

Riachuelo e Lojas Renner. 
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Para prosperar em um ambiente onde a concorrência aumenta a cada dia, e 

aproveitando a crescente influência da Internet nos consumidores de moda e das redes sociais, 

é interessante que os varejistas apostem no marketing digital como meio de divulgação, 

procurando fornecer informação e valor ao cliente de forma rápida e eficaz. 

O presente trabalho busca analisar a influência das mídias digitais, especificamente 

do Instagram, no comportamento de compra do consumidor no setor vestuário.  

Dessa forma, o estudo tem como objetivo de estudo a verificação da influência das 

mídias digitais no consumidor de moda do setor vestuário. 

A pergunta da pesquisa foi: de que forma o Instagram influencia no processo de 

decisão de compra do consumidor de moda? 

O trabalho foi estruturado da seguinte maneira: na Seção 1, é apresentada a 

Introdução, trazendo o tema central do estudo, assim como seu objetivo e a sua estruturação. 

A Seção 2 traz o conceito de varejo, apresentando a definição e a importância da 

visão estratégica do varejista. A seguir, a relevância do varejo na economia e por fim, do setor 

de vestuário. 

Na Seção 3, o conceito de marketing digital é apresentado, buscando contextualizar a 

influência das mídias digitais, em especial, do Instagram e o conceito mix de marketing, com 

foco na “Promoção”. 

 O comportamento do consumidor de moda é estudado na Seção 4, buscando 

conhecer quais as etapas que o consumidor segue para efetivar determinada compra e 

identificar os fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor. 

A metodologia de pesquisa é o assunto da Seção 5, assim como a pesquisa de campo 

realizada. 

A seção 6 é dedicada à análise dos resultados e às conclusões da pesquisa. 

Em seguida, estão as considerações finais do estudo.  
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2 O VAREJO NO SETOR VESTUÁRIO  

Esta seção traz o conceito de varejo, apresentando a definição e a importância da 

visão estratégica do varejista, assim como a relevância do varejo e do setor vestuário na 

economia. 

Os varejistas criam estratégias individuais para ganhar vantagem competitiva com o 

objetivo de conquistar a preferência de seu mercado-alvo. A importância do varejo é 

indiscutível, uma vez que surgiu para facilitar a relação entre fabricante e consumidor final, 

atuando como intermediário e facilitando a logística, como afirma Buhamra (2012).  

Segundo Kotler e Keller (2006), o varejo inclui: 

“[...] todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços diretamente ao 

consumidor final, para uso pessoal e não comercial. Um varejista ou uma loja de 

varejo é qualquer empreendimento comercial cujo faturamento provenha 

principalmente da venda de pequenos lotes no varejo.” 

É importante que os varejistas estejam atentos à crescente concorrência e se 

preparem para ocupar espaço no mercado. Para se diferenciar em meio a tantos concorrentes, 

a definição de um público-alvo para o varejo se faz necessária. Segundo Simpson (2001):  

“O marketing direcionado proporciona vantagens para as empresas, pois a 

identificação de um mercado-alvo facilita a análise dos consumidores. 

Especialmente as empresas de varejo, tornam-se mais eficientes ao adotarem o 

micromarketing voltado para atingir um microambiente delimitado.” 

Enquanto não definir o seu público-alvo e conhecer o perfil e os hábitos dos seus 

consumidores, o varejista não consegue ter noções claras sobre o mix de produtos, preços e 

serviços que deve ofertar. 

Para Mattar (2011), o varejo é o último estágio do processo de distribuição, 

caracterizado pelo contato mais estreito com os consumidores do produto ou serviço, 

englobando um conjunto de atividades de negócios, e adicionando valor para o cliente. Dessa 

forma, pode-se dizer que o varejo representa a união entre o mercado fornecedor e o mercado 

consumidor. 

De acordo com Rocha (2015), o varejo é o setor da economia que mais cresce no 

Brasil, sendo propulsor do aumento da capacidade da população de adquirir bens materiais. O 

autor ainda afirma que “[...] o acesso ao crédito teve um impacto maior do que o aumento de 
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renda. Não foi o sistema financeiro quem fez isso, [...] Os grandes varejistas com seus 

sistemas de cartões e crediários que deram este poder aos consumidores.”.  

Essa importância fica evidenciada no gráfico (1), abaixo, em que a participação do 

varejo na economia vem crescendo mais que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos 

últimos anos. 

Gráfico 1 – Crescimento PIB x Varejo. 

 

 

 

 

 

Fonte: IDV (2015). 

Essa evolução, ainda segundo Rocha (2015), acompanhou a evolução do País, com a 

abertura econômica, a estabilidade da moeda, a nova dinâmica do setor de distribuição, as 

novas tecnologias disponíveis e os novos hábitos de consumo da população. 

De acordo com Oliveira (2013), dos anos 1960 até a década atual, o varejo de moda 

no Brasil passou por grandes mudanças, tanto em relação às tendências, como também no que 

diz respeito aos hábitos dos consumidores e à forma de atuação dos varejistas, modificadas de 

acordo com as alterações ocorridas na sociedade brasileira, com o avanço da tecnologia e com 

a globalização dos mercados. Historicamente, o vestuário surgiu na pré-história com as 

vestimentas feitas de folhas e peles de animais, inicialmente usadas somente como forma de 

proteção, e depois como adereço pelos humanos. Com o passar do tempo, as roupas 

elaboradas por artesãos com habilidades na costura ganharam refino; os nobres começaram a 

utilizar o conceito de moda para diferenciar classe social e sexo; e por fim, a indústria têxtil 

surgiu para desenvolver ainda mais o setor. 

Para Volpi (2007): 

“O vestuário é um conjunto formado pelas peças que compõem o traje e por 

acessórios que servem para fixá-lo ou complementá-lo. [...] o vestuário é um fato 
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antropológico quase universal, uma vez que na maior parte das sociedades humanas 

antigas e contemporâneas são usadas peças de vestuário e acessórios que 

ornamentam o corpo humano.” 

Em relação ao setor de varejo de vestuário, o Brasil é o mercado emergente mais 

atraente. De acordo com um estudo da consultoria internacional A.T. Kearney apresentado 

pelo SENAI, o Brasil ficou em primeiro lugar, em 2009, pelo segundo ano consecutivo no 

ranking dos 10 países mais atraentes para o varejo de roupas e acessórios. 

Segundo o 18º relatório anual dos Poderosos do Varejo Global elaborado pela 

Deloitte em 2015, a moda, que é um setor com margem de lucro bem alta, foi o grupo de 

produtos que mais cresceu em 2013, com crescimento composto da receita de 5,8%. O gráfico 

(2), abaixo, mostra o crescimento das vendas e a rentabilidade por setor de produto, 

mostrando a importância do setor de moda no varejo. 

Gráfico 2 - Crescimento das vendas e rentabilidade por setor de produto (%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 18º relatório anual dos Poderosos do Varejo Global (2015). 

Essa posição é reforçada pelo Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, 

cujo resultado aponta que o segmento de moda (tecidos, vestuário, calçados e acessórios) foi o 

que mais cresceu no varejo brasileiro no acumulado dos três primeiros meses de 2015 – 6,8%. 

Apesar do potencial do setor, a forte concorrência prejudica o desenvolvimento das 

empresas nacionais. Os produtos asiáticos são os maiores concorrentes da indústria brasileira 

têxtil e de confecção, representando ameaça tanto no mercado interno quanto no externo. Uma 

amostra disso foi o descompasso entre consumo e produção nacional no ano de 2007: 
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enquanto o consumo per capita anual de artigos têxteis e de confecção cresceu 9,2% no Brasil, 

a produção nacional por habitante/ano se elevou apenas 1,1%, segundo o 18º relatório anual 

dos Poderosos do Varejo Global (2015). 

Ante esse cenário de alta concorrência e considerando a influência da Internet nos 

consumidores de moda e das redes sociais, o marketing digital surge como uma oportunidade 

para ações promocionais por parte dos varejistas, procurando fornecer informação e valor ao 

cliente de forma rápida e eficaz. Esse assunto será abordado na seção 3. 
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3 MARKETING DIGITAL E O INSTAGRAM 

Para contextualizar a influência das mídias digitais, em particular, do Instagram, o 

conceito mix de marketing, com foco na “Promoção”, será abordado nesta seção juntamente 

com o conceito de mídias digitais. 

O mix de marketing, também conhecido como “4P’s”, segundo Jerome McCarthy 

(1960 apud Kotler e Keller, 2006), é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para 

alcançar seus objetivos de marketing no mercado-alvo. O composto é dividido em quatro 

variáveis: produto, preço, promoção e praça.  

Segundo Kotler e Keller (2006), produto é qualquer coisa que possa ser oferecida ao 

mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo; o preço informa ao mercado o 

posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca; promoção 

consiste em um conjunto de ferramentas de incentivo projetadas para estimular a compra mais 

rápida ou em maior quantidade de produtos ou serviços; e a praça está associada aos canais de 

distribuição. 

A variável “Promoção” é um dos objetos de estudo desse trabalho, por isso será mais 

explorado a seguir.  

3.1 Promoção 

Dando continuidade às considerações sobre os elementos do mix de marketing, o “P 

de Promoção”, que envolve meios disponíveis para comunicação entre uma organização e seu 

público, seja interno ou externo, pode-se definir que a função da promoção é fazer com que o 

público-alvo conheça a existência do produto e o seu posicionamento no mercado. 

Segundo Kotler e Keller (2006), “promoção é o conjunto de ferramentas que visa à 

viabilização e ao aumento de vendas (trocas) e à diferenciação do produto ou da empresa 

entre seus concorrentes”. Através da comunicação, o cliente deverá ter em mente todos os 

benefícios oriundos da aquisição de um determinado produto ou serviço, bem como qual a 

imagem que a empresa está passando para a sociedade em suas transações com os clientes. 

As ferramentas de promoção, ainda conforme Kotler e Keller (2006) são: 

propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas e venda pessoal. Como 

cada uma tem características específicas, a escolha da melhor ferramenta é feita em função do 

público-alvo e do objetivo de marketing, visando a melhor forma de impactar o cliente. 
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Para Ferracciu (1997), a comunicação de marketing dentro de uma empresa é 

projetada para influenciar o público-alvo a agir de um jeito desejado como comprar, votar, 

doar ou usar algo. A comunicação sofreu uma fragmentação nas duas últimas décadas, e para 

Gabriel (2010), as novas plataformas que surgiram para dividir a mídia de massa tornaram a 

tarefa de impactar o público-alvo mais complexa. A difusão das redes sociais digitais on-line 

tornou possível uma comunicação e troca de conteúdo entre as pessoas de forma rápida e 

eficaz, criando o chamado marketing digital, que será mais bem estudado na subseção 3.3.  

3.2 O perfil dos usuários de Internet no Brasil 

Os avanços tecnológicos deram início à era digital, e o crescimento massivo da 

tecnologia mudou de maneira impactante o modo como as empresas transferem valor aos seus 

clientes. Para Las Casas (2010), valor é “a quantidade de benefícios que compradores 

recebem quando consideram determinados níveis de preço”. Ele ainda destaca que: 

“As empresas escolhiam entre as possibilidades de mídia e abrangência com 

fórmulas prontas. Hoje em dia, o cliente não sabe o que existe no mercado e muitas 

vezes não sabe o que quer. Por isso, a Internet ocupou um importante espaço nessa 

quebra de paradigmas: proporciona informação, comunica e ainda pode ser usada 

para transação comercial”. 

De acordo com Torres (2009), juntamente com a criação da Internet, surgiu no 

mundo dos negócios o acesso instantâneo às informações sobre produtos e serviços. 

Atualmente, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), 48% da população 

brasileira tem acesso à Internet. 

O smartphone assumiu um lugar de destaque na rotina do consumidor brasileiro, 

tornando-se, cada vez mais, sua principal ferramenta digital. Segundo a pesquisa Mobile 

Report, da Nielsen IBOPE, no Brasil, o total de pessoas que utilizam a Internet por meio de 

um smartphone chegou a 72,4 milhões no segundo trimestre de 2015. O número representa 

um crescimento de cerca de quatro milhões sobre os 68,4 milhões do trimestre anterior. A 

região Sudeste é o maior mercado de smartphones conectados, com 47% do total, estando 

mais da metade no estado de São Paulo, que tem 26% do total do Brasil. A segunda maior 

região é o Nordeste, com 23%.  A classe econômica B representa 50% dos usuários brasileiros 

de smartphone com Internet. A figura (1) abaixo mostra a distribuição do uso de smartphone 

no País, no primeiro trimestre de 2015.  
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Figura 1 – Distribuição dos usuários de Internet por meio de smartphones segundo 

classe e genero – Brasil – primeiro trimestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nielsen IBOPE (2015). 

Segundo a pesquisa Mobile Report, da Nielsen IBOPE, o grupo entre 18 a 49 anos de 

idade, faixa na qual o consumo tende a ser mais intenso, representa 73% dos usuários 

conectados no segundo trimestre de 2015. A tabela (1) apresentada abaixo mostra a divisão de 

brasileiros que utilizam a Internet por meio dos smartphones segundo a faixa etária. 

Tabela 1 - Total de pessoas que usam smartphone com Internet, segundo as faixas 

etárias - Brasil - 4º trimestre de 2014 a 2º trimestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nielsen IBOPE (2015). 

A pesquisa Mobile Report também perguntou aos brasileiros quais as situações em 

que o smartphone é mais utilizado, conforme mostra o gráfico (3) abaixo. Praticamente 

metade dos brasileiros afirmou que acessa o smartphone à noite antes de dormir.  

Faixas 4º trim. 14 1º trim. 15 2º trim. 15 

10 a 17 16% 15% 14% 

18 a 24 22% 22% 21% 

25 a 34 27% 27% 27% 

35 a 49 23% 24% 25% 

50+ 12% 12% 13% 

Total 100% 100% 100% 

Total (000) 58.605 68.397 72.426 
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Gráfico 3 – Os maiores momentos de uso do smartphone com Internet - Brasil - julho 

de 2015. 

Fonte: Nielsen IBOPE (2015). 

Ainda de acordo com a pesquisa Mobile Report, da Nielsen IBOPE, o aumento do 

uso do smartphone como meio de acesso à Internet vem sendo maior entre as mulheres. Elas 

eram 50% dos usuários de smartphones no quarto trimestre de 2014, e chegaram a 52% no 

segundo trimestre de 2015. 

As redes sociais e os aplicativos para comunicação predominam entre os aplicativos 

mais populares. Entre os vinte mais usados pelos 72,4 milhões de brasileiros conectados por 

smartphones, seis são de redes sociais ou de troca de mensagens, quatro são de bancos, três 

são de e-mail e dois são de mapas e localização 

De acordo com Torres (2010), o marketing digital está se tornando cada dia mais 

importante para as empresas, não somente por uma questão de tecnologia como também por 

uma mudança no comportamento do consumidor, que está utilizando cada vez mais a Internet 

como meio de comunicação, informação, relacionamento e entretenimento, buscando 

informações relevantes sobre produtos e serviços para encontrá-los e para conhecer as 

experiências de outros consumidores. Dessa forma, é importante que as empresas utilizem as 

ações de comuncação via marketing digital para divulgar e comercializar seus produtos, 

conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos. 
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3.3 Marketing digital 

De acordo com os resultados das pesquisas citadas na seção anterior, grande parte 

dos consumidores utiliza a Internet frequentemente através de smartphones, apontando para a 

oportunidade que esse ambiente oferece para as empresas se aproximarem dos seus mercados 

alvo. É nesse cenário que surge o marketing digital. 

Para Vaz (2008), marketing digital significa: 

“Uma nova maneira de se fazer negócios, de procurar informações, de aumentar 

faturamento e lucratividade, de trabalhar em colaboração, de apresentar informação 

relevante e não fazer propaganda abusiva e interruptiva, de inovação contínua, de 

crescimento e entendimento do consumidor, de timing para o lançamento de 

produtos, de permitir que os seus consumidores de informação ajudem a construir 

sua empresa, de comunicação viral sem gasto excessivo de verba publicitária”. 

De acordo com Las Casas (2008), a existência da tecnologia ajudou o marketing em 

diversos aspectos, pois a venda e a promoção de produtos e serviços pela Internet criaram um 

novo espaço de comercialização, bastante específico e de características próprias, sendo, 

então, a tecnologia, a variável de mais forte influência no marketing. A proliferação de 

tecnologias e de plataformas digitais oferece um cenário proveitoso para as ações de 

marketing, potencializando o seu alcance, como afirma Gabriel (2010). 

A tecnologia exige que as empresas tenham velocidade, inovação, integração e 

flexibilidade para manterem-se ativas nesse mundo virtual de constantes mudanças. Las Casas 

(2010), baseado nessa realidade competitiva, cita o conceito de hiperconcorrência, afirmando 

que ela  “[...] cria um novo know-how, estabelece vantagem competitiva para quem chegar 

primeiro e protege ou invade mercados de produtos ou mercados geográficos estabelecidos”. 

Devido à facilidade de comunicação, o consumidor que antes era apenas considerado 

o “alvo”, agora passa também a ser gerador de mídia. Assim sendo, conforme relata Gabriel 

(2010), a importância do relacionamento e engajamento dos diversos públicos passa a ser 

crítica no cenário digital, pois o consumidor hoje é ativo e dinâmico, uma vez que estando 

conectado às redes sociais, gera e divulga informações a respeito de determinado produto ou 

serviço facilmente.  

Segundo Torres (2009), “o marketing digital deve ser encarado como um conjunto de 

sete ações estratégicas, cada uma criando ações táticas e operacionais de forma coordenada e 
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interdependente, gerando sinergia e resultados”. As ações são: marketing de conteúdo, 

marketing nas mídias sociais, marketing viral, email marketing, publicidade online, pesquisa 

online e monitoramento.  

O autor também destaca que: 

 “[...] embora as ações estratégicas, táticas e operacionais de uma campanha de 

marketing digital possam ser diferentes, dependendo da empresa e de cada cenário, 

as técnicas de marketing que se baseiam no comportamento do consumidor são 

igualmente aplicáveis ao marketing digital, desde que aplicadas corretamente a cada 

um dos ambientes e atividades presentes naquele momento na Internet.” 

Ainda segundo Torres (2009), as ações são assim definidas: o marketing de conteúdo 

envolve a criação e o compartilhamento de conteúdo com o intuito de atrair o consumidor, e, 

ao criar conteúdos de interesse do público-alvo na Internet, gera indexação nas ferramentas de 

busca, estabelecendo o relacionamento do consumidor com a marca. A utilização do 

marketing nas mídias sociais é feita a partir da criação de perfil e publicação de partes 

relevantes do conteúdo do site nas mídias sociais, gerando tráfego de consumidores e 

auxiliando na exposição da marca. As redes sociais também funcionam como plataformas 

para o marketing viral e pesquisas online. O email marketing é uma ferramenta de 

comunicação entre a empresa e o consumidor concentrada no envio de informativos 

frequentes e de promoções para o público. A ação “marketing viral” aproveita o marketing 

nas mídias sociais para gerar crescimento exponencial de alcance do conhecimento da marca 

e/ou produto por parte do público, trabalhando as emoções e motivações do público-alvo, que 

por sua vez, compartilha suas experiências de consumo e faz recomendações da marca aos 

seus contatos nas redes. A publicidade online trata de ações publicitárias direcionadas que 

promovem a exposição da marca no mercado virtual. Já a ferramenta de pesquisas online tem 

como objetivos conhecer o perfil do consumidor, suas necessidades e motivações de consumo 

e melhorar a noção do mercado e da concorrência, auxiliando no planejaento estratégico. Por 

fim, o monitoramento de resultados é essencial para a otimização dos recursos e ações, unindo 

todas as estratégias e acompanhando os resultados de cada uma. 

Cada empresa deve, portanto, avaliar quais ações digitais apresentarão melhores 

resultados, levando em consideração os seus objetivos e estratégias de marketing. Na próxima 

subseção apenas a comunicação através das mídias sociais será detalhado. 
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3.4 Promoção nas mídias sociais  

Segundo Torres (2009), mídias sociais têm um grande poder formador de opinião, 

sendo definidas como “sites na Internet que permitem a criação e o compartilhamento de 

informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o o consumidor é ao 

mesmo tempo produtor e consumidor da informação”.  

Para Las Casas (2010), “redes sociais são sites cujo principal objetivo é a troca de 

informação e experiêcia”. Torres (2009) considera que quando as pessoas passaram a criar a 

própria informação na Internet, criaram também relações entre si – as redes sociais, fazem 

parte das mídias sociais. 

Para Spyer (2009), as redes sociais possuem grande potencial para mobilizar a 

sociedade, formando uma teia de conexões capaz de espalhar informações e dar voz às 

pessoas. Com grande poder mercadológico, as redes sociais são importantes ferramentas de 

aproximação entre organização e público-alvo.  

De acordo com Persona (2007), o contato com o cliente fora da loja acontecia 

basicamente através do envio de catálogos promocionais para os endereços cadastrados dos 

clientes no banco de dados. Atualmente, as redes sociais possibilitam um contato mais 

próximo, contínuo e de menor custo com o público-alvo. Segundo Las Casas (2010), o boca-

a-boca era muito difundido no meio mercadológico, mas apesar de ainda ser um grande canal 

de comunicação, recentemente ganhou uma amplificação e um efeito mais duradouro com as 

redes sociais. 

 Redes sociais são espaços para comunicação, entretenimento, marketing, 

relacionamento, negócios, etc. Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, realizada pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República , as cinco redes sociais mais 

utilizadas pelos brasileiros são: 

1) Facebook: Criado por Mark Zuckerberg e lançado em 2004, o Facebook é hoje a 

rede social mais acessada e utilizada no mundo todo, com uma população de 1,5 

bilhões de usuário cadastrados, sendo cerca de 83 milhões brasileiros. Os 

brasileiros, que já participavam da cultura das redes lançada pelo Orkut, se 

socializaram no Facebook.  
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2) Whatsapp: Uma das redes sociais mais recentes, criada em 2009, é um aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para 

smartphones. Segunda a empresa, hoje são cerca de 38 milhões de usuários 

brasileiros, equivalendo a 8% dos usuários mundiais. 

3) Youtube: Fundado em 2005 pelos três pioneiros da PayPal, se popularizou 

rapidamente. Ele não tem as mesmas características das outras redes sociais, mas 

é sim uma rede, quem quiser pode criar um perfil e ter um canal. Ele é o site mais 

popular de hospedagem e socialização de vídeos do mundo. No Brasil, nove em 

cada dez internautas usam o Youtube para assistir vídeos. 

4) Instagram: Rede de compartilhamento de fotos e vídeos curtos através do celular. 

Apesar das maiores funções do Instaram ser o acesso através do smartphone, a 

versão web é uma das mais acessadas no Brasil. O Instagram foi criado em 2010 

e apesar de estar ocupando hoje a quarta posição das redes sociais mais acessadas 

no Brasil, está crescendo mais rápido do que as outras redes e muito 

provavelmente ocupará umas das três primeiras posições em 2016.  

5)  Twitter: Rede social criada em 2006 cuja a ideia é passar um recado de forma 

rápida e direta através de textos de até 140 caracteres que possibilita aos usuários 

a troca de atualizações pessoais, conhecidos como tweets. O Brasil é o segundo 

país em número de usuários nessa rede e um dos mais ativos também.  

Ter em mente quais são as redes sociais mais usadas pelo público brasileiro é algo de 

grande importância, pois tais meios já conquistaram por completo a atenção do mundo 

corporativo, não sendo mais utilizados somente para se comunicar com amigos. 

(CONVENIA...,2015). 

3.4.1 Instagram 

O Instagram, rede social que edita, publica e compartilha fotos e vídeos curtos de até 

15 segundos online, foi criado em 2010 pelo brasileiro Mike Krieger e pelo norte-americano 

Kevin Systrom, ambos engenheiros de programação. Com um ano de funcionamento e apenas 

seis funcionários, em 2011, o aplicativo já tinha quase dez milhões de usuários. Em 2012 a 

empresa foi adquirida pelo Facebook, a maior rede social do mundo, criada por Mike 

Zuckerberg em 2004, por 1 bilhão de dólares. Atualmente, o Instagram conta com cerca de 

400 milhões de usuários e uma média de 80 milhões de publicações por dia. Em vista disso, 
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essa rede social foi ferramenta de marketing para 123 das 500 marcas eleitas no ranking 

Fortune 500, em 2013. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instagram em setembro de 2015, com uma 

marca de 29 milhões de usuários ativos por mês no Brasil, o País ocupa posto de segundo 

maior mercado para o aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos em todo o mundo. 

Dentre mil usuários brasileiros com idade entre 18 e 35 anos, 61% afirmou que acessa o 

Instagram pelo menos uma vez por dia e que se interessam em seguir usuários que postam 

fotos relacionadas à música, viagens, natureza, celebridades, moda e gastronomia. Segundo a 

pesquisa de estatística de marcas populares do Instagram, a Nike lidera o ranking com 33,4 

milhões de seguidores. 

Inicialmente, o Instagram foi desenvolvido para funcionar somente nos dispositivos 

móveis com exclusividade para a plataforma iOS, sistema operacional da Apple. Em 2012, o 

aplicativo lançou sua versão para a plataforma Android, do Google, e em 2013, para o 

Windows. É possível acessar a rede social pelo computador somente para visualização, não 

sendo possível fazer publicações. Para utilizar o aplicativo, é necessário fazer o download 

para o dispositivo móvel por meio da loja de aplicativos disponíveis na plataforma. O 

Instagram é gratuito, o que permite que o seu acesso seja facilitado.  

Com o Instagram instalado, o usuário deverá fazer um cadastro básico, onde irá 

fornecer dados como nome completo e e-mail, para que possa ter acesso a uma conta própria. 

Para isso, é necessário criar um nome de usuário que passará a identificá-lo na comunidade 

virtual e permitirá a postagem de fotos, vídeos e ter acesso aos perfis de outros usuários, 

possibilitando, assim, a interatividade. Por padrão, as fotos são públicas no Instagram, ou seja, 

as publicações de um usuário visualizáveis por todos os outros. Caso o usuário queira 

privacidade, ele poderá configurar a sua conta como privada, o que exige uma autorização 

prévia para que os usuários que sejam seguidores da sua conta possam visualizá-las.  

“Seguidores” é o nome que se dá às pessoas que têm interesse em acompanhar as 

publicações de determinado usuário, podendo curtir e comentá-las, ou seja: aqueles que estão 

vinculados à conta de um usuário com o intuito de acompanhar continuamente as atualizações 

dele na rede. O usuário escolhe quais perfis deseja seguir para acompanhar as publicações, 

tornando-se também um seguidor. A figura (2) abaixo mostra o perfil de um usuário: 
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Figura 2 – Perfil de um usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram. 

Pelo Instagram é possível compartilhar uma foto ou um vídeo já salvos no celular ou 

fazê-los na hora pela câmera do aplicativo. É possível editar a foto ou o vídeo com efeitos e 

filtros antes de publicá-los. Depois de editada, o usuário pode publicar a imagem com 

legendas, hashtags e localização.  

De acordo com o “Instagram strategy guide”, a hashtag é um comando que tem a 

função de agrupar imagens relacionadas a um determinado assunto. Para criá-la, o usuário 

deverá marcar a imagem publicada com o símbolo “#” seguido da palavra-chave. Este recurso 

facilita a disseminação de um tópico, assim como organiza o acompanhamento do conteúdo e 

discussões feitas em relação ao tema. Os usuários interessados no assunto marcado pela 

hashtag podem se atualizar rapidamente através do buscador “marcações” encontrado no 

Instagram, como mostra a figura (3). Na pesquisa irá aparecer a quantidade de vezes que cada 

palavra-chave relacionada à palavra pesquisada foi utilizada, e ao clicar em qualquer uma, o 

usuário é direcionado para várias publicações que utilizaram a marcação.  
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Figura 3 – Como encontrar uma marcação feita por hashtags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram. 

Para as marcas, as hashtags servem para classificar as imagens postadas, amarrando 

o conteúdo a diferentes pilares para alcançar novas pessoas que podem estar procurando 

algo relacionado à publicação. A Nike, por exemplo, utiliza hashtags em suas puplicações 

com palavras-chave relacionadas à imagem compartilhada, conforme mostra a figura (4). 
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Figura 4 – Publicações da Nike com hashtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram. 

Sendo resultado de um processo dinâmico, o Instagram permite a interação entre 

diversas pessoas, criando laços entre elas e expandindo o poder de comunicação usuário-

seguidor.  

Dessa forma, devido à influência e ao nível de crescimento do Instagram no País, é 

interessante que as marcas de moda apostem na comunicação através das redes sociais como 

uma importante ferramenta de promoção para alcançar cada vez mais público. 

É importante que as marcas conheçam o comportamento do público-alvo para buscar 

atingi-los da maneira mais eficaz possível. Na seção 4 é abordado o tema comportamento do 

consumidor de moda. 
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4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MODA  

Nesta seção, o comportamento do consumidor de moda é estudado, buscando conhecer 

quais as etapas que o consumidor segue para efetivar determinada compra e identificar os 

fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor. 

Para Kotler e Keller (2006), uma vez que o propósito do marketing foca em atender e 

satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores torna-se fundamental conhecer o 

seu comportamento de compra, influenciado por fatores sociais, culturais, pessoais e 

psicológicos. 

Segundo Almeida (1992), o consumidor pode ser conceituado como:  

“[...] todo indivíduo que usufrui ou se utiliza de bens e serviços e pertence a uma 

determinada categoria ou classe social - ou de natureza psicológica, como sendo o 

indivíduo sobre o qual se estudam as reações a fim de individualizar os critérios para 

a produção e as motivações internas que o levam ao consumo.” 

Observa-se, a partir da citação acima, que o conceito dado pelo autor vincula sua 

abordagem à compra efetiva e ao fornecimento de produtos e serviços, bem como às 

necessidades e desejos que desencadeiam o processo.  

Segundo Kotler e Keller (2006), a necessidade se manifesta através de alguns fatores: 

sociais, que são aqueles que exercem influência direta ou indireta sobre os comportamentos 

de uma pessoa; culturais, que são tidos como os mais importantes, pois exercem maiores 

influencias no comportamento e nos desejos de uma pessoa que possui valores formados pela 

sua cultura; pessoais, como idade e estilo de vida, por exemplo; e psicológicos, como 

motivação, percepção, aprendizagem e memória. Esses fatores influenciam todo o processo de 

decisão de compra, desde o surgimento da necessidade provocada por fatores externos até o 

descarte do resíduo do produto comprado. 

Dessa forma, é preciso conhecer quais as etapas que o consumidor segue para efetivar 

determinada compra e identificar os fatores que influenciam o comportamento de compra do 

consumidor.   

4.1 Etapas do processo de compra 

Para esse trabalho foi utilizado o modelo de processo de compra proposto por Engel, 

Blackwell e Miniard (1995). Os autores definem que tal processo engloba as seguintes etapas: 
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a) Reconhecimento do problema 

O reconhecimento do problema identifica-se quando o indivíduo percebe a diferença 

entre um estado ideal e uma situação de privação.  Para Kotler e Keller (2006), existem duas 

fontes básicas de origem dos estímulos: externos e internos. No primeiro caso, uma das 

necessidades normais da pessoa como sede e fome, sobe para o nível da consciência e se torna 

um impulso. No segundo caso, a pessoa é estimulada por fatores externos à sua consciência, 

como por exemplo, anúncios e indicações de amigos. 

Para Las Casas (2008), as influências do marketing são responsáveis por despertar 

necessidades e desenvolver estímulos para que os produtos se tornem conhecidos e desejados 

pelo consumidor. 

Dessa forma, o consumidor reage em função das suas necessidades, e no caso da 

moda, os estímulos externos tendem a ser os responsáveis pela necessidade, e as mídias 

sociais, na medida em que o consumidor é, por opção, seguidor de alguma marca, contribuem 

de forma direta nesse processo. 

b) Busca de informações 

Uma vez que o consumidor tenha identificado o problema, o indivíduo buscará 

informações em diversas fontes.  Entretanto, em situações que tratam de produtos de baixo 

envolvimento ou compra habitual, esta etapa do processo de decisão da compra não é 

percebida, visto que envolve a aquisição de bens de baixo envolvimento, não oferecendo 

riscos ao comprador, e por estar fundamentada em processos cognitivos passados. 

Segundo Las Casas (2008), os clientes buscam informações em fontes internas e 

externas. As internas são as que estão guardadas na memória, constituindo-se de lembranças 

passadas e experiências com a aquisição de certos produtos. Porém, caso não hajam 

experiências anteriores, o consumidor irá recorrer às fontes externas, que são provenientes de 

vendedores, propagandas, amigos, etc. 

Ao despertar interesse por algum item de vestuário, as redes sociais têm papel 

importante na ferramenta de busca. De acordo com uma pesquisa realizada em 19 países, 

incluindo o Brasil, pela PricewaterhouseCoopers (PwC), 77% dos consumidores entrevistados 

informaram que as informações obtidas nas redes sociais — por meio de comentários de 

amigos ou nos perfis das varejistas — tiveram impacto nas suas decisões de compra. O 
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Instagram representa por 14% dos buscadores. Entre os consumidores, 28% informaram que 

usam as redes sociais para descobrir novas marcas; 27% informaram que usam essas mídias 

para pesquisar sobre o retorno que as marcas têm; 34% usam as redes para seguir marcas 

favoritas, e 35% assistem vídeos sobre produtos nas redes sociais. 

c) Avaliação das alternativas 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995), após o consumidor ter coletado 

informações em número suficiente na etapa anterior do processo, ele deve avaliar as 

alternativas existentes para que, possa chegar à decisão de compra. É nessa etapa que o 

consumidor comparará as alternativas capazes de solucionar seu estado de privação. 

Para Las Casas (2008), os produtos ou serviços oferecem quantidade e qualidade de 

atributos diferentes, portanto há a necessidade de fazer uma comparação entre eles. Nos 

mercados modernos, a competição entre as empresas em determinados setores é muito 

intensa, fazendo com que os concorrentes tenham que se esforçar para apresentar mais 

atributos em cada oferta. 

d) Decisão de compra 

A etapa de decisão de compra é a fase na qual o consumidor vai decidir se vai ou não 

comprar, e escolher onde e o que comprar. 

Para Kotler e Keller (2006), ao formar a intenção de compra, o consumidor pode 

passar por cinco subdecisões, dependendo da complexidade e da frequência de compra: 

decisão por marca, decisão por revendedor, decisão por quantidade, decisão por ocasião, e 

decisão por forma de pagamento. 

Segundo Engel, Blakwell e Miniard (1995) o processo de decisão de compra pode ser:  

 Totalmente planejada: quando tanto a marca quanto o produto são escolhidos 

com antecedência ao ato da compra no ponto de venda ou de promoção. Nessa 

situação, o consumidor procura a marca ou o produto já com a intenção de 

comprar; 

 Parcialmente planejada: quando a escolha da marca é tomada no ponto de 

venda ou de propaganda. Ocorre quando o consumidor tem interesse em obter 

algum produto, mas ainda não estava decidido até o momento; 
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 Não planejada: quando a escolha do produto e da marca é realizada no ponto 

de venda ou de promoção. Nesse caso, o consumidor está apenas circulando 

entre as redes sociais e encontra algo que desperta seu interesse. 

e) Comportamento pós-compra 

Segundo o modelo de decisão do consumidor apresentado por Engel, Blackwell e 

Miniard (1995) existem três situações que podem ser reconhecidas após a compra ou 

consideradas como resultados deste ato: a satisfação, dissonância cognitiva, e a insatisfação. 

A satisfação pós-compra dá-se quando a escolha do indivíduo é consistente com suas 

crenças e atitudes. No caso de uma escolha ter de fato agradado ao comprador, a experiência 

irá para um banco de informações da memória ativa e servirá para decisões de compra no 

futuro, alimentando um círculo virtuoso de repetição de compra que pode ser acessado na 

próxima oportunidade, como afirmam os autores. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (1995), entretanto, existe a possibilidade de 

inquietude com a aquisição, conhecida como dissonância cognitiva, que não representa, 

necessariamente, insatisfação com o fluxo de benefícios produzido pelo bem, mas sim pela 

ansiedade e incerteza apresentadas pelo consumidor de que as alternativas não selecionadas 

apresentavam, também, atributos desejáveis. 

Por fim, como afirmam os autores, a situação de insatisfação se configura quando o 

produto adquirido não cobre as expectativas esperadas pelo consumidor no ato da compra.  

Buscando relacionar a teoria apresentada com a prática, na seção 5 é apresentada a 

metodologia de pesquisa utilizada para validar os dados apresentados até o momento. 
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Nesta seção é abordada a metodologia utilizada nesta monografia, sua classificação 

quanto aos meios e aos fins e os métodos de coleta de dados, etapas necessárias para a 

estruturação e elaboração de uma pesquisa acadêmica. 

Conforme Schein (2007), para que se possa entender a cultura de uma organização, se 

faz necessário um processo de observação sistemática e de conversa com seus membros. 

Ainda segundo o autor, os questionários e os estudos previamente detalhados podem revelar 

apenas alguns artefatos e uma ou duas das certezas mais marcantes, não alcançando em sua 

plenitude as certezas tácitas compartilhadas, fazendo-se necessário uma pesquisa para 

alcançar seus níveis mais profundos. 

Foi utilizada para a classificação da metodologia da pesquisa a sistemática proposta 

por Sampieri, Collado e Lucio (2006). Quanto aos fins, é uma pesquisa de cunho exploratório, 

pois se busca analisar a influência do Instagram no processo de decisão de compra do 

consumidor de moda do setor vestuário.  

Quantos aos meios a pesquisa tem cunho: bibliográfico e de campo. Bibliográfico, 

pois inclui a revisão da teoria pertinente ao assunto e exploração de informações acerca da 

empresa-alvo de pesquisa. Pesquisa de campo, pois houve visitas realizadas diretamente na 

empresa analisada como estudo de caso e realização de entrevista junto ao gestor da 

organização.  

O trabalho foi divido em três etapas, nas quais na primeira parte foi feito um 

levantamento bibliográfico acerca dos assuntos abordados com o intuito de obter um 

conhecimento aprofundado sobre o tema da pesquisa, e assim prosseguir com a segunda parte 

do projeto, buscando-se interligar a teoria com a prática.  

Na segunda etapa, foi realizado um estudo na empresa Gamane Fitness, uma marca de 

roupas de academia feminina, através de uma entrevista (Apêndice A) com a proprietária da 

empresa, e um questionário (Apêndice B) contendo 13 questões objetivas, aplicado às clientes 

da loja.  

A entrevista com a proprietária foi realiza presencialmente no escritório da empresa, 

no dia 20 de janeiro de 2016 e durou cerca de quarenta minutos. Através de oito perguntas 
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abertas, a entrevista teve como objetivo verificar qual a visão dela a respeito do Instagram 

como ferramenta de promoção.  

O questionário foi enviado às clientes através do Google Forms. Foram obtidas 106 

respostas (em um total de 7.145 seguidoras) no período de 20 a 22 de janeiro de 2016. 

Por fim, foi feita a análise dos resultados obtidos com o estudo da empresa e a 

conclusão do trabalho realizado, como mostra o quadro de congruência na página 32. 

Portanto, o trabalho em questão, através dos estudos bibliográficos e do estudo 

realizado, teve como objetivo verificar de que forma o Instagram influencia o processo de 

decisão de compra do consumidor de moda no setor vestuário. 
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Tabela (3) – Quadro de congruência.  

  Objetivo Teoria  Pergunta 

1 

Verificar qual faixa 

etária predominante 

entre os clientes 

entrevistados. 

Total de pessoas que usam smartphone 

com Internet, segundo as faixas etárias. 
Qual sua idade? 

2 

Verificar qual a classe 

social predominante dos 

clientes entrevistados. 

Segundo a pesquisa da Nielsen, a 

classe B representa 50% dos usuários 

brasileiros de smartphone com Internet. 

Qual a renda familiar? 

3 

Validar a teoria 

apresentada de que o 

smartphone é item 

essencial na rotina do 

consumidor brasileiro. 

De acordo com Torres (2009), 

juntamente com a criação da Internet, 

surgiu no mundo dos negócios o acesso 

instantâneo às informações sobre 

produtos e serviços. O smartphone 

assumiu um lugar de destaque na rotina 

do consumidor brasileiro, tornando-se, 

cada vez mais, sua principal ferramenta 

digital.  

Você possui 

smartphone? 

4 

Verificar qual o período 

de maior acesso do 

smartphone dos clientes 

entrevistados. 

A pesquisa Mobile Report mostrou que 

metade dos brasileiros  acessa o 

smartphone à noite antes de dormir. 

Em qual período do dia 

você mais utiliza a 

Internet através do seu 

smartphone? 

5 

Verificar se as redes 

sociais estão entre os 

aplicativos mais 

utilizados pelos clientes 

entrevistados. 

Para Spyer (2009), as redes sociais 

possuem grande potencial para 

mobilizar a sociedade, formando uma 

teia de conexões capaz de espalhar 

informações e dar voz às pessoas. Com 

grande poder mercadológico, as redes 

sociais são importantes ferramentas de 

aproximação entre organização e 

público alvo. As redes sociais e os 

aplicativos para comunicação 

predominam entre os aplicativos mais 

populares. Entre os vinte mais usados 

pelos brasileiros conectados por 

smartphones, seis são de redes sociais. 

Quais os aplicativos 

mais utilizados por 

você no seu 

smartphone? 

6 

Verificar a frequência 

com a qual os clientes 

entrevistados acessam o 

Instagram. 

De acordo com pesquisa realizada pelo 

Instagram em setembro de 2015 com 

mil usuários brasileiros, 61% afirmou 

que acessa o Instagram pelo menos 

uma vez por dia. 

Você acessa o 

Instagram mais de uma 

vez por dia? 

7 

Verificar se a moda está 

entre os assuntos que 

despertam o interesse 

dos seguidores. 

De acordo com pesquisa realizada pelo 

Instagram em setembro de 2015 com 

mil usuários brasileiros, os seguidores 

afirmaram que têm interesse em 

publicações a respeito de música, 

viagens, natureza, celebridades, moda e 

gastronomia. 

Você tem interesse em 

seguir usuários do 

Instagram que 

publicam fotos e 

vídeos relacionados a: 
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8 

Verificar quais fatores 

são mais responsáveis 

pelo comportamento de 

compra dos clientes 

entrevistados. 

Para Kotler e Keller (2006), uma vez 

que o propósito do marketing foca em 

atender e satisfazer às necessidades e 

aos desejos dos consumidores torna-se 

fundamental conhecer o seu 

comportamento de compra, 

influenciado por fatores sociais, 

culturais, pessoais e psicológicos. 

Quais fatores 

influenciam você a 

realizar uma compra? 

9 

Verificar a influência 

do Instagram na busca 

de informação no 

processo de decisão de 

compra. 

Segundo Torres (2009), as redes 

sociais também funcionam como 

plataformas para o marketing viral e 

para pesquisas online. 

Você utiliza o 

Instagram para buscar 

informações de 

produtos que deseja 

comprar? 

10 

Verificar a influência 

das hashtags nas 

publicações. 

De acordo com pesquisa realizada pelo 

Instagram, as hashtags facilitam a 

disseminação de um tópico, assim 

como organiza o acompanhamento do 

conteúdo e discussões feitas em relação 

ao tema.  

Você procura 

informações sobre o 

produto que deseja 

comprar utilizando 

hashtags para a 

pesquisa? 

11 

Verificar se as 

publicações no 

Instagram são 

responsáveis pela 

tomada de decisão de 

compra não planejada 

dos clientes. 

Segundo Engel, Blakwell e Miniard 

(1995), a compra não planejada é 

quando a escolha do produto e da 

marca é realizada no ponto de venda ou 

de promoção. Nesse caso, o 

consumidor está apenas circulando 

entre as redes sociais e encontra algo 

que desperta seu interesse. 

Você já comprou 

alguma peça de roupa 

que não estava 

planejada por ter visto 

uma publicação 

postada no Instagram 

da loja? 

12 

Verificar se existe o 

alcance de novas 

pessoas a partir da 

utilização de hashtags 

nas publicações para 

ligar o conteúdo a 

diferentes pilares. 

Para as marcas, as hashtags servem 

para classificar as imagens postadas, 

amarrando o conteúdo a diferentes 

pilares para alcançar novas pessoas que 

podem estar procurando algo 

relacionado à publicação.  

Você compraria uma 

peça de roupa em uma 

loja que não conhece a 

partir de uma 

publicação no 

Instagram? 

13 

Verificar se o Instagram 

desperta o desejo e a 

necessidade de compra 

dos clientes 

entrevistados. 

Para Las Casas (2008), as influências 

do marketing são responsáveis por 

despertar necessidades e desenvolver 

estímulos para que os produtos se 

tornem conhecidos e desejados pelo 

consumidor. 

Os perfis de moda que 

você segue no 

Instagram influenciam 

o seu comportamento 

de compra? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS  

O objetivo geral do trabalho foi mensurar de que forma o Instagram influencia no 

processo de decisão de compra do consumidor de moda. Esta seção apresenta a análise dos 

resultados obtidos através da pesquisa.  

Inicialmente, foi realizada entrevista com a proprietária da empresa Gamane Fitness, 

Tícia Rodrigues, com o objetivo de conhecer o histórico da empresa e entender a tática de 

comunicação utilizada. 

A primeira pergunta foi a respeito de como e quando a empresa surgiu. Segundo a 

proprietária, a Gamane existe há 23 anos. “No início, a loja vendia moda praia e fitness, mas 

em 2009 eu comprei a e transformei em Maison Gamane, que vendia diversas linhas de 

moda”.  Em 2012 surgiu a oportunidade de abrir uma loja no Maraponga Mart Moda, um 

importante centro de compras de Fortaleza. Essa loja vendia moda básica (roupas e 

acessórios) e fitness. Porém, como afirmou Tícia, “o mercado local de roupas básicas estava 

saturado, e a procura por esse segmento na loja era baixo, enquanto o mercado fitness estava 

em ascensão e tinha uma alta demanda”. Dessa forma, ainda em 2012, a marca se transformou 

em Gamane Fitness e atualmente as vendas são focadas somente para esse segmento. 

Segundo a proprietária, como meio de comunicação com os clientes, a empresa utiliza 

as redes sociais Facebook e Instagram, e o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. 

Acerca do Instagram, com 7.145 seguidores, ela afirma que “é uma excelente ferramenta de 

promoção, pois é uma maneira fácil, visto que muitas pessoas utilizam o aplicativo, e gratuita 

para atingir um público mais abrangente”. Apesar das publicações no Instagram aumentarem 

a procura pelas peças, a divulgação realizada pelo WhatsApp diretamente com as clientes gera 

um retorno financeiro maior. 

Quando questionada sobre o horário no qual as publicações no Instagram ganhavam 

mais curtidas, ela afirmou que era no horário de almoço e à noite, após o fim do horário 

comercial, confirmando a pesquisa da Nielsen IBOPE, Mobile Report. Porém, em relação à 

utilização de hashtags, não se vê efeito em número de curtidas, afirma a empresária. 

Para ganhar e manter seguidores, a proprietária mantém uma quantidade elevada de 

publicações e às vezes realiza sorteios de peças de academia pelo aplicativo, postando uma 

foto da peça e sorteando-a entre os usuários que comentaram a foto, por exemplo. 
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Apesar de não ser a ferramenta de comunicação que gera um maior retorno financeiro, 

a proprietária afirma que “o Instagram é vantajoso em relação às demais por ser uma rede 

social fácil de ser utilizada, que atinge uma grande parcela do público-alvo e que é bastante 

utilizada entre os clientes”. 

O questionário aplicado às clientes buscava conhecer o perfil das entrevistadas e 

analisar de que forma o Instagram poderia influenciar o processo de decisão de compra. 

A primeira pergunta do questionava a idade. Conforme ilustrado no gráfico (4) abaixo, 

93,4% das entrevistadas têm entre 18 e 45 anos. 

Gráfico (4) – Idade. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

A renda familiar das entrevistadas, como ilustra o gráfico (5) a seguir, teve maior 

representatividade nas classes econômicas A (acima de 20 salários mínimos) e B (de 10 a 20 

salários mínimos).  

Gráfico (5) – Renda familiar. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 
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A terceira pergunta questionava se a cliente possuía smartphone com acesso à Internet 

e 100% afirmou possuir, confirmando, de acordo com Torres (2009), que com a criação da 

Internet, surgiu no mundo dos negócios o acesso instantâneo às informações sobre produtos e 

serviços. O smartphone assumiu um lugar de destaque na rotina do consumidor brasileiro, 

tornando-se, cada vez mais, sua principal ferramenta digital. 

O gráfico (6) mostra que os períodos do dia de mais acesso à Internet através do 

smartphone são os momentos de espera e antes de dormir, podendo ser justificado por serem 

os momentos nos quais as clientes estão relaxadas e com tempo para acessarem as redes 

sociais. O resultado está de acordo com a informação dada pela proprietária de que as 

publicações do Instagram ganham mais curtidas na hora do almoço e à noite. Gráfico (6) – 

Em quais momentos do dia você mais utiliza a Internet através do seu smartphone?  

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

A tabela (2), a seguir, mostra o comparativo do perfil dos entrevistados obtidos através 

da pesquisa com as clientes e da pesquisa Mobile Report da Nielsen IBOPE. 

Tabela (2) – Pesquisa com clientes Gamane Fitness x Mobile Report. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  
Pesquisa com clientes 

Gamane Fitness 
Mobile Report 

Idade predominante 
De 18 a 45 anos De 18 a 49 anos 

93% 73% 

Classe econômica 

predominante 

A B 

38,70% 50% 

Horário de maior acesso 

ao Instagram 

À noite À noite 

87% 48% 
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Analisando a tabela, vê-se que o perfil obtido através do questionário aplicado com as 

clientes da Gamane Fitness se aproxima da pesquisa Mobile Report, apresentando divergência 

apenas no resultado da classe econômica predominante, diferença que pode ser justificada 

pelo fato de o público-alvo da empresa em questão ser mulheres de classe média alta. 

Buscando saber quais os aplicativos mais utilizados pelas clientes, o gráfico (7) mostra 

que as redes sociais são favoritas. O Instagram aparece em primeiro lugar como preferência 

de 84% das entrevistadas, seguido pelo Facebook, com 70,8%. 

Gráfico (7) – Quais os aplicativos mais utilizados por você no seu smartphone? 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

O gráfico acima confirma o que diz Spyer (2009): as redes sociais possuem grande 

potencial para mobilizar a sociedade, formando uma teia de conexões capaz de espalhar 

informações e dar voz às pessoas. Com grande poder mercadológico, as redes sociais são 

importantes ferramentas de aproximação entre organização e público-alvo. As redes sociais e 

os aplicativos para comunicação predominam entre os aplicativos mais populares. Entre os 

vinte mais usados pelos brasileiros conectados por smartphones, seis são de redes sociais. 

Dentre as entrevistadas, como ilustra o gráfico (8), 88,7% afirmou acessar a rede 

social mais de uma vez por dia. Dentre essas clientes, como ilustra o gráfico (9), 38,5% acessa 

o Instagram mais de sete vezes por dia. 
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Gráfico (8) – Você acessa o Instagram mais de uma vez por dia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Gráfico (9) – Caso positivo, quantas vezes em média? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Confirmando que a moda está entre os assuntos que despertam o interesse dos usuários 

do Instagam, como afirmou a pesquisa elaborada pela rede social em 2015, o gráfico (10) 

mostra que as clientes da Gamane Fitness também têm bastante interesse em seguir usuários 

que publicam fotos e vídeos relacionados à moda. 
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Gráfico (10) – Você tem interesse em seguir usuários do Instagram que publicam fotos 

e vídeos relacionados a: 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Na intenção de verificar quais fatores são responsáveis pelo comportamento de 

compra dos clientes entrevistados, visto que Kotler e Keller (2006) afirmam que o propósito 

do marketing foca em atender e satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores, 

tornando-se fundamental conhecer o seu comportamento de compra, influenciado por fatores 

sociais, culturais, pessoais e psicológicos, questionou-se quais fatores influenciam as clientes 

a realizar uma compra. O gráfico (11) mostra o grau de influência de algumas situações. 

Gráfico (11) – Quais das seguintes situações você diria que contribuem para que você 

realize uma compra?  

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Encontrar peças que despertem vontade e a necessidade são os fatores de maior 

influência entre as clientes. O conteúdo publicado por um usuário pode ser exposto a quem o 

segue, caracterizando-se como uma comunicação dirigida. Ao passo que o Instagram é uma 

ferramenta de relação, o consumidor segue o perfil de uma loja por vontade própria e gosta de 

ser comunicado das novidades, o que pode não ser percebido como uma propaganda, 

justificando o menor grau de influência segundo as entrevistadas. 
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Perguntou-se às entrevistadas se elas utilizam o Instagram para buscar informações de 

produtos que desejam comprar. O gráfico (12) mostrou que 85% respondeu que sim.  

Gráfico (12) – Você utiliza o Instagram para buscar informações de produtos que 

deseja comprar? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instagram em 2015, as hashtags facilitam a 

disseminação de um tópico, assim como organizam o acompanhamento do conteúdo e 

discussões feitas em relação ao tema. Para verificar a utilização desse recurso entre as 

clientes, questionou-se se elas procuravam informações sobre o produto que desejavam 

comprar utilizando hashtags para a pesquisa. O resultado ilustrado no gráfico (13) mostra que 

a maioria não utiliza por não saberem exatamente o alcance delas, justificando a resposta da 

proprietária ao dizer que não vê efeito em número de curtidas nas publicações quando utiliza 

hashtags. 

Gráfico (13) – Você procura informações sobre o produto que deseja comprar 

utilizando hashtags para a pesquisa? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 
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Apesar de não serem utilizadas pela maioria – apenas por 37% –, as hashtags são um 

tipo de ferramenta de busca considerável para procurar informações, dessa forma é 

interessante que a empresa estude uma maneira para tirar o devido proveito do grupo de 

seguidoras que as utiliza. 

Ainda de acordo com a pesquisa realizada pelo Instagram, para as marcas, as hashtags 

servem para classificar as imagens postadas, amarrando o conteúdo a diferentes pilares para 

alcançar novas pessoas que podem estar procurando algo relacionado à publicação. Por mais 

que a minoria utilize esse recurso para buscar informações à respeito do produto que deseja 

comprar, o gráfico (14) mostra que 64,2% das entrevistadas comprariam uma peça de roupa 

de academia em uma loja que não conhece a partir de uma publicação no Instagram. 

Gráfico (14) – Você compraria uma peça de roupa de academia em uma loja que não 

conhece a partir de uma publicação no Instagram? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Para verificar se as publicações no Instagram são responsáveis pela tomada de decisão 

de compra não planejada dos clientes, a pergunta “Você já comprou alguma peça de roupa de 

academia que não estava planejada por ter visto uma publicação postada no Instagram de loja 

conhecida?” foi elaborada. 

Segundo Engel, Blakwell e Miniard (1995), a compra não planejada é quando a 

escolha do produto e da marca é realizada no ponto de venda ou de promoção. Nesse caso, o 

consumidor está apenas circulando entre as redes sociais e encontra algo que desperta seu 

interesse. O gráfico (15) mostra um resultado que confirma essa teoria: 59% das entrevistadas 

afirmou já ter comprado uma peça de roupa de academia que não estava planejada por ter 

visto uma publicação postada no Instagram de loja conhecida. 
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Gráfico (15) – Você já comprou alguma peça de roupa de academia que não estava 

planejada por ter visto uma publicação postada no Instagram de loja conhecida? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Por fim, para verificar se o Instagram desperta o desejo e a necessidade de compra dos 

clientes entrevistados, questionou-se se os perfis de moda que as clientes entrevistadas 

seguem no Instagram influenciam o comportamento de compra.  

O gráfico (16) indica que 83% das entrevistadas se dizem influenciadas pelo Instagram 

no quesito comportamento de compra, mostrando que, como afirma Las Casas (2008), as 

influências do marketing são responsáveis por despertar necessidades e desenvolver estímulos 

para que os produtos se tornem conhecidos e desejados pelo consumidor. 

Gráfico (16) – Os perfis de moda que você segue no Instagram influenciam o seu 

comportamento de compra? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Base: 106. 

Apesar de 17% das entrevistadas se dizerem não influenciadas pelo Instagram no 

comportamento de compra, 64% afirmou que compraria uma peça de roupa de academia em 
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uma loja desconhecida, ou seja: o fato de ter visto a peça em um perfil de uma loja que não 

conhecia desperta o desejo de compra. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do trabalho foi identificar de que forma o Instagram influencia no processo 

de decisão de compra do consumidor de moda no setor vestuário. Para isso, foi feita uma com 

uma entrevista com a proprietária e uma pesquisa com clientes na empresa Gamane Fitness, 

que atua no segmento de moda fitness em Fortaleza-CE, e utiliza o Instagram como 

ferramenta de promoção. 

De acordo com os resultados obtidos com a amostra, todas as entrevistadas utilizam 

smartphones com Internet móvel, e são usuárias do Instagram. Evidenciou-se que a utilização 

de ferramentas digitais como o Instagram levam ao cliente uma visão privilegiada da marca, 

sendo bastante útil para a divulgação e atração de novos clientes, pois 64% das entrevistadas 

afirmou que compraria uma peça de roupa de academia em uma loja desconhecida, ou seja: o 

fato de ter visto a peça em um perfil de uma loja que não conhecia desperta o desejo de 

compra.  

Apesar de a maioria ter afirmado que, dentre os fatores que influenciam a compra, a 

propaganda é a que exerce menor influência, o Instagram é ferramenta de busca de 

informações pra 63,2% das entrevistadas, ou seja, elas não vêem o Instagram como uma 

ferramenta de propaganda, mas como um meio de relação com o consumidor, pois ele segue o 

perfil de uma loja por vontade própria e gosta de ser comunicado das novidades, justificando 

um menor grau de influência segundo as entrevistadas. 

Com a afirmação de que 83% das entrevistadas tem o comportamento de compra 

influenciado pelo Instagram e que 59% das entrevistadas afirmou já ter comprado uma peça 

de roupa de academia que não estava planejada por ter visto uma publicação postada no 

Instagram de loja conhecida, é interessante que os varejistas, tendo em vista que para 

prosperar em um mercado onde a concorrência aumenta a cada dia é preciso se diferenciar, 

apostem nessa rede social como meio de divulgação, procurando fornecer informação e valor 

ao cliente de forma rápida e eficaz. 

Dessa forma, é importante sugerir à empresa Gamane Fitness que busque procurar 

uma maneira de aproveitar as hashtags, pois 37% das clientes afirmou utilizá-las como 

ferramenta de busca de algum assunto de interesse no Instagram, e é um diferencial utilizado 

pela Nike, marca de moda com o maior número de seguidores da rede social. 
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Como evidenciado em pesquisas já citadas nesse trabalho, as pessoas utilizam cada 

vez mais a Internet, e mais especificamente as redes sociais, para interação devido à facilidade 

de comunicação. O consumidor que antes era apenas considerado o “alvo”, agora passa 

também a ser gerador de mídia, uma vez que estando conectado às redes sociais, gera e 

divulga informações a respeito de determinado produto ou serviço facilmente. Em vista disso 

e do que foi apresentado no trabalho, é importante que as empresas utilizem das redes sociais, 

principalmente do Instagram, para divulgaçãode produtos e serviços, considerando que 72,4 

milhões de brasileiros utilizam a Internet. 

Atualmente, não basta ter apenas qualidade e aparência, as empresas precisam ser 

interessantes e envolventes, buscando manter um bom relacionamento com o cliente através 

da comunicação. As experiências positivas vivenciadas no estabelecimento extendem-se 

também para o ambiente virtual. Apesar de todos os esforços digitais, não basta apenas estar 

presente na rede, as empresas precisam envolver os clientes utilizando estratégias que 

busquem despertar o desejo do cliente pelo produto ofertado. 

O estudo apresentou limitações no que se refere ao tamanho da amostra, que ao se 

apresentar em número reduzido, permite considerar os resultados encontrados apenas para a 

população em questão, não permitindo a extrapolação de dados. 
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APÊNDICE A 

Entrevista realizada com a proprietária da empresa Gamane Fitness em Fortaleza/CE. 

1. Como e quando surgiu a Gamane Fitness? 

 

2. Qual a ferramenta utilizada pela empresa para a comunicação com o cliente? 

 

3. Qual a sua opinião sobre o Instagram enquanto ferramenta de promoção? Por quê? 

 

4. Quando você publica uma imagem no Instagram, a procura pela peça divulgada é 

maior? Quanto? Como compara com outras formas de promoção? 

 

5. Qual o horário que as postagens ganham mais curtidas? 

 

6. Você utiliza hashtags nas suas publicações? Que efeitos elas têm? 

 

7. O que você faz para ter mais seguidores e para manter os que já têm? 

 

8. Qual a vantagem da utilização do Instagram em comparação às outras formas de 

comunicação? 
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APÊNDICE B 

Entrevista realizada com clientes da loja de roupas de academia Gamane Fitness, em 

Fortaleza/CE. 

1. Idade: 

(   ) 18 a 25 anos 

(   ) 26 a 35 anos 

(   ) 36 a 45 anos 

(   ) 46 a 55 anos 

(   ) Acima de 55 anos 

 

2. Renda familiar:  

(   ) Até R$ 1.760,00 (Até 2 salários mínimos)  

(   ) De R$ 1.760,001 a R$ 3.520,00 (de 2 a 4 salários mínimos) 

(   ) De R$ 3.520,01 a R$ 8.880,00 (de 4 a 10 salários mínimos)  

(   ) De R$ 8.880,01 a R$ 17.600,00 (de 10 a 20 salários mínimos)  

(   ) Acima de R$ 17.600,01 (acima de 20  salários mínimos) 

 

3. Você tem smartphone com Internet? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4. Em quais momentos do dia você mais utiliza a Internet através do seu smartphone?  

(   ) Ao acordar 

(   ) No banheiro 

(   ) Enquanto assisto TV 

(   ) Enquanto espero 

(   ) Antes de dormir 

 

5. Quais os aplicativos mais utilizados por você no seu smartphone? 

(   ) Bancos 

(   ) E-mails 

(   ) Jogos 

(   ) Mapas/aplicativos de localização 
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(   ) Facebook 

(   ) Instagram 

(   ) Twitter  

(   ) YouTube 

 

6. Você acessa o Instagram mais de uma vez por dia? 

(   ) Sim   

(   ) Não 

Caso positivo, quantas vezes em média?  

 

7. Você tem interesse em seguir usuários do Instagram que publicam fotos e vídeos 

relacionados a: 

  
1 (Pouco 

interesse) 
2 3 4 

5 (Muito 

interesse) 

Entretenimento           

Esporte           

Gastronomia           

Moda           

Música           

Outros           

 

 

8. Quais das seguintes situações você diria que contribuem para que você realize uma 

compra?  

  
1 (Pouco 

interesse) 
2 3 4 

5 (Muito 

interesse) 

Encontrar uma peça que 

desperte minha vontade/desejo 
          

Indicação de alguém que 

considero 
          

Liquidações           

Por necessidade, quando está 

faltando mesmo 
          

Propagandas           

 

 



53 
 

9. Você utiliza o Instagram para buscar informações de produtos que deseja comprar? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

10. Você procura informações sobre o produto que deseja comprar utilizando hashtags 

para a pesquisa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

11. Você compraria uma peça de roupa de academia em uma loja que não conhece a 

partir de uma publicação no Instagram? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

12.  Você já comprou alguma peça de roupa de academia que não estava planejada por 

ter visto uma publicação postada no Instagram de loja conhecida? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

13. Os perfis de moda que você segue no Instagram influenciam o seu comportamento 

de compra? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 


