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RESUMO 
 

Este trabalho trata-se de uma consultoria gratuita à empresa “Nosso Acessório”, com 
o objetivo de implementar suas vendas através de rede sociais, hoje pouco 
explorada pela empresa. Por meio de pesquisa de mercado, publicações iniciais, 
identificou-se uma grande oportunidade no aumento do faturamento através de 
plataformas digitais. O mercado de moda tem muito a crescer no ambiente online, há 
a necessidade de desenvolvimento de ferramentas que possibilitem uma experiência 
mais prática aos clientes. É fundamental entender o comportamento do consumidor 
no segmento de moda, diferenças como público masculino e feminino, variação da 
classe econômica, faixa etária e perfil físico são algumas informações importantes a 
serem observadas. As redes sociais consideradas para este trabalho foram 
Instagram, WhatsApp e Facebook, plataformas digitais importantes para a venda 
online. Investir em imagens de alta qualidade e preços atrativos são diferenciais 
importantes para o mercado. Para este trabalho foram considerados bibliografias e 
artigos científicos sobre moda, marketing e redes sociais. Foram realizados um total 
de 80 publicações em cada uma das três redes sociais e 57 stories do Instagram, os 
resultados obtidos foram, 2 conversões de vendas, aumento de 155% de seguidores 
do Instagram e 1,5% no Facebook, as ações realizadas ao longo do projeto estão 
detalhadas no corpo do trabalho. 
 

Palavras-chave: Redes sociais. Mercado da moda. Oportunidade. Consumidor. 
 

  



 

RESUMEN 
 

Este trabajo se trata de una consultoría gratuita a la empresa “Nosso Acessório”, con 
el objetivo de implementar sus ventas a través de las redes sociales, hoy poco 
explotado por la empresa. A través de investigación de mercado, publicaciones 
iniciales, se identificó una gran oportunidad en el aumento de la facturación a través 
de plataformas digitales. El mercado de moda tiene mucho que crecer en el 
ambiente en línea, hay la necesidad de desarrollar herramientas que posibiliten una 
experiencia más práctica a los clientes. Es fundamental entender el comportamiento 
del consumidor en el segmento de moda, diferencias como público masculino y 
femenino, variación de la clase económica, grupo de edad y perfil físico son algunas 
informaciones importantes a ser observadas. Las redes sociales consideradas para 
este trabajo fueron Instagram, WhatsApp y Facebook, plataformas digitales 
importante para la venta en línea. Invertir en imágenes de alta calidad y precios 
atractivos son diferenciales importantes para el mercado. Para este trabajo se 
consideraron bibliografías y artículos científicos sobre moda, marketing y redes 
sociales. Se realizaron un total de 80 publicaciones en cada una de las tres redes 
sociales y 57 historias de Instagram, los re resultados obtenidos fueron 2 
conversiones de ventas, 155% de aumento en seguidores de Instagram y 1.5% en 
Facebook, las acciones realizadas por Los proyectos largos se detallan en el cuerpo 
del trabajo.. 
 
Keywords: Redes sociais. Mercado da moda. Oportunidade. Consumidor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo, prestar consultoria em marketing digital à 

empresa Nosso Acessório, que atua no segmento de moda. Propósito da consultoria 

foi de, através da veiculação de matérias publicitárias nas redes sociais, divulgar e 

fomentar a demanda pelos produtos da empresa e assim, proporcionar-lhe aumento 

do faturamento e visibilidade da marca. Esta sugestão se deu após análise dos 

meios utilizados pela empresa para divulgar seus produtos e, sobretudo, pelo anseio 

de sua proprietária em desejar ampliar a visibilidade da empresa e expandir sua 

área de atuação, porém, com baixo investimento. Desta forma, após reuniões e 

discussões sobre o tema com a proprietária, chegou-se à conclusão de que a 

divulgação através das redes sociais seria a forma mais rápida, abrangente e menos 

onerosa de se atingir tal objetivo.  

O projeto foi estruturado em sete etapas, sendo elas: escolha da empresa, 

análise da empresa e seus problemas, definição do problema, solução do problema, 

pesquisa de mercado, aplicação da metodologia e análise dos resultados. 

O desenvolvimento da consultoria abrangeu a produção de material para 

publicação em redes sociais, tais como, fotos, conteúdos relevantes ao público de 

moda, promoções, atualização e administração das contas e perfis da empresa no 

Instagram, Facebook e Whatssap. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

exploratória, de natureza qualitativa, através de questionários e pesquisa 

bibliográfica e documental.  

As publicações foram realizadas periodicamente nas redes sociais 

Instagram, Facebook e Whatsapp os resultados foram tabulados e avaliados 

individual e semanalmente visando identificar o aumento do faturamento, 

exclusivamente através de vendas online e a expansão do alcance nas redes 

sociais. 

Como a visibilidade da empresa e consequentemente, a venda de seus 

produtos via online foi muito insignificante, o propósito como resultado final da 

consultoria numericamente foi bastante ousado e foi estabelecido em conjunto com 

a proprietária da empresa e previa aumentar 100% o número de peças vendidas 

online e 500% a visibilidade da marca nas redes sociais, em um prazo de 3 meses. 

No transcorrer da aplicação prática das ações foram detectados alguns 

problemas, que no final das contas tornaram-se impeditivos do alcance dos 
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objetivos, porém, as ações possibilitaram a Sra. Grazielle, uma profunda reflexão 

quanto à importância de estar presente e manter atualizada a presença da Nosso 

Acessório nas redes sociais e ainda, deu a ela, subsídios para tomar decisões mais 

assertivas quanto aos investimentos neste setor. 
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2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

2.1 DADOS DA EMPRESA  

 

Para a definição deste trabalho, a empresa escolhida foi a Nosso Acessório, 

cuja proprietária é a Sra. Grazielle Pessoa, 

A empresa iniciou suas atividades no ano de 2014, com intuito de produzir 

calças legging feminina e infantil. Encontra-se localizada na Rua Irmã Flávia Borlet, 

2068, Xaxim, na cidade de Curitiba e seu ramo de atuação é o de confecção de 

roupas. Atualmente a empresa conta com 6 colaboradoras, sendo uma lotada na 

área administrativa, três na produção e duas na área comercial, voltada a vendas.  

A empresa encontra-se instalada em um barracão de 60m2, e conta com 

uma mesa de corte, seis máquinas industriais e duas máquinas domésticas, além de 

ferramentas de corte, medição, marcação e embalagens, estoque de tecidos e 

roupas para venda à pronta entrega. 

Atualmente a empresa atua no mercado B2C (transação comercial entre 

empresa e consumidor final). O diferencial de negócio são vendas personalizadas 

(vendas consultivas), com atendimento no local e horário mais indicado e confortável 

para cada cliente, podendo ser em sua residência, no trabalho ou em encontro de 

O foco deste trabalho foi abrir um novo canal de vendas por meio de redes 

sociais, para esse novo canal, foi disponibilizado somente roupas na modelagem 

padrão, sem a opção de ajuste, já o atendimento personalizado com as medidas de 

cada cliente, poderá ser implantado também para as vendas online, porém será 

necessário criar uma tabela de medidas a serem preenchidas pela cliente no 

momento da compra e uma instrução detalhada para que essas medidas sejam 

preenchidas corretamente, esse tipo de serviço, tem alguns desafios, como, 

padronizar os pedidos a fim de evitar devoluções por tamanhos errados.  

Hoje o modelo de negócio da Nosso Acessório traz ao mercado o conceito 

de moda inclusiva. A inclusão deixa de lado a classificação por tamanho, estilo e 

gênero. Moda Inclusiva possibilita escolher roupas com diferentes modelagens. A 

marca propõe que todos se sintam entendidos e admirados, independente de seu 

estilo estar ou não em conformidade com padrões pré estabelecidos, e esse tipo de 

consumidor, está em todos os lugares, pode ser atendido também em compras pela 

internet, para tanto será necessário a implantação de ferramentas específicas que 
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disponibilizem medidas dos moldes da empresa, a exemplo do que faz o site 

ALIExpress. 

Nas palavras da Sra. Grazielle Pessoa:  

 

Quando se fala de moda inclusiva, é importante ressaltar que os 
estereótipos não devem ser cultuados como se fossem a perfeição. Roupas 
feitas em série, sem se pensar nas diferenças que cada pessoa possui, 
tomam conta do mercado da moda, sem a percepção de que cada ser 
humano tem suas particularidades. A moda inclusiva veio para mostrar que, 
mais do que nunca, é necessário abrir os olhos para a diversidade e suas 
novas possibilidades. Assim nossas roupas se adaptam a cada cliente e 
não o cliente à roupa. 

 

A empresa tem como objetivo proporcionar a seus clientes, uma experiência 

satisfatória ao usar a roupa produzida por ela. Por isso oferece ajustes e adaptações 

que melhor se adaptem a cada perfil. Na venda através de redes sociais, a empresa 

não oferece ajustes, mas continuou a atender de maneira personalizada.  

Atualmente as vendas da empresa em sua maioria ocorrem por indicação de 

clientes à suas amigas e familiares, que imagina-se seja o principal benefício da 

expansão da empresa online, pois as redes sociais são fundamentais para modelos 

de negócios por indicação, ou compartilhamento. A empresa conta atualmente com 

uma carteira de aproximadamente 400 clientes cadastradas e uma média de 200 

clientes que adquirem seus produtos com frequência bimestral. 

Em 05/03/19, o grupo reuniu-se com a proprietária da empresa, a Sra. 

Grazielle para conhecer a operação e saber dela, quais eram as dificuldades ou 

problemas de gestão que estava enfrentando e com o qual a consultoria poderia 

contribuir. 

Utilizando a técnica de entrevista em profundidade, foram obtidas várias 

informações sobre a empresa e seus problemas, tais como: estagnação das vendas, 

falta de mão de obra para venda direta, orçamento limitado para marketing e 

dificuldade na expansão e alcance da marca. Ainda de acordo com a opinião da 

proprietária, a ausência da empresa em redes sociais tem contribuído para seu 

baixo crescimento e por isso, dentre todos os problemas e dificuldades 

mencionados, entendeu-se que este seria um ótimo ponto a ser trabalhado pelo 

grupo em sua consultoria.  
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2.2 MISSÃO DA EMPRESA  

 

Oferecer ao mercado da moda inclusiva, produtos que elevem a autoestima, 

desenvolvimento e bem-estar social de nossos clientes, respeitar e valorizar as 

características pessoais e exclusivas de cada indivíduo. 

 

2.3 VISÃO DA EMPRESA  

 

A Nosso Acessório tem como objetivo, ser referência no mercado da moda 

brasileira, como uma marca pioneira em moda inclusiva e acessível para todos os 

públicos.  

 

2.4 VALORES DA EMPRESA  

 

Temos como prioridade o respeito aos nossos clientes, colaboradores e 

fornecedores. Oferecer produtos de qualidade e contribuir economicamente com o 

desenvolvimento humano e social, sustentável e equilibrado. 

 

2.5 SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA NOSSO ACESSÓRIO 

 

Além de roupas padronizadas a pronta entrega, a empresa também oferece 

a cada cliente uma modelagem exclusiva para atender confecção de tamanhos 

diversificados e de forma inclusiva de calças, saias, blusas e vestidos, com 

variedade de tecidos e estilo.  

 

2.6 ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO FUNCIONAL 

 

FIGURA 1 -  ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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2.7 FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO 

 

Descrição das atividades e responsabilidades de cada setor da empresa. 

a) Administração: Contas a pagar, contas a receber, contato com clientes e 

fornecedores, tomada de decisões, RH, planejamento e meta de vendas; 

b) Criação: Definição de modelos, tecidos, cores e desenho de moldes; 

c) Compra de matéria prima: compra de tecidos e armarinhos (linhas, fios, 

agulhas etc.); 

d) Produção: Corte das peças, costura (passa por dois processos, 

fechamento da peça e acabamento com barra e rebatidos), etiquetas 

(etiqueta externa da marca e etiqueta de preço); 

e) Venda: Atendimento ao cliente, na sede da empresa com hora marcada, 

ou no local e horário escolhido pela cliente, essa modalidade, a princípio 

continuará disponível somente para Curitiba e região metropolitana, 

podendo ser expandida para as vendas online, após a criação e 

elaboração de tabela de medidas a serem preenchidas pelas cliente no 

ato da compra . Para peças que não estejam disponíveis a pronta 

entrega, a vendedora gera o pedido e envia para a linha de produção, 

com prazo de até 7 dias para ser confeccionada e entregue; 

f) Entrega: Peças prontas em estoque e em tamanhos padrões são 

entregues no ato da compra. Peças que precisam de medidas 

personalizadas são entregues até 7(sete) dias após a data do pedido 

confirmado pela vendedora. 

 

2.8 FORNECEDORES  

 

A Nosso Acessório, tem como fornecedores, as lojas de tecidos com vendas 

em atacado, situadas na cidade de Curitiba e São Paulo. As compras em Curitiba 

são realizadas pessoalmente pela proprietária e por WhatsApp nas lojas de São 

Paulo, as quais enviam os pedidos por transportadoras.  
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2.9 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA  

 

Em geral, as concorrentes da Nosso Acessório estão localizadas em bairros 

não centrais e em shoppings de pequeno porte ou de desconto. Como é o caso da 

Confecção Kallaran – que trabalha com moda fitness e praia, de fabricação própria, 

e da Produtiva Modas – que atua no segmento de moda feminina em geral, incluindo 

plus size, também de fabricação própria via atacado e varejo. 

O foco desse tipo de comércio é fidelizar e por meio de indicação, conquistar 

novos clientes. A estratégia de comunicação visa destacar os diferenciais de cada 

marca, como, modelagem exclusiva, estampas, tecido de qualidade, peças 

exclusivas, variedade de modelos e tamanhos, e principalmente, utilizar o site e as 

redes sociais para mostrar a variedade de modelos, ofertas e promoções.  

 

2.10 PERFIL DO PÚBLICO ALVO NOSSO ACESSÓRIO  

 

O consumidor deste tipo de produto na grande maioria são mulheres, com 

idade entre 20 e 50 anos que trabalham fora. São exigentes quanto à qualidade e 

exclusividade das roupas, prezam por estilo, conforto e novidades da moda.  
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3 PANORAMA ECONÔMICO 

 

Em tempos de crise econômica, que teve início em meados de 2014, 

causando uma grande recessão econômica, recuo do PIB por dois anos, queda de 

3,8% da economia em 2015 e 3,6% em 2016, gerando a maior taxa de desemprego, 

13,7% em 2017, o que representa mais de 14 milhões de brasileiros 

desempregados, a população precisou adaptar sua realidade financeira, os 

consumidores trocam produtos por similares mais baratos, esperavam as liquidações 

para comprar bens de maior valor com preços mais baixos e poupam mais do que 

de costume, gerando no consumidor certo medo em gastar, com um futuro 

econômico tão instável (EXAME, 2015).  

O mercado têxtil lidera expressivamente o mercado no Brasil, chegando a 

movimentar 164,7 bilhões todos os anos. Com este cenário, milhares de pessoas, 

principalmente mulheres, apostam em investir na carreira neste mercado, buscando 

driblar a crise, aumentar sua renda ou alcançar independência financeira. As 

mulheres encontram oportunidades a partir da revenda de roupas e conseguem 

atingir espaço para atuação no mercado. A crise econômica brasileira, além do 

aumento do desemprego, trouxe oportunidades para muitos brasileiros se 

reinventarem diante da dinâmica de trabalho (EXAME, 2018). 

O empoderamento feminino e a inserção de cada vez mais mulheres no 

empreendedorismo, tornou o caminho dos negócios ainda mais desejável, 

permitindo à mulher, mais renda e aumentando o consumo no setor. 

A moda é um importante canal de comunicação e qualidade de vida. No 

Brasil o olhar para a diversidade tem sido cada vez mais forte, os diversos nichos de 

mercado começam a se sobressair e serem valorizado, surgindo com isso, 

oportunidades comerciais diversas, e é justamente nesta onda que a Nosso 

Acessório deseja surfar. 

A moda inclusiva faz parte de uma moda atual, com representatividade 

cultural inovadora e que retrata as mudanças da sociedade. Reafirma a importância 

da inclusão e da participação de todos com suas diferenças, respeitando a 

diversidade. Moda inclusiva é pensar e fazer moda para pessoas fora do padrão do 

mercado, é a moda para todos. Esta tendência vem cada vez mais ganhando força 

no Brasil, algumas empresas com foco nos deficientes físicos, outros em gestantes e 

outras no público plus size. Vem para valorizar a diversidade, as curvas dos corpos, 
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as variações de estilos, indo contra os padrões de beleza e a ditadura impostos até 

então. 

Durante muito tempo, muitas mulheres se escondiam, com vergonha por não 

fazer parte dos padrões, se tornando por vezes impossível encontrar uma roupa 

bonita no tamanho ideal e que atendesse suas necessidades.  

Hoje estas mulheres classificadas como “fora dos padrões” não querem 

roupa apenas para se cobrir, elas querem estilo, conforto e modernidade em seus 

looks, com isso, várias marcas apostaram e continuam apostando nesse segmento. 

Já é possível encontrar no mercado grande variedade de opções de modelos. E um 

aumento no interesse das grandes marcas, como já acontece fora do Brasil. 

 

3.1 NECESSIDADE DO MERCADO A SER ATENDIDA  

 

Quando a empresa iniciou suas atividades, percebeu através da procura do 

público por determinados tipos de roupas, que existia uma lacuna no mercado de 

moda inclusiva e de modelagens plus size, essa primeira participação dos clientes 

junto a empresa foi importante para que o negócio adquirisse forma e se tornasse 

viável.  
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Atualmente 90% das vendas da empresa são vendas diretas. Embora exista 

o perfil da empresa nas redes sociais, até o momento não foi realizado nenhum 

investimento para obter ampliação no alcance do público alvo. Portanto, as redes 

sociais até o início deste trabalho não eram utilizadas como canais de venda da 

Nosso Acessório.  

Com o propósito de alavancar as vendas e obter visibilidade para a marca 

através das redes sociais, a proprietária entende que o trabalho pode ser relevante 

para o aumento do seu faturamento e a expansão do território atendido. Em 

números, há a expectativa da proprietária em aumentar em 100% suas vendas e 

500% seu alcance de público online.  
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5 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

De comum acordo entre a equipe de consultoria e a proprietária, definiu-se 

então que o problema a ser trabalhado neste projeto será a falta de vendas através 

das redes sociais. 
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6 A SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

Entendeu o grupo de consultores que a proposta para solucionar o problema 

apresentado deveria conter então, atualização do cadastro da empresa nas redes 

sociais; produção de material para divulgação e campanhas nas redes sociais; 

postagens de material promocional nas redes sociais com frequência programada, 

implantação de promoções com sorteio de peças de roupas vendidas pela marca e 

definição de uma verba para investimento em canais de comunicação como o 

Google Ads. 
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7 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta justifica-se à medida que se identificou a necessidade que a 

empresa sente em adequar seus canais de vendas à realidade do mercado atual, e 

uma destas ferramentas é sem dúvida o marketing digital, dado ao seu baixo custo, 

amplitude e facilidade de alcance. Além disso, este trabalho torna-se relevante 

dentro da realidade atual, onde os consumidores encontram-se cada vez mais 

conectados, à procura de praticidade e facilidade na compra. 
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8 OBJETIVO  

 

8.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste projeto é fomentar as vendas da empresa visando o 

aumento de seu faturamento. 

 

8.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Como objetivos secundários entendeu-se ser possível: 

a) Estruturar e padronizar ações de marketing digital; 

b) Implantar ferramentas de marketing digital para auxílio dos processos de 

venda e pós-venda; 

c) Promover facilidade e praticidade no atendimento, por meio de redes 

sociais; 

d) Oferecer novas soluções, com base nas necessidades de cada cliente; 

e) Criar mecanismos de divulgação e venda por meio das redes sociais;  

f) Estabelecer uma nova forma de relacionamento com os clientes a partir 

das redes sociais; 

g) Prospecção de clientes a partir das redes sociais. 
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9 ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 

Este trabalho teve como abrangência apenas o setor de marketing e 

comunicação digital da empresa e pensado para levantar e compartilhar dados entre 

as redes sociais Instagram, Facebook e Whatsapp 
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10 EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

A equipe de trabalho deste projeto é composta pelos alunos: Carlos Eduardo 

Freita Alves; Grazielle Pessoa de Oliveira; Jéssica Torrez Veronez e Sthephana 

Pessoa Anschau. 

As tarefas foram designadas da seguinte maneira:  

a) Carlos Eduardo: Comportamento de compra do consumidor, Moda, 

Comportamento de compra do consumidor de moda, segmentação de 

mercado; 

b) Grazielle: Introdução, Cronograma, informações sobre a empresa; 

c) Jessica: Redes Sociais, Estratégias de comunicação para redes sociais; 

d) Sthephana: Pesquisas e metodologia. 
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11 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Os principais fatores críticos de sucesso deste projeto foram: 

a) Ter Conhecimento do mercado; 

b) Possuir Maquinários e equipamentos adequados às atividades 

desenvolvidas; 

c) Estabelecer um bom Relacionamento com os fornecedores; 

d) Possuir diversidade na linha de produtos; 

e) Manter a marca presente nas redes sociais; 

f) Abranger um público maior por meio das vendas, através de plataformas 

online; 

g) Trabalhar com Baixo custo e, 

h) Investimentos em marketing digital.  
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12 ETAPAS DO PROCESSO 

 

O processo está estruturado em sete etapas, a saber: 

a) Escolha da empresa; 

b) Análise da empresa e seus problemas; 

c) Definição do problema; 

d) Solução do problema; 

e) Pesquisa de mercado; 

f) Aplicação da metodologia; 

g) Análise dos resultados. 
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13 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 

QUADRO 1 -  ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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14 DOCUMENTAÇÃO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

Foram utilizados quadros/infográficos a partir de cada etapa do projeto e 

relatórios que demonstrem a posição do antes/durante/depois das atividades 

realizadas. 
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15 RECURSOS E COMUNICAÇÃO UTILIZADOS 

 

a) Computador; 

b) Papéis; 

c) Celular para comunicação; 

d) Rede de internet; 

e) Plano de dados móvel; 

f) Mão de obra para fotos e postagens.  

g) O sistema de comunicação com a proprietária foi o whatsapp 

diariamente e pessoalmente uma vez na semana, com o professor, 

realizado um encontro semanal pessoalmente e via whatsapp e e-mail. 
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16 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

O Investimento para a execução deste projeto foi de R$ 400,00 divididos em: 

a) Deslocamento e estacionamento R$ 300,00; 

b) Cópias e impressões R$ 100,00 
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17 ANÁLISE DE RISCOS 

 

Os principais pontos de atenção para análise de riscos foram: 

a) Falta de material adequado para divulgação; 

b) Campanhas não assertivas; 

c) Não obter resultados expressivos ou não cumprir as projeções propostas 

na consultoria; 

d) Falta de mão de obra para atendimento aos novos canais de vendas; 

e) Não adequação da produção para atendimento de novas demandas. 
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18 PROJEÇÃO DE VENDAS  

 

No início da consultoria a Nosso Acessório atuava timidamente com vendas 

online, por meio da plataforma Mercado Livre. Como estratégia de ampliação das 

vendas, a proposta foi gerar aumento no faturamento e da visibilidade da marca por 

meio de redes sociais.  

A intenção da Nosso Acessório com este trabalho é alcançar um aumento de 

100% no número de peças vendidas no período de 3 meses, após o início das 

campanhas. Para a mensuração dos resultados foi avaliado o aumento do 

faturamento, exclusivamente através de vendas online, e a expansão do alcance nas 

redes sociais. O faturamento através de vendas online, plataforma Mercado Livre, no 

início da consultoria estava em R$1.000, e o número de peças vendidas é de 5 

peças por mês.  
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19 METODOLOGIA A SER ADOTADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

A Pesquisa realizada para obter soluções até então não encontradas para 

um problema existente.  

 

A pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e sistemático 
de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 
procedimentos científicos (GIL, 1999, p. 42). 

 

19.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA  

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa, pode ser classificada, como, exploratória 

ou estudo de caso, descritiva e explicativa.  

Classificadas quanto à natureza, estão às pesquisas qualitativa, quantitativa 

e qualitativa-quantitativa.  

Quando se trata da técnica aplicada à coleta de dados, as pesquisas são 

classificadas por entrevista, questionário, observação, documental e bibliográfica.  

 

19.1.1 Objetivos da pesquisa 

 

19.1.1.1 Pesquisa exploratória ou estudo de caso 

 

A pesquisa exploratória permite uma maior interação entre o pesquisador e o 

tema, pois é um assunto que ainda não foi abordado, ou apresenta informações 

pouco exploradas. Pelo teor específico da pesquisa, ela tem as características de 

um estudo de caso. 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 
ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 
delineamentos considerados. (GIL, 1991, p. 58). 

 

Para se conhecer as oportunidades a serem trabalhadas no 

desenvolvimento do propósito do trabalho, será utilizada pesquisa exploratória. 
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19.1.2 Pesquisa explicativa 

 

Identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos. Por ser o tipo de pesquisa que explica o porquê das coisas, é a 

mais complexa.  

 

19.1.3 Pesquisa descritiva 

 

Na pesquisa descritiva o assunto já é conhecido e o seu papel será apenas 

de proporcionar uma nova visão sobre ele. Na pesquisa descritiva é realizado um 

estudo detalhado, com coleta, análise e interpretação de dados.  

A pesquisa realizada através da aplicação de um questionário, por exemplo, 

é considerada uma pesquisa descritiva. 

 

19.2 NATUREZA DA PESQUISA 

 

19.2.1 Pesquisa qualitativa  

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas com a compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 

Pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos procuram explicar o porquê dos 

fatos, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores nem 

apresentam provas dos fatos.  

 

19.2.2 Pesquisa quantitativa  

 

Os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados, principal 

diferença entre a pesquisa qualitativa, para tanto, é importante que as amostras 

sejam significativamente grandes e representativas assim os resultados são 

considerados um retrato real da população alvo da pesquisa. As pesquisas 

qualitativa e quantitativa realizadas em conjunto, permite obter mais informações do 

que se poderia conseguir isoladamente, porém para o propósito do trabalho, a 

pesquisa quantitativa não será aplicada.  
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19.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

19.3.1 Entrevista  

 

Para Cervo e Bervian (2002), a entrevista é uma das principais técnicas de 

coleta de dados e pode ser definida como conversa realizada face a face pelo 

pesquisador junto ao entrevistado, seguindo um método para se obter informações 

sobre determinado assunto.  

Existem algumas vantagens na utilização dessa técnica de entrevista, tais 

como eficiência no levantamento de dados, facilidade de classificação e 

mensuração. Esta técnica de coleta de dados é efetiva para a obtenção de 

informações sobre o que as pessoas sabem, acreditam, esperam e desejam, e suas 

razões para cada resposta.  

As entrevistas podem ser classificadas em três tipos principais: entrevistas 

estruturadas, esse modelo é representado por um roteiro de questões previamente 

estabelecidas, destacando as principais perguntas que deverão ser feitas a cada 

entrevistado. As não estruturadas, que têm uma maior autonomia do entrevistador, 

para realizar as perguntas desejadas, de acordo com cada situação, e por fim, a 

entrevista semiestruturada caracterizada por um conjunto de questões previamente 

estabelecidas, mas permite que o entrevistador inclua questões ao decorrer da 

entrevista, as quais não foram planejadas inicialmente.  

 

19.3.2 Questionário  

 

Os questionários podem conter perguntas abertas e/ou fechadas. As 

perguntas abertas contribuem com respostas mais cheias de informações, já as 

fechadas apresentam maior facilidade na tabulação e análise dos dados. Como 

vantagens dos questionários vale a pena destacar o alcance maior em número de 

pessoas; possibilita uma uniformidade nas interpretações, é econômico e não há a 

necessidade de identificação dos entrevistados (LAVILLE; DIONNE, 1999; 

MALHOTRA, 2001). O anonimato dos questionários pode comprometer o resultado 

final, pois há de se contar com aspectos como, franqueza e boa vontade dos 

entrevistados, que também podem interpretar as perguntas de uma maneira 

diferente ou equivocada, outro aspecto negativo, é o fato de que alguns temas 
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podem ser desconfortáveis aos entrevistados, e isso, pode resultar em um baixo 

número de respostas.  

 

19.3.3 Observação 

 

A pesquisa através da observação é considerada uma coleta de dados para 

conseguir informações de determinados aspectos da realidade. 

Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 27), “observar é aplicar atentamente os 

sentidos físicos a um amplo objeto, para dele adquirir um conhecimento claro e 

preciso”.  

 

19.3.4 Pesquisa documental  

 

As pesquisas documentais e bibliográficas são bastante semelhantes, o que 

difere uma da outra são as fontes pesquisadas, enquanto a bibliográfica se utiliza 

exclusivamente de autores que tiveram suas publicações analisadas, a documental 

utiliza diversos tipos de documentos ainda não analisados, como, jornais, revistas, 

relatórios, cartas, filmes, fotografias, pinturas, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc., por isso ela necessita de cuidados redobrados quanto 

aos documentos pesquisados, pois em caso de dados trocados ou equivocados, 

pode levar a erros nos resultados da pesquisa (FONSECA, 2002, p. 32).  

 

19.3.5 Pesquisa bibliográfica  

 

A pesquisa bibliográfica e documental é um apanhado geral sobre os 
principais trabalhos já realizados, antes de iniciar qualquer pesquisa de 
campo, o primeiro passo é a análise minuciosa de todas as fontes 
documentais que sirvam de suporte a investigação projetada. (MARCONI, 
2012, p. 12). 

 

A pesquisa bibliográfica é realizada através do levantamento de teorias já 

analisadas e publicadas. Os meios de publicação são diversos, tais como, livros, 

artigos científicos, revistas reconhecidas e sites. Todo trabalho científico tem inicio 

com uma pesquisa bibliográfica, para que o pesquisador conheça o que ja foi 

estudado sobre o assunto.  
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19.3.6 Pesquisa documental  

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 

bibliográfica, não sendo fácil por vezes defini-las separadamente. A pesquisa 

bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, basicamente por 

livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre 

a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

Informações e arquivos oficiais, Imprensa em geral e obras literárias. 
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20 APLICAÇÃO PRÁTICA DA PROPOSTA  

 

Para que fosse possível cumprir os objetivos deste trabalho, primeiramente 

faz-se necessário apresentar alguns conceitos e práticas do marketing digital e 

vendas por meio de redes sociais, para tanto, foram utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos:  

Pesquisa exploratória, qualitativa, através de questionário, e método de 

pesquisa bibliográfica e documental.  

O início deste trabalho se deu com a realização de uma pesquisa do tipo 

qualitativa, com o objetivo de obter as primeiras informações relevantes para 

conhecer o público alvo e a partir daí, dar início ao desenvolvimento das práticas do 

marketing digital. 

Na primeira parte do projeto foram realizadas duas pesquisas exploratórias, 

de natureza qualitativa, através do método de questionário.  

A primeira, constante no anexo A, foi realizada com o objetivo de conhecer 

as percepções e expectativas dos clientes quanto à marca. Para esta pesquisa, o 

universo considerado foi de 300 clientes cadastrados pela empresa. O questionário 

foi respondido por 34 clientes, o que representa 11,33% do universo considerado. O 

questionário foi composto por cinco questões, todas voltadas à qualidade, preços 

praticados pela empresa e satisfação dos clientes.  

A segunda pesquisa aplicada, (anexo B), teve como objetivo entender o 

comportamento de compra online foi direcionada ao público em geral, e o 

questionário foi deixado aberto e online durante duas semanas. O acesso à 

pesquisa foi divulgado por meio das redes sociais. Nesta pesquisa, obteve-se um 

total de 300 respostas para um questionário composto por 9 perguntas, que 

possibilitou o entendimento do grupo para o desenvolvimento da segunda parte do 

trabalho, a consultoria para implantação de um marketing e vendas por meio de 

redes sociais.  

 

20.1 TABULAÇÃO E ANÁLISE DAS PESQUISAS REALIZADAS 

 

Concluída a pesquisa, procedeu-se a análise dos dados coletados, o que se 

deu da seguinte maneira: 
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20.1.1 Primeira pesquisa: Percepções e expectativas dos clientes quanto a 

marca 

 

a) Percepção dos clientes quanto à marca, atendimento, qualidade e 

preços da empresa Nosso Acessório; 

b) Dos clientes entrevistados 86% avaliam o atendimento como ótimo, 14% 

como muito bom; 

c) Quanto a indicar a empresa para amigos e conhecidos, 100% dos 

entrevistados informam que com certeza indicariam; 

d) Foi perguntado também qual o grau de satisfação dos clientes com a 

empresa, 95% estão muito satisfeitos e 5% se sentem satisfeitos com a 

empresa; 

e) No que se refere aos produtos vendidos pela Nosso Acessório, os 45% 

dos clientes entendem que os preços são adequados com o produto, 

90% acham os produtos de alta qualidade, 30% acreditam que os 

produtos são únicos e exclusivos e 5% entendem que o preço é alto; 

f) Com relação às expectativas e necessidades dos clientes que 

participaram da entrevista, 54% sentem serem totalmente atendidas, 

43% sentem que suas necessidades são atendidas, e 3% acreditam não 

serem atendidas; 

Em resumo, a Nosso Acessório tem clientes satisfeitos e a maioria absoluta 

está contente com a marca e os produtos oferecidos por ela, tendo a empresa como 

referência no segmento de moda. 

 

20.1.2 Segunda pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada para se entender o comportamento dos clientes 

nas compras online. 

a) Perfil do público entrevistado: mulheres (73%), sendo: na faixa dos 26 a 

45 anos (65%) e faixa de renda de 2 a 5 mil (40%) das quais, 60% têm o 

hábito de comprar em redes sociais; 

b) Detectou-se dentre as respostas, não existir problemas ou desconfiança 

com o uso do meio online para compras e também não parece ser uma 

questão de hábito, já que a grande maioria dos entrevistados é bastante 
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familiarizada com o ambiente digital. No entanto, quando se trata do 

segmento de vestuário o fato de provar a peça e confirmar que está de 

acordo com o esperado é decisivo. Tanto que, para 76% dos 

entrevistados que declararam não utilizar as redes sociais para comprar 

roupas, o principal motivo é a questão de não poder experimentar; 

c) Quando se trata de compartilhar promoções e ofertas em lojas virtuais a 

maioria dos entrevistados (62%) não tem esse hábito; 

d) Para 38% dos participantes o que mais chama a atenção em anúncios e 

outros tipos de divulgação do segmento de vestuário são boas imagens 

(fotos bem produzidas), já para 35% os preços são mais atraentes. 

Conclui-se que o mercado de moda online e a venda através de mídias 

sociais, têm muito a crescer, os principais desafios foram vencidos são, a questão 

do hábito de provar a roupa e a satisfação de comprá-la e poder usar a partir do 

momento da compra. 
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21 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica deste trabalho teve como fundamento fornecer 

embasamento necessário para o desenvolvimento da parte prática deste trabalho, 

para tanto, foram vistos os principais tópicos a seguir.  

 

21.1 MARKETING DIGITAL 

 

Marketing digital é o uso de ações de Comunicação no ambiente online. Tem 

como objetivo divulgar, promover e/ou comercializar produtos e serviços utilizando 

plataformas e canais digitais. 

Nesse tipo de abordagem as principais vantagens são a comunicação direta 

e a probabilidade de gerar maior engajamento com a proposta da marca ou serviço.  

Além disso, o Marketing Digital demanda um investimento menor em relação 

às mídias tradicionais e, ainda assim, permite atingir um público maior ou mais 

amplo em menos tempo e de forma mais efetiva. Isso acontece porque com o 

Marketing Digital utiliza estratégias de segmentação que possibilitam que a 

mensagem seja melhor direcionada ao público desejado. 

 

Os 8 Ps do Marketing Digital propõe um método a ser testado de forma 
contundente e científica, de modo que a empresa aprenda sobre o seu 
mercado e melhore seu desempenho a cada ação. A metodologia dos 8 Ps 
faz com que a empresa mantenha o foco no método, no conceito e no que 
deve ser feito (CONRAD ADOLF,  p. 299) 

 

O método do autor Conrad Adolf  sugeriu que os passos sejam trabalhados 

da seguinte forma: 

a) Pesquisa: é o ponto inicial do trabalho. Através da pesquisa é possível 

descobrir hábitos, preferências e comportamentos de consumo – já que 

atualmente as pessoas costumam utilizar os meios digitais para 

manifestar opiniões, preferências, elogios e críticas sobre marcas, 

empresas e serviços; 

b) Projeto: a partir dos dados e informações obtidos na fase da pesquisa 

traça-se um plano de ação quanto aos caminhos a serem utilizados. É 

importante padronizar e direcionar as ações de marketing de modo que 

todas respondam aos mesmos objetivos propostos; 
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c) Produção: nessa etapa as ações planejadas são criadas. É a definição 

de conteúdo e formato, partir do que foi estabelecido na fase do projeto. 

Podem ser textos, vídeos, imagens ou outro recurso visual ou de áudio, 

sempre com o foco em que vai chamar a atenção das pessoas para o 

produto ou serviço;  

d) Publicação: é a presença efetiva na internet. Nessa fase as peças 

produzidas são publicadas seguindo a estratégia definida no plano de 

ação;  

e) Promoção: A ação de promoção não é direcionada para qualquer um e 

sim para o público que deseja atingir com a ação de marketing; 

f) Propagação: é quando a peça ou ação de Marketing ganha um reforço, 

orgânico ou não, e viraliza. Ou seja, quando atinge a exposição máxima 

na internet, reverberando para um grande número de pessoas, mesmo 

que por um curto período de tempo; 

g) Personalização: é a segmentação e direcionamento da mensagem a 

partir de bancos de dados com informações específicas de determinados 

públicos. Esse tipo de estratégia possibilita personalizar a ação de 

acordo com as necessidades e perfil de consumidor;  

h) Precisão: é que a mensuração dos resultados para saber se a campanha 

foi efetiva quanto aos objetivos traçados no plano de ação.  

Com o ciclo completo será possível conhecer de forma mais aprofundada o 

mercado e o consumidor. E reavaliar as ações realizadas de modo a aprimorar a 

estratégia e obter resultados cada vez mais efetivos. 

 

21.2 MODA  

 

Segundo Sproles (1974) a moda de vestuário, como sendo uma forma de 

expressão estética que reflete na maneira com que as pessoas se vestem e se 

adornam, sendo perceptível a qualquer momento e mudando ao longo do tempo.  

Bannister e Hogg (2004) corroboram com a ideia alegando que a moda 

envolve todos os aspectos relacionados à aparência pessoal que proporcionam valor 

ao consumidor. Valores estes, que podem ser de origem utilitária ou hedônica. 

Kawamura (2005) ainda ressalta que os indivíduos vestem peças de roupa 

acreditando ou desejando acreditar que o que estão vestindo é moda e não apenas 
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roupas, ou seja, o ato de vestir é extremamente simbólico e originado da ideia 

socialmente construída de que a moda vai além do vestuário. 

Em meados dos anos 70, Sproles (1974) dividiu esse ciclo em cinco etapas 

que consistem em: 

a) Aprovação da liderança por "agentes de mudança”. Na primeira etapa 

ocorre a adoção da moda pelos agentes de consumo fashion, é nessa 

fase que as inovações são introduzidas e adotadas pelos líderes de 

opinião capazes de influenciar o gosto coletivo;  

b) A visibilidade social e a comunicabilidade. Nesta etapa a inovação entra 

em um ciclo de uso e é vista como uma nova alternativa fashion para as 

pessoas; 

c) Conformidade dentro e entre sistemas sociais. Na terceira etapa 

acontece a legitimação e aceitação social, é nessa fase que a inovação 

emergente atinge um grau de maturidade e passa a ser aceita como um 

novo conjunto de gostos de moda;  

d) Mercado e saturação social. Nesse momento a moda alcança o maior 

nível de aceitação popular criando uma saturação social, sendo utilizada 

por um grande número de pessoas;  

e) Declínio e obsolescência forçada pelo surgimento de novas alternativas 

de moda;  

f) Por último vem a etapa de declínio, é nessa etapa que a moda perde o 

significado de novidade e exclusividade e surgem novas alternativas de 

substituição, dando continuidade ao ciclo. 

No entanto, é relevante observar que esse sistema foi proposto naquela 

época. Com as constantes transformações ocorridas na sociedade, algumas dessas 

fases sofreram alterações, a exemplo dos canais de comunicação virtual que foram 

criados e hoje são fundamentais para qualquer negócio.  

 

É fundamental para os profissionais de marketing de vestuário o alcance 
dos líderes de opinião e a venda bem-sucedida para esses agentes de 
mudança, pois como citado anteriormente eles constituem a primeira etapa 
do processo de introdução e propagação da moda, mesmo nos dias atuais. 
Do outro lado, no entanto, estão os fashion followers ou seguidores de 
moda, que constituem a grande maioria dos consumidores. (GOLDSMITH, 
1996). 
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Esse olhar ao público jovem é importante e faz todo sentido para vendas em 

redes sociais, objetivo principal deste trabalho, falar a mesma língua e ter produtos 

que atendam os interesses desse nicho de mercado pode significar o sucesso ou 

fracasso de quem deseja vender online.  

 

O comportamento de consumo jovem tem despertado interesse entre os 
praticantes de marketing, uma vez que os mesmos compõem um segmento 
de mercado lucrativo em diversas categorias de produtos, influenciam o 
padrão de consumo dos adultos, além de merecerem atenção por serem os 
consumidores do futuro (MOSCHIS; CHURCHILL, 1978).  

  

21.3 REDES SOCIAIS 

 

Marketing de relacionamento é baseado na premissa de que os clientes 
importantes precisam receber atenção contínua. Seguindo esse 
pensamento de criar e manter seus clientes na era digital, onde existem os 
consumidores de conteúdo e os geradores de conteúdo, as redes sociais 
suprem essa necessidade. (KOTLER, 1998, p. 619). 

 

Para Torres (2009) “As redes sociais são sites onde as pessoas se 

cadastram, registram seus dados pessoais, nos chamados perfis, e podem se 

relacionar com outras pessoas, publicando fotos, enviando mensagens e criando 

listas de amigos”. 

 

São plataformas onde ocorre o cadastro de um perfil em um canal e 
adiciona-se pessoas de sua preferência, mantendo assim um contato 
online. Permite conhecer indivíduos com interesses em comum, visualizar o 
que essas pessoas postam e trocar informações por meio de mensagens. 
Para possuir uma rede social é necessário fazer um perfil pessoal para 
identificar cada pessoa. É muito comum encontrar perfis de lojas de 
conveniência, livrarias, atacados e outros comércios, nas redes sociais, 
anunciando seus produtos, promoções e promovendo sorteios 
(FIGUEIREDO, 2013). 

 

A rede social possibilita a integração entre diferentes povos e entre 

diferentes culturas, onde os membros influenciam-se uns aos outros virtualmente. As 

empresas vêm investindo nessas plataformas online, se desenvolvendo e 

aprimorando suas estratégias de marketing nas redes sociais, a fim de atingir seu 

público alvo de maneira inovadora e subindo seu número em vendas, conquistando 

assim o poder de ser lembrada na mente do consumidor (share of mind).  

  

Uma empresa, ao entrar nessas redes e criar o seu perfil/identificação, 
poderá criar um universo grande de pessoas envolvidas em sua rede 
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(podendo atingir escalas inimagináveis), bem como influenciar diretamente 
o consumidor e estabelecer um modelo/padrão de consumo associado ao 
produto da empresa. Possibilita essa divulgação sem que haja nelas 
necessariamente presença física do vendedor, o que tende a reduzir os 
custos da Empresa associados a tais negócios. A empresa nas redes 
sociais, pode interagir com seus seguidores, estar presente e fazer 
divulgação e prospectar clientes com um baixo custo (XAVIER; NUNES; 
XAVIER, 2014) 

 

21.4 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS  

 

As informações devem ser desenvolvidas a partir do planejamento 

estratégico que é único para cada empresa. Faz parte da gestão da marca e tem 

como objetivo traçar ações mais assertivas para comunicar-se com seu público. 

Pode gerar um ambiente favorável para a criação de uma relação com o consumidor  

Para Valle (2015): 

 

Nos últimos tempos o marketing nas redes sociais tem sido um dos 
segmentos que mais cresce em todo o mundo. Esse é um caminho sem 
volta em termos de tendência de marketing online e as empresas precisam 
se adaptar a esse novo cenário. 

 

21.5 INSTAGRAM 

  

É inevitável o avanço que a tecnologia tem feito, em específico o Instagram 

que já não é somente uma rede de amigos, e sim um lugar onde as pessoas 

comercializam produtos e serviços, a empresa que deseja se destacar e atingir esse 

mercado, deve desenvolver, criar e implementar ações que estrategicamente, 

atinjam o público desejado. 

Para entreter os consumidores com a instantaneidade, existe uma 

plataforma voltada para a publicação de fotos com limitação de caracteres em sua 

legenda. Pode-se trocar mensagens (direct) e postar fotos e vídeos (story) que ficam 

disponíveis para visualização por 24 horas, podendo ser visualizadas e comentadas 

por seguidores do perfil.  
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FIGURA 2 -  INSTAGRAM “NOSSO ACESSÓRIO” 

 

Fonte: Instagran Nosso Acessório 

 

 A imagem demonstra como fica disponível o Story, cada vez que há uma 

nova postagem há um destaque na parte superior da tela principal, esse destaque 

só é retirado, após ser visualizado ou expirado, após 24 horas de sua postagem. No 

canto superior direito, uma seta indica as mensagens disponíveis no Direct, cada 

vez que se recebe um direct (mensagem) chega uma notificação. 

Com o sucesso que a rede social faz desde sua criação, tem atraído 

empresas de todos os portes, que viram uma oportunidade de realizar divulgação 

com menores custos e grande abrangência de público. Parte desse sucesso deve-se 

a uma recente profissão, digital influencer ou blogueiro. 

 

Um influenciador digital é aquele que tem, além de uma rede consumindo 
seu conteúdo, pessoas altamente engajadas com aquilo que ele produz. 
São seguidores que curtem e compartilham, perguntam, votam, pedem por 
assuntos, comentam e interagem com fotos, vídeos e textos daquele criador 
de conteúdo. Seja no Youtube, Instagram ou até em outros canais online, 
essa relação de proximidade e confiança é o que gera influência real sobre 
as pessoas. O influencer conquista um papel de autoridade para seus 
seguidores, estejam eles em qualquer rede social (ALVES, 2018). 

 



 
46 

O Influenciador Digital ou digital influencer é uma pessoa que utiliza uma 

rede social para expressar ideias e opiniões com intuito de influenciar a mentalidade 

de outras pessoas, faz isso por meio de publicações em texto ou vídeo e é 

acompanhado por seu público, podendo utilizar diversas redes sociais para 

compartilhar o mesmo conteúdo, essa união faz com que o alcance dessas 

publicações seja maior. 

 

Vivemos em uma sociedade que, crescentemente, se organiza em rede e 
na qual o conhecimento e a informação desempenham um papel 
estratégico, sendo chave para a produção constante de inovação, condição 
básica para o sucesso das organizações. Essas mudanças estão agilizando 
os processos de produção e consumo, enquanto ocorre uma convergência 
de base tecnológica que vem permitindo trabalhar com a informação, em 
alta velocidade, sobre uma base única e digital. (HERSCHMANN; 
PEREIRA, 2002, p. 4). 

 

21.6 FACEBOOK 

   

Facebook é um site de serviço de rede social gratuito, os usuários devem se 

registrar antes de começar a utilizar a rede, após o cadastro inicial é possível 

adicionar outros usuários, trocar mensagens, compartilhar fotos e vídeos. Fundado 

em 04 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, estudante da Universidade de 

Harvard o uso era limitado para alunos da Universidade localizada nos Estados 

Unidos da América, depois expandida para todo o mundo, com grande aceitação 

ficou rapidamente conhecida e virou a rede social mais usada.  

 

O Facebook é um serviço gratuito na qual seus usuários administram o 
próprio espaço pessoal através da sua página de início. No Facebook é 
possível escrever uma nota para parabenizar um amigo pelo seu 
aniversário, postar a imagem de uma festa, criar um álbum fotográfico, 
expressar o que gosta aos outros usuários, enfim, tudo aquilo que parece 
oportuno e queremos compartilhar com nossos amigos na rede. Com o 
Facebook também é possível conhecer gente nova de qualquer país do 
mundo ou atrair clientes com fins comerciais (CONCEITOS, 2016). 

 

Do profissional liberal a uma multinacional, esse volume de pessoas 
reunidas em um único ambiente abre uma enorme janela de oportunidades 
para todos os tipos de empreendimento. Por concentrar um número 
expressivo de usuários, o grande diferencial do Facebook para os demais 
meios de comunicação de massa é a capacidade de segmentação que a 
plataforma oferece. Se para uma empresa global é importante se comunicar 
com os mais distintos públicos, para um pequeno empreendedor ter a 
possibilidade de direcionar sua comunicação é um dos diferenciais mais 
importantes que a plataforma oferece (PORTO, 2014). 
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Fica clara a suma importância de todas as empresas participarem dessa 

rede social, com uma flexibilidade de orçamento o Facebook permite que empresas 

de grande ou pequeno porte consigam ter acesso a esse tipo de Marketing Digital. 

 

21.7 WHATSAPP 

 

WhatsApp é um aplicativo de envio de mensagens instantâneas, diretamente 

a um contato ou em grupos com mais participantes, essas mensagens podem conter 

arquivos, fotos, vídeos, gravar áudios e realizar chamadas de voz e vídeo, tudo isso 

com apenas uma conexão a rede de internet.  

 

A internet rompe as barreiras do tempo e do espaço” Seguindo esse 
pensamento com as todas as redes sociais disponíveis a uma facilidade de 
comunicação direta entre as pessoas, simplifica assim a comunicação entre 
vendedor e o consumidor que podem trocar mensagens direta, ampliando 
as relações já existentes. (CAMPOMAR, 2011, p. 111). 

 

Hoje em dia é cada vez maior o uso de tecnologia do trabalho em muitas 
empresas e o uso das redes sociais está cada vez mais comum, tanto que 
muitas empresas que antes torciam o nariz para este tipo de uso, agora até 
incentivam o uso para que se fechem até negócios, mas para isso é de 
suma importância que se use de forma correta e uma das mais comuns é o 
WhatsApp (MARINHO, 2014). 

 

Com essa oportunidade no WhatsApp que lembra o e-mail Marketing com 

maior rapidez de resposta, o que significa estreitar a relação entre vendedor e 

comprador. 

 

21.8 COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

 

O estudo sobre o comportamento do consumidor identifica algumas 

influências, estímulos e estágios para entender as etapas de compra. O 

comportamento do consumidor está relacionado a todas as decisões ligado às 

atividades de compra, uso, bens e serviços. O poder de compra do consumidor varia 

muito de pessoa para pessoa, por isso é necessário descobrir quais os desejos, 

motivações e necessidades que levam o sujeito a adquirir determinado produto.  

Após a realização de pesquisa podemos descobrir como os clientes pensam, 

sentem e, principalmente, escolhem quais produtos e serviços irão comprar, o que 

gera uma vantagem competitiva e possibilita criar ofertas irresistíveis para seu 
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mercado alvo, permitindo entender o quê seus clientes querem e precisam, sem que 

eles expressem seus desejos de forma objetiva. Todos nós recebemos constantes 

influências pelo ambiente em que somos inseridos. Um misto de informações que 

surgem da cultura local, da nossa família e de outras pessoas.  

O comportamento do consumidor é influenciado especialmente por fatores: 

Pessoais, culturais e sociais.  

a) Fatores pessoais: são características basicamente ligadas a uma única 

pessoa, mas que podem, ou não, aparecer no grupo no qual essa 

pessoa está inserida. Os fatores pessoais podem dizer muito sobre 

como uma pessoa faz compras, como toma decisões, quais são seus 

hábitos únicos, quais suas opiniões e seus principais interesses. Essas 

decisões são guiadas pela idade, sexo, histórico de vida, cultura e até 

mesmo problemas pessoais. Os gostos variam conforme o momento em 

que se encontra no ciclo de vida, como casamento, nascimento de filhos, 

doenças e divórcios. Já a personalidade e a autoimagem são traços 

psicológicos distintos que levam à reações relativamente coerentes e 

contínuas a um estímulo do ambiente. A personalidade é uma junção da 

maneira de como a pessoa se vê, como ela gostaria de ser e como ela 

acredita que os outros a enxergam. E por que é importante compreender 

tudo isso? Por que as marcas também possuem sua própria 

personalidade e as pessoas, no geral, tendem a comprar marcas que 

mais se assemelham à sua própria personalidade, ou melhor, à sua 

autoimagem. A situação econômica, bem como a ocupação, é outro fator 

pessoal que delimita o comportamento do consumidor. Talvez uma 

pessoa que ganhe um salário de 5 mil reais por mês até queira comprar 

uma Ferrari, mas certamente suas condições financeiras não possibilita 

que esse desejo seja realizado. Por fim, pessoas que pertencem à uma 

mesma classe social e até mesmo possuem uma ocupação igual, 

certamente não possuem o mesmo estilo de vida, já que cada um possui 

um conjunto especial de interesses, opiniões e atividades favoritas. O 

estilo de vida é impactado também ou pela falta de tempo ou por falta de 

recursos financeiros. Quem não possui muito dinheiro busca preços 

baixos, já quem não tem tempo busca comodidade; 
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b) Fatores culturais: a cultura é o aspecto que mais influencia o 

comportamento do consumidor. À medida que crescemos, somos 

bombardeados com ideias e valores, crenças e percepções vindo de 

nossos pais e familiares, do ambiente escolar e de outras instituições 

com as quais temos contato, especialmente nos primeiros anos de vida, 

Já as subculturas são mais específicas e envolvem grupos raciais, 

religião e nacionalidade. O comportamento do consumidor é bastante 

influenciado por crenças e valores. Você pode apreciar um vinho tinto e 

considerar seu gosto muito bom, porém, algumas pessoas podem ter 

vivenciado momentos não muito agradáveis com a bebida e acreditarem 

que o vinho pode causar dor de cabeça. Frequentemente, as pessoas 

não se comportam de maneira consistente com suas crenças, por alguns 

motivos: habilidade, alguém pode querer comprar um curso avançado de 

marketing digital, porém ainda não ter habilidade de mexer em um 

computador, o que dificultaria muito aplicação dos conceitos 

apreendidos. Demandas que competem entre si, apesar de você querer 

comprar um novo celular e também precisar de um novo notebook para 

trabalhar, seu orçamento só permite que você faça uma das compras, 

fazendo com que essas necessidades acabem competindo entre si. 

Influência social, você pode até achar que fumar é algo que você gosta 

de fazer, porém, a partir do momento que todos seus amigos acham que 

fumar é um ato anti-higiênico, você pode se sentir influenciado a parar 

de fumar; 

c) Fatores sociais, quando pessoas se juntam em grupos, muitas vezes, 

suas ações serão diferentes daquelas que teriam se estivessem 

sozinhas, isso porque desejam agradar ao grupo e fazer parte do círculo 

social. Os grupos de referência são aqueles que exercem influências 

sobre o comportamento do consumidor, seja pessoalmente ou não. 

Pode ser a família e amigos, mas também grupos religiosos ou 

profissionais. Os grupos sociais ditam comportamento e estilos de vida, 

mas também influenciam atitudes e a autoimagem dos indivíduos, sendo 

a família o grupo social que mais interfere no comportamento do 

consumidor. Os papéis que assumimos na sociedade, ou seja, aquilo 

que é esperado de nós de acordo com o papel que estamos ocupando, e 
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o status que esse papel traz, são frequentemente associados ao 

comportamento do consumidor, já que as pessoas gostam de adquirir 

produtos e serviços que reforcem tanto seu papel quanto o status 

associados a ele.  

 

O comportamento de compra do consumidor seja ela pessoal ou 
organizacional é um processo lógico e estruturado de tomada de decisão, 
tanto individualmente como em grupo. Uma vez que o consumidor é 
influenciado por um conjunto de múltiplos fatores (culturais, sociais, 
psicológicos e pessoais). (SAMARA; MORSCH, 2005, p. 22)  

 

O campo do comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o 

estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam ou 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos.  

  

A teoria tradicional sobre o comportamento do consumidor, baseada em 
conceitos da perspectiva comportamentalista da psicologia, define o 
comportamento do consumidor como um conjunto de reações e respostas 
dos indivíduos a determinados estímulos, os quais decorrem de fatores 
pessoais, ambientais, situacionais e de marketing. (VIDIGAL) 

 

21.9 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

“Um segmento de mercado consiste em um grande grupo que é identificado 

a partir de suas preferências, poder de compra, localização geográfica, atitudes de 

compra e hábitos de compra similares” (KOTLER, 2002, p.278).  

Segmentar o mercado significa escolher um grupo de consumidores onde 

suas necessidades sejam as mesmas para a qual a empresa poderá fazer uma 

oferta mercadológica. O objetivo de segmentar o mercado nada mais é, do que, 

trazer um determinado público para uma empresa, no qual seria possível satisfazer 

as necessidades e desejos em comum.  

Os profissionais de Marketing compreendem que os consumidores de um 

produto ou serviço, tem perfis de criar grupos com desejos, necessidades e 

demandas semelhantes, sendo assim visando a tornar mais certeira a estratégia de 

marketing voltada a um alvo específico. 

 

O objetivo da segmentação de mercado é a identificação de grupos de 
compradores alvo, por meio da decomposição do mercado de referência em 
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subconjuntos homogêneos do ponto de vista das expectativas e do 
comportamento do consumidor. (LAMBIN, 2000 ,p.236).  

 

A segmentação é uma estratégia de muita importância para as empresas, 

ela pode apresentar dados que conduz o domínio da atividade e a identificação de 

fatores-chave para se conquistar o sucesso nesses mercados alvo. 

A primeira vista, segmentação não representa ser uma tarefa difícil, por 

muito tempo, foi entendida como um conceito que consistia apenas em dividir 

mercado em grupos. Depois de alguns estudos os teóricos executivos perceberam 

que a segmentação de mercado constitui em uma poderosa arma estratégica, cuja 

as implicações decorrem da escolha de segmentos bem definidos para o 

delineamento de estratégias competitivas. Pode-se dizer que primeiro segmenta o 

mercado em seguida escolhe-se o alvo com o qual se pode trabalhar, diferenciando 

produtos e serviços de modo a atender a necessidade e desejo do público alvo, 

posteriormente posiciona o produto como forma de expressar as diferenças 

existentes. Pode-se perceber que segmentação de mercado é uma base da 

estratégia de marketing. 

 

21.10 PÚBLICO ALVO 

  

Segundo Kotler (2000, p.624) Público é “qualquer grupo que tenha interesse 

real ou potencial ou que possa ter impacto na capacidade de uma empresa para 

atingir seus objetivos”. 

Para se obter sucesso em uma empresa, é fundamental a escolha do 

público alvo, definir o grupo de pessoas e perfil a ser alcançado, para direcionar os 

esforços e ações de marketing à consumidores mais interessados no produto ou 

serviço oferecido. Porém esta não é uma tarefa fácil, nem sempre as informações 

para a definição deste público estão claras, acaba-se buscando poucos dados como 

classe social, faixa etária e gênero, podendo encontrar uma grande diferença social 

com a mesma faixa etária e mesmo gênero, dificultando assim uma direção mais 

assertiva do grupo a ser escolhido. A aplicação de uma pesquisa de mercado, ajuda 

nesta definição do público alvo, possibilitando a empresa fazer suas decisões e 

ações com mais segurança, pois possibilita conhecer melhor seu público, seu 

mercado, seus concorrentes e seu negócio. 
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O processo deve começar tendo-se em mente um público-alvo bem 
definido: possíveis compradores dos produtos da empresa, usuários atuais, 
pessoas que decidem ou influenciam, indivíduos, grupos específicos ou 
público em geral. O público-alvo exerce uma influência fundamental nas 
decisões do comunicador sobre o que, como, quando, onde para quem 
dizer. (KOTLER, 2000, p. 572). 

  

21.11 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS 

 

Estratégia de comunicação é toda e qualquer informação de sua empresa, 

você ou seus serviços que é veiculada na sociedade. Ou seja, quando se divulga 

qualquer informação em qualquer mídia ela deve fazer parte de uma estratégia. 

A citação refere-se sobre as às informações que devem ser desenvolvidas a 

partir do planejamento estratégico que é único para cada empresa, faz parte da 

gestão da marca e tem como objetivo traçar ações mais assertivas para comunicar-

se com seu público, gerando assim um ambiente favorável para que se crie uma 

relação com o consumidor suprindo suas expectativas e assim ele se sinta realizado. 

Nos últimos tempos o marketing nas redes sociais tem sido um dos 

segmentos que mais cresce em todo o mundo. Esse é um caminho sem volta em 

termos de tendência de marketing online e as empresas precisam se adaptar a esse 

novo cenário 

É inevitável o avanço que a tecnologia tem feito em específico o Instagram 

no qual já não é mais apenas uma rede de amigos, e sim um lugar onde as pessoas 

comercializam produtos e serviços, a empresa que deseja se destacar e atingir esse 

mercado deve criar desenvolver e implementar ações que estrategicamente atinjam 

o público desejado. 

Para o uso bem sucedido do Instagram juntamente a uma estratégia de 

comunicação o usuário ou empresa administrador da conta deve usar todas as 

ferramentas disponíveis sendo elas os storys com informações em tempo real que 

aproxime o telespectador, o direct que será o contato direto respondendo as 

mensagens, e as postagens de fotos que devem sempre atrair visualmente. 

 

Vivemos em uma sociedade que, crescentemente, se organiza em rede e 
na qual o conhecimento e a informação desempenham um papel 
estratégico, sendo chave para a produção constante de inovação, condição 
básica para o sucesso das organizações. Essas mudanças estão agilizando 
os processos de produção e consumo, enquanto ocorre uma convergência 
de base tecnológica que vem permitindo trabalhar com a informação, em 
alta velocidade, sobre uma base única e digital. (HERSCHMANN; 
PEREIRA, 2002, p. 4). 
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21.12 ANÁLISE DO MERCADO 

 

21.12.1 Panorama geral do setor de moda inclusiva no Brasil 

 

A moda é um importante canal de comunicação e qualidade de vida. O Brasil 

já tem se atentado para a diversidade humana, e valorização de cada um com suas 

diferenças. 

A moda inclusiva vem cada vez mais ganhando força no Brasil, algumas 

empresas com foco nos deficientes físicos, outros em gestantes e outras no público 

plus size. Vem para valorizar a diversidade, as curvas dos corpos, as variações de 

estilos, indo contra os padrões de beleza e a ditadura impostos até então. 

Por muito tempo muitas mulheres se escondiam, por vergonha de “não fazer 

parte dos padrões”, se tornando por vezes impossível encontrar uma roupa bonita 

no seu tamanho ideal e que atenda suas necessidades.  

Hoje estas mulheres classificadas “fora dos padrões” não querem roupa 

apenas para se cobrir, elas querem estilo, conforto e modernidade em seus looks, 

com isso, várias marcas apostaram e continuam apostando nesse segmento. Já é 

possível encontrar no mercado grande variedade de opções de modelos. E um 

aumento no interesse das grandes marcas, como já se faz fora do Brasil. 

  

21.12.2 Segmentação do mercado de moda  

 

O mercado da moda é bastante segmentado, porém, a maioria dos 

concorrentes atende a todos os segmentos, feminino, masculino e infantil, já a 

empresa Nosso Acessório, destina-se ao mercado feminino e inclusivo, o 

atendimento de moda masculina e infantil é restrito e limitado a determinados 

produtos, como, moletons ou mãe e filha, somente atendendo uma demanda dos 

clientes já estabelecidos.  

  

21.13 DADOS SOCIOECONÔMICOS DO MERCADO-ALVO 

 

O fator socioeconômico irá classificar o indivíduo por classe pertencente, 

logo, cada consumidor poderá usufruir do poder de compra de acordo com sua 



 
54 

classe (KOTLER, 2005). 

A empresa se coloca a disposição de todos os públicos e atende a diferentes 

exigências de qualidade e design.  

Os clientes da empresa são em sua maioria de classe média, cuja decisão 

de compra passa pela necessidade de se bem vestir, mas também pela condição 

oferecida na venda, como descontos e parcelamento.  

Clientes que estão inseridas no mercado de trabalho e com renda média 

mensal superior a R$ 3.000 reais perfazem a maior parte da carteira de clientes 

atendidas pela empresa. No segundo grupo, estão os clientes que tem alto poder 

aquisitivo, ou seja, com renda maior que 10 salários mínimos.  

Um terceiro grupo de clientes de renda inferior a 3 salários mínimos 

procuram os produtos da Nosso Acessório.  

  

21.14 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO 

  

Para que a Comunicação e, consequentemente, a promoção das vendas 

fossem efetivas nesse segmento foi preciso dar atenção a alguns elementos-chave. 

O Marketing Digital é uma importante ferramenta nesse segmento para promover e 

efetivar vendas, já que as diferentes plataformas podem servir como vitrines para 

atrair novos e fiéis consumidores. 

Aqui as redes sociais são fundamentais. Não apenas para vender, mas 

também para gerar engajamento e empatia com a marca. O fato é que o ambiente 

digital tem o poder de engajar pelo interesse e, acima de tudo, permite o 

compartilhamento, que é essencial para a disseminação do conteúdo e dos produtos 

comercializados. 
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22 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Em um primeiro momento, foi possível conhecer os potenciais e falhas da 

empresa, o trabalho permitiu conhecer seu público alvo e analisar suas 

necessidades e expectativas em relação a Nosso Acessório, cujos dados levantados 

serviram de base para definir os objetivos a que o trabalho se propôs e que foi 

objeto do desenvolvimento prático no Projeto Integrador. 
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23 APLICAÇÃO PRÁTICA DA PROPOSTA 

 

No dia 12 de agosto de 2019, deu-se início à aplicação da parte prática da 

proposta visando atingir o objetivo deste trabalho, o que se deu através das 

primeiras postagens de fotos de roupas comercializadas pela empresa Nosso 

Acessório, nas redes sociais. A empresa já havia criado perfis nas três redes sociais 

utilizadas pela consultoria, Facebook, Instagram e Whatsapp. 

Durante o mês de agosto, as postagens foram divididas em duas etapas, 

sendo a primeira a partir de 12 de agosto, com uma postagem diária e a segunda, 

com início em 23 de agosto, com duas postagens diárias, cujo encerramento ocorreu 

em 10 de setembro. 

Com o intuito de apresentar várias estratégias a empresa, a partir de 11 de 

setembro, foi adotada outra estratégia para as publicações, passando a realizar 

apenas uma etapa para cada mês, isso até o fim do projeto, no mês de outubro. 

 

23.1 RESULTADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA CONSULTORIA DURANTE 

O MÊS DE AGOSTO 

  

23.1.1 Etapa 1 

  

23.1.1.1. Ações realizadas 

 

Nesta etapa todas as postagens foram realizadas nas duas plataformas 

(Instagram e Facebook) simultaneamente. Portanto, as etapas do Facebook são 

exatamente iguais às realizadas no Instagram. As publicações foram realizadas 

diariamente, com fotos, vídeos, stories e conteúdos relevantes ao público voltado à 

moda. 

A NOSSA ACESSÓRIO já havia criada contas nas redes sociais, porém 

permaneceram estáticas, sem atualizações, que até este momento o Instagram 

contava com 6 visualizações em 7 dias e 163 seguidores e o Facebook 1696 

curtidas. 
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23.1.1.2 Resultados obtidos com as postagens nesta etapa: 

  

Encerrado o mês de agosto, foram apurados os resultados obtidos com as 

publicações, cujos dados são apresentados a seguir:  

a) No Instagram:  

Houve um aumento de 26% no número de seguidores nos primeiros 10 dias, 

passando de 163 para 205, enquanto que neste mesmo período, embora em 

números absolutos a quantidade de visualizações continue pouco expressiva, 

percentualmente houve um acréscimo relevante, tendo atingido um crescimento de 

1100%, passando de 8 para 88 visualizações.  

b) No Facebook.  

As mensurações realizadas no Facebook, diferentemente do Instagram, 

foram realizadas a cada 28 dias, conforme segue:  

˗ Contabilizados 1696 seguidores  

˗ 66 visualizações; 

˗ 5 novas curtidas;  

˗ O alcance das postagens foi de 1580 pessoas. e 1 interação, ou seja, 

ocorreu apenas 1 (um) contato através de mensagem na página, 

solicitando informações sobre o produto. Dados mensurados através do 

relatório de performance disponibilizado pelo Facebook; 

˗ Do total dos que curtiram a página, 537 tiveram algum tipo de 

envolvimento com as publicações, como por exemplo, mensagens nas 

publicações, visualização da página da empresa ou compartilhamento do 

conteúdo da página.  

c) Whatsapp 

Na rede Whatsapp foram realizadas postagens a cada 2 dias. Esta ação não 

sofreu alterações durante todo o período que durou a aplicação prática da proposta, 

ou seja; durante o período de agosto a outubro.  

  

23.1.2 Etapa 2 

 

2.3.1.2.1 Ações realizadas  

  

O início da segunda etapa deu-se no dia 23 de agosto de 2019. Como já 
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comentado anteriormente, na segunda etapa, algumas mudanças foram realizadas, 

com intuito de aumentar os seguidores e visualizações da página. A primeira 

mudança foi o aumento do número de postagens diárias, na primeira etapa, iniciou-

se com uma postagem por dia, na segunda, foram realizadas duas postagens 

diárias. A outra alteração refere-se ao início de post pago, (R$ 30 reais para uma 

semana de postagem), pois uma vantagem desse tipo de publicação, é o 

direcionamento do post, ou seja, ao se utilizar este tipo de publicação pode-se 

escolher o público que receberá a publicação. O post é direcionado á pessoas que 

tenham mais afinidade com a marca ou o estilo de roupa vendida pela marca, como 

por exemplo, mulheres de 20 a 60 anos, que demonstraram interesse em 

publicações de moda. Este foi o direcionamento escolhido pela consultoria como 

estratégia das publicações pagas, em função de que estudos apontam, - (digam 

porque decidiram por utilizar este tipo de publicação) esta forma de divulgação 

aumenta a possibilidade de conversão em vendas através das redes sociais.  

  

2.3.1.2.2 Resultados obtidos com as postagens nesta etapa:  

  

a) Instagram 

Aumento de 22,4% no número de seguidores em 10 dias, passando de 205 

para 251 enquanto que as visualizações cresceram 72%, passando de 88 para 151 

no período. 

b) Facebook 

Na segunda etapa das publicações no Facebook, a única alteração efetuada 

foi a adoção de publicação paga, tendo sido mantidas todas as demais estratégias 

referentes à quantidade de posts diários. Notou-se que não houve alteração no 

número de seguidores, permaneceu o mesmo da 1ª etapa, porém, com uma 

efetivação, ou seja; houve a realização de uma venda originada neste canal.  

c) Whatsapp 

Neste canal também não houve alteração nas estratégias em relação à 1ª 

etapa e não houve conversão de vendas no período. 

 

23.2 RESULTADOS DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 

 

Como mencionado no início do projeto, vale ressaltar que a partir de 11 de 
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setembro, foi definido pela consultoria em conjunto com a proprietária da Nosso 

Acessório que a partir daquela data seria realizada somente uma etapa até o final do 

projeto, em 30 de outubro. Essa mudança ocorreu para permitir que se pudesse 

mensurar de maneira mais precisa a resposta do público para cada estratégia de 

postagem, e, portanto, oferecer a proprietária maior embasamento para tomada de 

decisão para futuras postagens, já sem o trabalho da consultoria.  

 

23.2.1 Ações realizadas  

  

As postagens, novamente, aconteceram nas duas plataformas 

simultaneamente, porém neste período, algumas adequações foram realizadas, em 

resposta à interação do público, bem como, resultados obtidos no primeiro mês de 

atualizações constantes nas redes sociais.  

Nesta fase, optou-se em adotar como estratégia de divulgação, visando 

estimular aos potenciais clientes, postagens de clientes usando a roupa da Nosso 

Acessório, em diversos locais e ocasiões. 

a) Instagram 

Durante o mês de setembro a ações no Instagram foram realizadas 

mediante a postagem diária de fotos de roupas da estação. Visando estimular o 

público alvo, neste mês foi adotada como estratégia de marketing, o sorteio de uma 

calça e uma hidratação capilar para os seguidores.  

O início da divulgação da promoção ocorreu em 14/09, com a postagem da 

foto oficial e das regras da promoção, conforme figura no Anexo C. O Sorteio foi 

realizado em parceria com o salão de cabelereiro, Ateliê Vanessa Galiotto. Para 

participar do sorteio era necessário cumprir os seguintes passos, seguir no 

Instagram as duas marcas e comentar marcando 3 amigos. 

Os produtos sorteados foram uma calça, que é o produto destaque da 

confecção Nosso Acessório, legging frente em couro, juntamente com uma 

hidratação de cabelo do Ateliê Vanessa Galiotto.  

Impulsionado pela promoção, o número de seguidores apresentou um 

significativo aumento, passando de 276 para 404 o que corresponde a um aumento 

de 128 seguidores, ou seja, 47% a mais no período. 

Quanto ao evento sorteio, realizado no dia 28/09 dentre os 404 seguidores, 

a ação demonstrou ser produtiva para estimular a movimentação da página, no 
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entanto, nota-se que este movimento ocorreu apenas durante o período considerado 

para o sorteio. Após a divulgação do ganhador, houve uma imediata diminuição no 

número de curtidas das publicações, o que fez com que o grupo repensasse a 

estratégia adotada, pois além de tudo, embora tenha aumentado o número de 

seguidores, não aconteceu nenhuma conversão em vendas que tenha sido originada 

pela promoção. 

b) Facebook  

O número de seguidores no Facebook se manteve inalterado durante todo o 

período.  

c) Whatsapp 

Na rede whatsapp as postagens nos status a cada dois dias, permaneceram, 

e por meio desta ação, houve a realização de uma conversão em venda. 

 

23.3 RESULTADOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA CONSULTORIA DURANTE 

O MÊS DE OUTUBRO 

  

Neste mês, em função da necessidade que se tinha de realizar as ações e 

coletar os dados e analisá-los a tempo de serem incluídos no trabalho, optou-se em 

realizar uma única etapa. Assim, as ações realizadas foram postagens de fotos 3 

vezes por semana.  

Implementação da ação denominada “Nosso Acessório pelo Mundo”, 

publicada nos stories do Instagram, Facebook e Whatsapp. Essa ação consistiu em 

publicar fotos de clientes usando roupas da marca, em viagens internacionais.  

a) Instagram  

Não houve aumento de seguidores nem de curtidas no período.  

b) Facebook 

Apesar do público do Facebook manter-se estável, com cerca de 1716 

curtidas e 1718 seguidores, não houve alteração no número de curtidas, mantendo-

se igual ao resultado do período anterior.  

c) Whatsapp 

As ações realizadas no Whatsapp foram iguais às realizadas no período 

anterior e não foi notada alteração no número de visualizações. 
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24 CONCLUSÃO  

 

Esse trabalho teve como objetivo, aumentar as vendas e o alcance de 

público da empresa Nosso Acessório, por meio das redes sociais. As expectativas 

para o resultado dessa consultoria era de um crescimento de 100% nas vendas 

online e de 500% em número de seguidores. 

Quanto à realização do projeto, a proposta inicial, foi cumprida, na medida 

em que foram utilizadas as estratégias de postagem periódicas de fotos de produtos 

comercializados pela empresa durante estes três meses. As plataformas 

estabelecidas para a realização do projeto foram Instagram, Facebook e Whatsapp,  

A parte prática do projeto, ou seja, o início da operacionalidade das 

postagens e atualizações das redes sociais ocorreu no mês de agosto, e foi 

finalizado em outubro. 

No Facebook, o alcance de público foi expressivamente maior que no 

Instagram, isso por se tratar de uma rede social já trabalhada pela empresa há 

algum tempo atrás, porém, com uma pausa em suas atualizações e 

consequentemente, uma estagnação no crescimento do alcance de público, sendo 

retomado com o desenvolvimento do trabalho desta consultoria.  

No Instagram, o número de seguidores no início da realização deste projeto 

era de 163 seguidores.  

Quanto aos resultados obtidos, o Instagram foi a rede social com números 

mais significativos, com um crescimento de 155% no número de seguidores. 

Visando obter um maior volume de seguidores, na segunda etapa do projeto optou-

se em realizar postagens pagas tanto no Instagram quanto no Facebook, com o que, 

procurou-se dar um direcionamento das postagens, para tentar atingir um público 

pré-estabelecido. Esta estratégia resultou infrutífera, não surtiu o efeito esperado e 

não contribuiu para que houvesse um aumento de seguidores ou de visualizações, 

embora tenha havido uma conversão em venda no Facebook. Concluiu-se, portanto, 

com essa ação, que em princípio, o desembolso financeiro não foi justificado pelo 

resultado obtido.  

Nesse período de três meses, como resultado geral das ações propostas 

pela consultoria, houve aumento de seguidores tanto no Instagram quanto no 

Facebook, tendo este passado de 1696 seguidores para 1718 e o Instagram foi de 



 
62 

163 seguidores para 413. As interações, como, directs, mensagens, curtidas e 

comentários aumentaram de forma gradativa, nas duas plataformas.  

Esse trabalho teve um importante papel para análise do desenvolvimento 

dos canais de comunicação da empresa, através de redes sociais. A relevância do 

projeto para a Nosso Acessório, se justifica pelo fato de terem sido realizadas 

diversas formas de publicações nas redes sociais, o que possibilitará à sua 

proprietária identificar aquela que melhor atende às suas expectativas e, portanto, 

ser a mais adequada para a empresa.  

Para o grupo que desenvolveu o projeto houve uma incontestável ampliação 

do conhecimento nas áreas: comercial, marketing digital, planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas e sobre as linguagens que devem ser utilizadas com 

o cliente que entra em contato pela internet.  

Quanto à expectativa inicial, que era de aumentar 100% o número de peças 

vendidas online e 500% a visibilidade da marca nas redes sociais, o resultado das 

ações não alcançou estes objetivos. No Instagram houve um aumento de 155% no 

número de seguidores e visualizações de publicações, ao passo que no Facebook o 

crescimento foi de apenas 1,5%. 

Em relação à conversão de vendas online, foram realizadas duas vendas 

durante os três meses, uma através do Facebook e outra por meio do status do 

Whatsapp, o que foi inexpressivo para a empresa diante dos esforços despendidos 

neste período.  

Os resultados obtidos em cada plataforma foram muito diferentes e a 

conclusão a que o grupo chegou, é que isso se dá pelo de que estas duas 

plataformas possuem públicos relativamente diferentes e que cada rede social, tem 

uma dinâmica distinta, o que leva o grupo a concluir que deve se utilizar estratégias 

específicas e aderentes a cada uma delas, como exemplo, cita-se o Instagram, que 

é uma plataforma criada para visualização de fotos. Nela, a diversidade de 

postagens são bem-vindas e apreciadas pelos clientes, inclusive durante a execução 

do projeto, alguns clientes da Nosso Acessório, entraram em contato com a 

proprietária para mencionar de forma positiva a alavancagem nas publicações e a 

interação com o público e clientes. Por outro lado, no Facebook, é imprescindível 

observar dias e horários para realizar as publicações, isso para que não canse o 

público, já que as postagens são obrigatoriamente vistas por todos os seguidores.  
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Durante a execução do projeto, os principais problemas da empresa, quanto 

à publicação nas redes sociais foram: falta de material adequado para as postagens, 

falta de criação de conteúdo de moda.  

A consultoria foi importante para proporcionar à proprietária da empresa, 

através das ações realizadas, maior conhecimento sobre marketing digital, e, o que 

lhe proporcionou maior embasamento para as tomadas de decisão, quanto o que e 

como fazer, quando se trata de mercado online e redes sociais.  

Finalmente, o grupo recomenda à proprietária a contratação de mão de obra 

exclusiva, focada no alcance de novos seguidores e realize investimento em 

recursos de imagens, como por exemplo, fotos atualizadas e produção de conteúdo 

sobre e a disponibilização de um catálogo online para que a empresa obtenha maior 

sucesso nas ações de marketing digital.  

Reitera-se, portanto, a convicção de que em qualquer mercado que se atue, 

o mundo digital não faz parte de um futuro próximo, mas sim, de uma realidade 

incontestável presente e fazer parte desse mundo digital, pode significar a 

perenidade da empresa e possibilitar o crescimento que se espera.  
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ANEXO A – PESQUISA I 
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ANEXO B – PESQUISA II 
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ANEXO C – FOTO OFICIAL DO SORTEIO 

 

 




