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RESUMO 

Com o avanço da internet e o seu grande número de adeptos, as ferramentas digitais passaram 
a contribuir para o aumento do contato entre as empresas e os consumidores. Sendo assim, o 
marketing digital, conjunto de estratégias utilizadas no ambiente digital, tornou-se constante 
como forma de fidelização dos clientes. A partir disso, o presente trabalho visa analisar a 
utilização do marketing digital como forma de fidelização através do estudo de caso do mix 
de comunicação digital da marca Chico Rei, durante o período de 05 de maio de 2014 a 17 de 
junho de 2014. Além disso, busca avaliar essas ferramentas estratégicas de comunicação e a 
compreensão do funcionamento individual enquanto táticas de marketing utilizando os 
autores Phillip Kotler (2006), Martha Gabriel (2010), Cláudio Torres (2009) e Sandra Turchi 
(2012).   

Palavras-chave: marketing digital, Chico Rei, internet, fidelização, estratégias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

With the advancement of internet and its large number of fans, digital tools began to 
contribute to the increase of the contact between businesses and consumers. Thus, digital 
marketing, a set of strategies used in the digital environment, have become constant as a form 
of conquering the customer loyalty. From this, the present work aims to analyze the use of 
digital marketing as a form of winning the loyalty through the case study of the digital 
communication mix brand Chico Rei, during the period of May, 5th of 2014 through June, 7th 
of 2014. Besides, it attempts to assess these strategic communication tools and the 
understanding of individual behavior while marketing tactics, using the authors Phillip Kotler 
(2006), Martha Gabriel (2010), Cláudio Torres (2009) e Sandra Turchi (2012).   
 
Keywords: digital marketing, Chico Rei, internet, loyalty, strategies; 
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INTRODUÇÃO 

Existem atualmente diversas definições de marketing, porém a mais completa e que 

define de forma mais direta o tema abordado é a de Kotler (1985, p. 31), que diz que o 

Marketing é atividade humana dirigida para satisfazer necessidades e desejos por meio de 

troca. Ou seja, é estratégia pensada para chegar até o público alvo visando uma recompensa. 

Gabriel (2010) defende esse conceito como primordial quando falamos de Marketing. 

Isso porque, de acordo com a autora, esse trecho descreve perfeitamente todos os passos 

necessários para aplicação do conceito de marketing, que são segundo ela:  

Primeiro, o marketing é dirigido para satisfazer necessidades e desejos humanos e, 
dessa forma, precisa levar em consideração o público alvo antes de tudo, 
conhecendo-o para poder satisfazê-lo. Isso já coloca o público-alvo no centro de 
qualquer ação de marketing, e conhecê-lo é condição sine qua non para estratégias 
de sucesso. Se o comportamento do público-alvo muda, as estratégias de marketing 
também precisam mudar (GABRIEL, 2012, p. 28). 

Além das diferentes estratégias que devem ser traçadas para o alcance do objetivo da 

marca, fatores como o produto, a embalagem, o posicionamento e o preço são determinantes 

para obtenção dos resultados. A marca Chico Rei, criada em 2008 por dois amigos de Minas 

Gerais, hoje atende a mais de 20 estados. Inicialmente idealizada para vender roupas em geral 

para públicos alternativos e com baixo orçamento, a loja online hoje é referência em 

camisetas e estampas criativas (informações retiradas do release de apresentação da marca). 

Após a definição do seu posicionamento e o seu público-alvo, a marca pôde investir em 

estratégias direcionadas para atraí-los.  

 Atualmente, a marca tem como clientes as pessoas que apreciam design, criatividade e 

que, ao adquirir as camisetas, não estão apenas comprando um produto, mas um sentimento 

nostálgico de estar adquirindo uma parte feliz de sua vida. Essa estratégia de troca de 

sentimentos através da sua loja online e das diversas ferramentas de mídia utilizadas pela 

marca faz parte do seu objetivo de marketing, gerando necessidades e desejos em seus clientes 

e, consequentemente, alcançando a sua meta. Essas necessidades são características essenciais 

e comuns a qualquer ser humano. Já os desejos, variam e são moldados principalmente pela 

sociedade e cultura em que se vive (GABRIEL, 2010). 

Outro conceito de marketing fortemente empregado pela marca é a embalagem. 

Conforme Kotler (2006), embalagem é o conjunto de atividades de projeto e produção do 

recipiente ou envoltório de um produto. A Chico Rei trabalha com produtos de boa qualidade, 

que chegam até o seu receptor com todo o cuidado e carinho possível. Por isso, a marca se 
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utiliza de embalagens simples, mas que atribuem a quem compra um sentimento especial de 

pertencimento, afinal são pequenos detalhes que despertam no consumidor o interesse e 

fidelidade à marca.   

Ou seja, o marketing tem por objetivo despertar o que de fato já estava no 

subconsciente do consumidor. Dessa forma, a marca se utiliza de uma característica bastante 

comum no ser humano: a de querer possuir produtos de artistas preferidos, para que dessa 

forma, possam tê-los um pouco mais perto. E assim, despertar também a sensação de 

individualidade, pois ao garantir determinado produto que carrega nostalgia1, o consumidor 

eleva a cultura de fãs2 e, ao mesmo tempo, garante a sua individualidade.  

Esse pertencimento causado ao obter determinado objeto, segundo Kotler (2006, p. 

185), vem da distorção seletiva, que nada mais é que “tendência que temos de transformar a 

informação em significados pessoais e interpretá-la de modo que se adapte a nossos 

prejulgamentos”. Ou seja, a necessidade causada pela nostalgia de reviver momentos 

marcantes contribui para a adaptação do objeto conforme a interpretação do consumidor. Pois 

quando o real passa a não ser mais o que era, a nostalgia assume todo o seu sentido. Criando a 

sobrevalorização dos mitos e dos signos da realidade (BAUDRILLARD, 1991).  

Mas, somente o desejo, a necessidade e o pertencimento não garantem a compra, pois 

de acordo com Gabriel (2010), é necessário também que esse público tenha condições de 

adquirir esse produto – isso determina a demanda. Por isso, além dos preços tabelados, a loja 

virtual também oferece descontos, brindes e promoções a partir do seu mix de comunicação 

digital, utilizados para aumentar a interação e fidelização da marca.  

Por conter essa proximidade com o seu público, utilizar o marketing digital para 

desenvolver as suas estratégias e buscar sempre interagir com o seu consumidor, a Chico Rei 

torna-se ponto bastante interessante quando trata-se da fidelização no ambiente digital. Desse 

modo, acentuando o motivo da escolha do tema. Além disso, buscar em uma marca tão ativa 

de que forma o público é atingido e qual a eficiência, em termos de fidelização, para a marca, 

torna-se mais interessante. Pois analisar a interação da marca com os seus clientes através do 

mix de comunicação, compreender o funcionamento destas ferramentas, investigar os 

                                                           
1 “A nostalgia pode abranger tanto experiências vividas quanto outras que, embora não vivenciadas, estão 
presente no repertório cultural de quem sente. Sendo, dessa forma, relacionada ao lado emocional humano” 
(FERREIRA, 2013, p. 12) 
2 “A cultura dos fãs surge a partir do momento em que os fãs se apropriam de certas lógicas de produção e 
veiculação oficiais para poder criar e pôr em circulação os objetos culturais desenvolvidos” (CURI, 2010, p. 09). 
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conteúdos abordados e avaliar o feedback do consumidor (apesar da dificuldade em encontrar 

autores que abordem essa relação das plataformas sociais) a partir de uma empresa que 

compreende a importância destes fatores dentro de um mercado on-line ainda totalmente não 

compreendido e aceito, contribui para a aceitação e crescimento de ambas as partes. 

Dessa forma, o trabalho expõe em seu primeiro capítulo as definições, estratégias, 

tendências e ferramentas do marketing digital, como forma de introdução e exploração desse 

universo digital mutante e repleto de possibilidades. Nele, serão tratados os conceitos iniciais 

do marketing no ambiente digital, bem como a importância da relevância da marca e as 

plataformas mais utilizadas. 

Posteriormente, serão abordados os conceitos de e-commerce, principal atividade da 

marca Chico Rei, a importância da segmentação e definição do público-alvo para a elaboração 

do planejamento e objetivos de marketing e a emoção transmitida através das marcas. 

Por fim, o histórico completo da marca, metodologia utilizada e a análise do mix de 

comunicação digital da Chico Rei: Fan page, Twitter, Instagram, site, blog e e-mail 

marketing através de um estudo de caso. Onde serão avaliadas as principais ferramentas do 

marketing digital, as suas definições e avaliação durante o período de 5 de maio de 2014 a 17 

de junho de 2014, espaço de tempo que abordava importantes datas e momentos, por isso a 

escolha. 
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1.  O MARKETING DIGITAL 

1.1 A evolução do Marketing Digital 

O termo “Internet” significa intercomunicação de redes (net, em inglês) e surgiu nos 

EUA, na década de 1960, a partir de uma combinação de projetos do governo e acadêmicos. 

Objetivava, inicialmente, criar novas tecnologias que fossem capazes de permitir a 

intercomunicação de computadores diferentes e espalhados geograficamente ligados a redes 

distintas. Posteriormente, essa tecnologia foi exposta ao público permitindo a adaptação e 

conexão entre si de todos os tipos de computadores. Com isso, gerou-se na década de 1980 

uma disponibilidade de ferramentas de domínio público e a proliferação de computadores, 

fossem pessoais, modens ou redes locais, sendo essenciais para o seu crescimento 

surpreendente, alcançando rapidamente milhares de pessoas (CATALANI, 2004). 

“Em 2012, acessavam a rede, segundo relatório da União Internacional de 

Telecomunicações (UIT), cerca de 2 bilhões de pessoas, o que correspondia a mais de 30% da 

população mundial” (TURCHI, 2012, p. 05). Ainda segundo a UIT, até o final de 2014, esse 

número terá atingido quase 3 bilhões. Esse aumento é resultado de toda a facilidade e 

comodidade permitida pela internet. Isso porque, com a infinidade de conteúdos e a agilidade 

em encontrá-los, o usuário consegue obter os seus resultados de maneira mais ágil, executar 

outras tarefas, e permanecer sempre conectado. A partir do resultado de toda essa 

conectividade, foram desenvolvidas diversas plataformas digitais visando o aumento da 

interação social, como por exemplo: o Facebook, o Instagram, o Tumblr. Toda essa evolução 

das tecnologias digitais e a sua crescente propagação em todos os aspectos do cotidiano das 

pessoas têm causado enormes transformações no comportamento do consumidor, que, por sua 

vez, atingem diretamente o marketing (GABRIEL, 2010).  

 O marketing, segundo Kotler (2006, p. 04), “é um processo social pelo qual indivíduos 

e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de 

produtos e serviços de valor com outros”. É o conjunto de processos ligados a criação, 

comunicação e troca de ofertas que ofereça valores aos consumidores e todos os envolvidos. 

Onde o consumidor é o principal alvo e as suas necessidades são descobertas através de 

planejamentos estratégicos. Atualmente, essas estratégias são ofertadas através da internet, em 

decorrência do seu grande número de adeptos e o aumento de sua permanência on-line. Visto 

que, uma das táticas do marketing é estar sempre junto do público. 
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 Com o objetivo de satisfazer o consumidor e aumentar o número de vendas, o 

Marketing Digital surge através de estratégias utilizadas nas plataformas digitais de forma 

direta e rápida. Por sua vez, o marketing tradicionalmente conhecido envolve a satisfação do 

consumidor através de estratégias que se utilizam dos meios de comunicação de massa. 

Diante disso, as diferenças surgem a partir de forças sociais importantes que resultaram em 

novos comportamentos, oportunidades e desafios. As mudanças tecnológicas, a globalização e 

o aumento do poder do cliente são alguns dos pontos que os distinguem (KOTLER, 2012).  

 Falar de Internet e marketing digital é falar sobre pessoas, suas histórias e seus 

desejos. É falar de relacionamentos e necessidades a serem atendidas. Ou seja, para que sejam 

utilizados corretamente precisa-se lembrar que por trás dessas ferramentas existem pessoas 

buscando sempre conteúdos favoráveis, que as satisfaçam e preencham aquele momento. 

Esses desejos dos consumidores on-lines podem ser em três: informação, diversão e 

relacionamento. Essas necessidades funcionam como guias para o desenvolvimento dos 

conteúdos a partir de seu comportamento (TORRES, 2009). 

Quando o consumidor busca por informação na internet ele sabe que estará em uma 

grande fonte de informações. E por experiência, todas as vezes que necessitar, será o seu local 

de busca. Ao mesmo tempo, esse consumidor tomará conhecimento de lugares uteis e que 

atendem aos seus interesses, fornecendo ao marketing a capacidade de atingi-lo, agora, de 

forma ainda mais direcionada. Na busca por diversão, o consumidor procura canais, saídas de 

entretenimento, possibilidades que consigam propiciar diversão, alegria e que façam fugir um 

pouco do momento real. A procura constante por diversão faz com que ela seja, sem dúvida, 

um dos pilares que sustenta a entrada de novos usuários na Internet. Já quando a busca é por 

relacionamentos, esse consumidor procura dois tipos de atividades: a comunicação 

instantânea e as redes sociais (TORRES, 2009). 

Por constituir o mesmo quadro e possuir estrategicamente as mesmas características 

das mídias sociais e plataformas digitais, as redes sociais, serão utilizadas como ponto 

principal. Ou seja, para melhor entendimento no decorrer do trabalho, este será o termo 

utilizado. Entende-se, assim, que os termos acima citados significam a mesma coisa.  

Em virtude, pois, dessa busca constante de relacionamento, “o consumidor é quem 

decide. Ele consome informação, entretenimento e relacionamento de onde desejar, ou seja, 

da mídia, de um portal, de um blogueiro ou de um amigo no Orkut” (TORRES, 2009, p. 25). 

São tantas as maneiras de se adquirir informação, que o consumidor decide qual a melhor para 

ele naquele momento. Isso é o que Gabriel (2010, p. 72) denomina “Poder do Usuário”, a 
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capacidade de escolher qual o melhor assunto para aquele momento. Por isso, os conteúdos 

têm que ser interativos, dinâmicos e diretos. Pois partir do momento em que aquela 

informação não for mais suficiente, interessante, é só mudar, fechar. Uma vez que esse 

consumidor está cada vez mais ocupado e só filtra aquilo que interessa. Além da capacidade 

de controle sobre o que quer ou não ver, o público, segundo Gabriel (2010), não é mais 

apenas alvo, mas passou também a ser mídia e gerador de mídia. Por isso, a seleção de 

conteúdos e a forma como este vai ser abordado é de fundamental importância para que a 

estratégia possa surtir efeito positivo. De acordo com o objetivo do marketing, esses 

conteúdos serão utilizados como partes principais da estratégia, e consequentemente, 

precisarão ser bem elaborados para que não ocorra nenhuma falha que possa comprometê-lo.  

A revolução digital acarretou no aumento de usuários da rede e, consequentemente, na 

mudança do marketing, que antigamente compreendia o processo de planejamento e 

elaboração de estratégias para atender as necessidades dos clientes e da empresa por meio de 

veículos como a tv, o rádio, o jornal impresso e o outdoor. Atualmente, o crescente número de 

pessoas conectadas impulsionou a migração do marketing, também, para o ambiente digital e 

o que era suficiente com relação à ferramenta de divulgação, hoje necessita de um 

complemento: as plataformas digitais. Isso porque, “conforme as tecnologias digitais passam 

a permear cada vez mais as atividades humanas, mais influência o digital passa a ter no 

marketing” (GABRIEL, 2010, p. 74). Ou seja, o aperfeiçoamento e a inclusão dessas 

tecnologias digitais na vida do público acarretam em novos planejamentos e estratégias para o 

marketing. Pois, assim como o universo tecnológico, o marketing também tem que 

acompanhar o seu público para não perder o seu real objetivo: atender as necessidades.  

Com os avanços tecnológicos e a sua grande inserção na vida da sociedade, o poder de 

participação do consumidor com as empresas tornou-se mais fácil e frequente. Dessa maneira, 

o marketing digital age através da utilização das estratégias digitais eficientes para àquela 

determinada plataforma, estudada e planejada para melhorar a imagem/vendas/interação da 

marca. Esse acesso instantâneo causado pela internet ocasionou a popularização das redes 

sociais e a divulgação rápida de informações através dessas plataformas, em decorrência do 

aumento numeroso da conectividade dos consumidores que já não são mais indivíduos 

isolados, estão, por sua vez, conectados uns aos outros, o que faz com que as suas decisões 

que antes eram inconscientes, agora, sejam bem fundamentadas em informações. Nesse 

sentindo, pode-se definir esse público como não passivos, ou melhor, bem ativos, oferecendo 

um feedback rápido e útil às empresas. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 
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Esse ambiente digital, segundo Gabriel (2010, p. 71) “proporciona novas plataformas 

para o desenvolvimento de estratégias de marketing, como redes sociais, busca, plataforma 

móvel, displays digitais e etc.”. Em outras palavras, a partir desses avanços o marketing 

passou a ganhar novos meios para trabalhar as suas estratégias, permitindo planejar e criar 

conteúdos específicos para cada plataforma, de forma direta. É importante frisar que o 

planejamento utilizado pelo marketing não mudou, as ferramentas disponíveis para o uso 

estratégico das ações criadas pelo marketing sim. Pois as plataformas não são as mesmas e 

estão constantemente passando por atualizações. 

 Ainda sobre esse novo recinto digital, Torres (2009, p. 30) explica que “o consumidor 

criou um novo ambiente, que supre as deficiências e lacunas de outros meios”. Por isso, essa 

necessidade de estar conectado a toda hora. Para que assim, possa preencher da forma que lhe 

é mais conveniente os espaços encontrados em sua própria vida. Isso porquê, ainda segundo o 

autor, esse comportamento on-line reflete os desejos e valores que ele traz de sua experiência 

na sociedade. Dessa maneira, os perfis traçados nessa atmosfera digital são utilizados pelas 

marcas para traçar o seu público e assim, desenvolver as suas estratégias corretamente. 

 Com a mudança do mercado e a facilidade de se obter informação, as estratégias 

digitais precisam estar atualizadas. Hoje, as informações começam na palma da mão das 

pessoas: smartphones, tablets, mudando completamente a dinâmica do mercado. Pois o 

consumidor passa, então, a ser e estar no centro de todas as ações, criando um processo de 

“presença ativa” em meio às marcas. E isso faz com que o planejamento que deveria ser 

utilizado para o contato com o consumidor seja repensado. Uma vez que “se considerarmos 

que a propaganda só acontece quando há propagação, para que algo se propague hoje, deve 

estar ao alcance do consumidor, quando ele precisar” (GABRIEL, 2010, p.76). 

  A estratégia será o fator determinante das ações que serão combinadas e executadas 

para alcançar o objetivo de marketing desejado. Por isso, é necessário que se conheça bem 

cada uma das tecnologias, plataformas e estratégias, quais os seus principais pontos fortes e 

fracos, para poder utilizá-las da melhor forma no planejamento de marketing traçado de 

acordo com os objetivos da empresa. Para que assim, o marketing possa ser utilizado de forma 

correta e os objetivos alcançados. 

 O Marketing Digital dispõe de fácil mensuração em virtude das ferramentas 

disponibilizadas pelas plataformas utilizadas. Além dos mecanismos oferecidos, como o custo 

por clique, onde o anunciante só paga quando o seu link for visitado e a sua mensuração dá-se 

a cada clique, representando o seu número de visitas; as próprias ferramentas digitais também 
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concedem os resultados através de feedbacks enviados pelos próprios clientes. Ponto positivo 

com relação as mídias tradicionais, que se utilizam de processos externos que necessitam de 

trabalho terceirizado, em alguns casos. Sobre esse fator, Gabriel explica:  

Umas das principais transformações no cenário de marketing devido à introdução 
das tecnologias digitais se relaciona á facilidade de mensuração que o ambiente 
digital proporciona. Enquanto nas mídias tradicionais analógicas (rádio, tv, revistas, 
jornais etc) são necessários processos externos a elas (como pesquisa de mercado, 
códigos promocionais etc) para rastrear acessos, resultados e comportamentos do 
usuário, nas mídias digitais esse rastreamento é nativo (GABRIEL, 2010, p. 92).  

 Com toda a agilidade e frequência permitidas pela internet e as suas plataformas de 

interação, as empresas estão cada vez mais, segundo Turchi (2012), investindo na criação de 

suas páginas on-line, para ganhar, assim, mais canais de divulgação e proximidade com o 

público. E o principal motivo, de acordo com a autora, são os clientes convencionais e, 

principalmente, os potenciais que estão lá, bem como as empresas concorrentes. Pensando 

nisso, foram criadas as redes sociais da camiseteria online Chico Rei. Onde são trabalhados 

diariamente assuntos ligados a marca, aos acontecimentos relevantes da sociedade e temas 

nostálgicos, pessoais. Esses conteúdos possibilitam uma maior aproximação mútua entre a 

marca e o público, contendo a relevância necessária que, de acordo com Gabriel (2010, p. 

110), é fundamental para ampliar o contato e melhorar as experiências com o público-alvo, 

potencializando e integrando pontos de contato e interação. 

 Com a nova geração de consumidores e público ativos e bastante dinâmicos, são 

necessários conteúdos interessantes para prender a sua atenção. Pois estar conectado3 não 

significa, necessariamente, ser conectado4 e estar captando a mensagem. Por isso, essa 

interação gerada através desses conteúdos especiais por meio de estratégias digitais é 

importante para o feedback com os clientes e a sua fidelização. 

 Esses conteúdos diversificados são criados a partir de pesquisas de mercado e de 

público-alvo para facilitar o desenvolvimento dos mesmos. Afinal, é muito mais fácil produzir 

um determinado material quando se sabe ao certo qual o seu objetivo primordial e se “entende 

as capacidades e os recursos dos diferentes grupos, assim como as suas necessidades, metas e 

desejos” (KOTLER, 2006, p. 16). Por isso, essa interação gerada através desses conteúdos 

                                                           
3 “Estar conectado significa que você eventualmente entra e sai da internet, como era na época das conexões 
discadas à rede na década de 1990” (GABRIEL, 2010, pg 74) 
4 “Ser conectado significa que parte de você está na rede – você vive em simbiose com ela” (GABRIEL, 2010, 
pg 74) 
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especiais por meio de estratégias digitais é importante para o feedback com os clientes e a sua 

fidelização. 

 Com o aumento da adesão das pessoas a esses ambientes digitais, a facilidade de gerar 

conteúdos sobre os mais diversos assuntos é enorme. Essa permissividade ocasiona 

microtendências que podem modificar o cenário social e, portanto, o marketing tem que estar 

sempre atento. Uma vez que essas configurações afetam as estratégias a serem usadas.  

 Além disso, outro ponto bastante forte quando falamos sobre o marketing no universo 

digital é a relevância trazida pela marca. Esse fator além de ajudar na elaboração das 

estratégias, faz parte do conjunto de consideração, onde, segundo Aaker (2011, p.30), “o 

cliente considera a marca quando toma a decisão de comprar ou usar a categoria ou 

subcategoria-alvo”. Isso faz com que a marca procure sempre estar criando e mantendo as 

suas energias (plataformas) renovadas, gerando um contato com o seu público. 

 Em suma, deve-se lembrar que o Marketing Digital nada mais é que as estratégias 

possibilitadas pelo ambiente digital, que funciona de forma mais rápida e atinge um 

significativo de pessoas. E para utilizá-lo de forma correta, conhecer bem as novas 

ferramentas que irão ser utilizadas é essencial, para que de forma correta possa atingir o 

objetivo determinado. Visto que será o “Marketing e o seu planejamento estratégico que 

determinará que plataformas ou tecnologias serão usadas” (GABRIEL, 2010, p. 105). Por 

isso, a importância de se conhecer corretamente as plataformas e ter conhecimento sobre a 

relevância da marca para o público, para saber quais as possibilidades e as que melhor 

transmitirão a sua mensagem.  

1.2 Relevância da marca no ambiente digital 

 Um fator muito importante para o bom desempenho do Marketing Digital é a 

relevância da marca. Pois a mesma tem o “potencial de ser ao mesmo tempo força motriz e 

explicação da dinâmica de mercado, da emergência e decadência de categorias e 

subcategorias e do destino das marcas ligadas a elas” (AAKER, 2011, p. 17). Ou seja, tem 

como ponto principal o desempenho da marca para a sua conservação no mercado, a sua 

relação com os clientes, a formulação das estratégias que serão utilizadas no objetivo de 

marketing e a singularidade mediante os concorrentes. 

 No ambiente digital, onde as mudanças são constantes, essa relevância faz-se 

necessária. Uma vez que, “com o seu nascimento, a Internet trouxe para o mundo dos 

negócios uma grande novidade: o acesso instantâneo às informações sobre produtos e 
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serviços” (TORRES, 2009, p. 19), aumentando a capacidade de escolha do consumidor, onde 

a visibilidade e a credibilidade são pontos fortes para o alcance dessa relevância. Visto que, 

sem possuir visibilidade e nenhuma atração, as marcas tornam-se obsoletas aos clientes, pois 

“marcas cansadas, sem personalidade, não associadas a inovações e simplesmente 

desinteressantes podem não se integrar ao conjunto de consideração mesmo quando são 

conhecidas e têm credibilidade” (AAKER, 2011, p. 29). 

 Primeiramente, deve-se avaliar qual o objetivo da empresa para que assim, o desafio 

possa ser conhecido. Esse desafio, nada mais é o direcionamento para as ações que serão 

desenvolvidas para torna-la relevante. Ou seja, esse desafio ao ser conhecido, além de 

diferenciar a marca dos seus concorrentes, irá posicioná-la como relevante para uma categoria 

ou subcategoria existente (AAKER, 2011).  

 Segundo Gabriel (2010, p. 83), “as melhorias na conectividade e mobilidade on-line 

(acesso à banda larga, smartphones, PDAs, GPS etc) tornam possível o acesso à informação 

em praticamente qualquer lugar e em qualquer instante”, o que facilita a disseminação das 

marcas e faz com que a possibilidade de sua preferência seja maior. Com o número crescente 

de alternativas para o crescimento das marcas, a estratégia é adotar inovações que 

incrementem as ações, para que a marca possa se tornar mais atraente e confiável, e as ofertas, 

mais baratas. Em outras palavras, faz com que o programa de marketing seja mais eficaz ou 

eficiente (AAKER, 2011). 

 O mais indicado é “criar ofertas e programas de marketing que conquistam a 

aprovação e fidelidade dos clientes que estão comprando”. Já que mesmo com a facilidade em 

encontrar novas marcas, “no mercado dinâmico da atualidade, os clientes não têm disposição 

ou motivação para abandonarem suas marcas atuais” (AAKER, 2011, p. 25). Isto é, os 

consumidores não descartam as suas marcas preferidas com facilidade pois já desenvolveram 

conexões emocionais com aquela marca e adaptaram os seus serviços e produtos ao seu estilo 

de vida pessoal, consumindo com a mente e o coração. Ou seja, o público cria um vínculo tão 

forte com a marca, a ponto de não conseguir trocá-la. Funciona como se ali existisse uma 

parte de sua história e descartá-la não seria possível. (ROBERTS, 2005). 

 Através das ferramentas possibilitadas pelo universo digital as estratégias para elevar a 

marca a relevância são muitas. Mas, deve-se sempre lembrar que esse universo vive em 

constate atualização e com isso, o “o sucesso se torna algo móvel” (AAKER, 2011, p. 27). 

Por isso, as estratégias de marketing não podem ficar para trás, devem acompanhar o 
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crescimento do mercado, as modificações do público e as descobertas tecnológicas. A fim de 

tornar-se sempre visível quando o consumidor precisar. 

Em síntese, “o desafio é criar diferenciação e bases de lealdade para que a marca seja 

preferida pelo consumidor” (AAKER, 2011, p. 29). É fazer uso das plataformas e tecnologias 

que o ambiente digital proporciona, para fazer da marca relevante e preferida quando o 

consumidor pensa em comprar aquela categoria ou subcategoria.  

1.3 Universo digital: plataformas e tendências  

 O Marketing Digital possui ferramentas e plataformas essenciais para o seu 

funcionamento. São redes que por seu número significativo de usuários e de interação 

resultam em ótimos suportes para estratégias de marketing. Por já possuírem as suas 

configurações, as ações desenvolvidas devem ser adaptadas a ferramenta e ao universo da 

marca. Bem como as tendências que recentemente surgiram como forma de potencializar 

essas ações no ambiente digital. 

A priori, faz-se necessário a distinção entre plataformas e estratégias, para o qual    

será utilizado o exemplo de Gabriel (2010, p. 107): “O celular e todas as tecnologias móveis 

são plataformas e não estratégias. O modo como usamos essas tecnologias determina a 

estratégia móvel”. Ou seja, as plataformas são os meios tecnológicos que utilizamos para 

desenvolver as estratégias. 

 Algumas das plataformas mais utilizadas quando se fala em marketing digital são as 

páginas digitais (sites, blogs, portais), o e-mail, as tecnologias mobiles (bluetooth, 

aplicativos), games e entretenimento digital. Através dessas plataformas podem ser 

desenvolvidas as estratégias digitais, o marketing digital, que são: e-mail marketing, mobile 

marketing, presença digital, SMM (Social Media Marketing) e outras. Essas tecnologias 

somadas a outras plataformas e estratégias resultam em uma infinidade de possibilidades e 

resultados.  

 O e-mail marketing é um dos instrumentos mais importantes e mais utilizados em 

campanhas de comunicação, visando o bom relacionamento com clientes tradicionais e 

potenciais. Outra estratégia digital quem vem sendo bastante utilizada é o mobile marketing, 

que são as ações que utilizam o celular como veículo ou mídia de divulgação de produtos ou 

serviços, atividades de interação com os clientes. Já a presença digital configura-se como o 

valor que da empresa depositado no ambiente digital, ou seja, as informações que a marca 

dispõe (TURCHI, 2012). Não menos importantes, as estratégias SMM (Social Media 
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Marketing) são técnicas de marketing utilizadas para promover uma ligação entre a marca e o 

consumidor, tirando partido das potencialidades das plataformas de comunicação ou Social 

Network Sites (SNS) (INESTING SEARCH, 2007 apud CASTILHO; ANTUNES, 2013).  

Figura 1 - Exemplo de SMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: facebook.com/chicorei 

Figura 2 - Exemplo de E-mail Marketing 

  

FONTE: chicorei.com.br 
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Figura 3 - Exemplo de Página Digital (site) 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: chicorei.com.br 

 Das ferramentas citadas acima, a marca Chico Rei faz uso das principais: SMM 

(Facebook, Tumblr e Instagram), o E-mail Marketing e as páginas digitais (site de vendas on-

line e blog). Onde conteúdos são atualizados diariamente para a manutenção da página e a 

interação com o público, para que a estratégia não perca o seu foco: impactar aquele 

consumidor. 

 Por ser de fácil acesso, o universo digital possibilita a criação de plataformas cada vez 

melhores, tanto para o consumidor quanto para o profissional de marketing que irá construir 

uma estratégia para aquela tecnologia. Pois as constantes mudanças aperfeiçoam essas 

ferramentas e possibilitam mais interação e qualidade para quem as utilizam.    

 Com o aumento crescente da utilização dessas plataformas, as estratégias necessitam 

de uma constante atualização, mudança, para que não fiquem obsoletas. Com isso, foram 

criadas recentemente estratégias com o intuito de concentrar ainda mais a participação do 

público e popularizar a marca. Algumas delas são bastantes visualizadas, como os “virais”. 

Que surgiram como mídias aparentemente não comerciais e que por fim, aumentavam a 

capacidade de alcance desses anúncios justamente por que tinham a expectativa e a atenção 

do público. Para Gabriel (2010), essa adesão crescente das pessoas aos ambientes digitais e a 

facilidade de geração e propagação de conteúdos fazem com que sejam disseminados mais 

rapidamente como vírus, daí a expressão “viral”. Esses, por sua vez, ocasionam 

microtendências que podem modificar o cenário social e, portanto, o marketing. 
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 Outra tendência do ambiente digital é o mobile tagging, que é “o processo de ler um 

código de barras 2D usando a câmera de um aparelho móvel” (TURCHI, 2012, p. 104). Em 

outras palavras, é um mecanismo que permite o acesso de várias informações através de 

códigos. Além, também, dos tablets, aparelhos que surgem como pontes para o acesso rápido 

a informação. Essa sua mobilidade repercutiu no crescimento de aplicativos criados pelas 

empresas, fazendo desse desenvolvimento, um grande negócio e, consequentemente, 

ferramenta para a propagação da marca.  

 O crescente investimento para o crescimento desse ambiente de vendas através do 

universo digital e de suas plataformas é outro fator importante. Pois essa tendência tende a 

crescer em decorrência do aparecimento de novos softwares, novas operações, novas 

melhorias. Uma vez que o amadurecimento e o aprimoramento dessas tecnologias necessitam 

de investimentos para os que visam a fidelização do público através delas. O crescimento da 

web semântica, ou internet inteligente, também é bastante observado. Pois a busca por uma 

informação verídica e organizada resultou nessa crescente busca por uma internet mais 

inteligente.  

 Em suma, a tecnologia e as suas plataformas propiciam inúmeras alternativas para 

tornar os consumidores fiéis, bastando apenas, saber utilizá-las. Assim como as demais 

estratégias, as tendências funcionam de acordo com o planejamento adequado, lembrando 

sempre de ter cautela e de verificar se aquele é mesmo o adequado para a marca. Para que 

assim, não acabe por obter um resultado adverso e prejudicial ao cliente. 

1.3.1. Marketing Direto: estratégia no marketing digital  

 Para Bob Stone (1992, p. 18), o marketing direto é “oferecer os produtos ou os 

serviços corretos, através das mídias corretas, com as ofertas mais atraentes, apresentadas nos 

formatos mais eficientes, que comprovam êxito em testes corretamente conduzidos”. Levar o 

produto certo ao cliente de maneira rápida, levando a compra. Com o marketing direto, a 

empresa consegue elevar o seu número de vendas e fidelizar aquele cliente potencial com os 

conteúdos corretos, pois os conteúdos são planejados e direcionados especificamente, 

causando surpresa e entusiasmo no consumidor. Uma vez que, inesperado, o recebimento 

direcionado daquele conteúdo, causa apreço no receptor. Formatos, frases, peças-chaves, 

descontos. Tudo para que o cliente se sinta especial, o que de fato, o é. Importante, essencial e 

indispensável para a marca. Onde, o Marketing Direto é a interação, comunicação 
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individualizada entre a empresa e o cliente existente/cliente potencial a partir da escolha da 

estratégia e do objetivo do marketing, no caso, digital. 

 Ou seja, no ambiente digital, o marketing direto funciona como a seleção de conteúdos 

e clientes para que o conteúdo seja enviado especificamente a ele, e dessa forma, a relação 

com o consumidor possa se tornar mais próxima e até o ponto de torná-lo fiel. Isso porque, “o 

digital é a plataforma que dá vazão plena à interatividade” (GABRIEL, 2010, p. 109). Ou 

seja, o ambiente digital é o maior facilitador da interatividade entre a empresa e o consumidor. 

 Diante das inúmeras oportunidades estratégicas encontradas com o avanço das 

tecnologias, Stone (1992, p. 59) alerta para um ponto muito importante, onde não é “somente 

a oferta que assegura o êxito ou o fracasso, mas a maneira como é apresentada também exerce 

efeito dramático”. Por isso, a marca Chico Rei investe em backgrounds5 coloridos, dinâmicos 

e que despertem em que está lendo, curiosidade, para que não seja apenas mais um conteúdo 

recebido e sim uma lembrança da marca que conhece os seus clientes e lembra-se deles. Onde 

as necessidades psicológicas e sociológicas são atendidas e a marca consegue, além dos 

benefícios funcionais, transmitir benefícios emocionais e de autoexpressão (GOBÉ, 2000). 

 Assis (2003, p. 14) resume esse momento nos seguintes passos: “Primeiro conquiste a 

atenção deles, depois apresente a oferta realmente interessante e que possa adicionar valor no 

relacionamento empresa-cliente”. Assim, conseguirá vender e conquistar o cliente de forma 

coerente, disponibilizando sempre algo que seja do interesse do seu consumidor. 

 Toda essa atenção é o que Stone (1992, p. 5) chama de “Persuasão Customizada, o 

cerne da construção e manutenção da fidelidade do cliente”. Ou seja, o desenvolvimento do 

relacionamento com o consumidor e a conservação da sua atenção através de estratégias 

diretas, de modo a estabelecer uma maior proximidade entre a empresa e o seu consumidor. 

 Portanto, as ferramentas e estratégias utilizadas são criadas para o aumento das 

vendas, da conectividade empresa-cliente e segundo Kotler (2006) a empresa utiliza recursos 

de produtos, serviços e construção de imagem para, além dos itens citados acima, transmitir a 

sua personalidade.   

1.3.2.  As Redes Sociais como plataformas do Marketing Digital 

 Antigamente, as simples rodas de conversas eram consideradas como formas de 

socialização, as redes sociais. Hoje, vêm se tornando mais abrangente e complexas devido à 

evolução das tecnologias de comunicação e informação, chegando, em alguns casos, a tornar-

                                                           
5 “Pano de fundo; prévia do que será o anúncio” (WALTERMAN, 2006, p. 20). 
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se escassa em consequência de todo esse desenvolvimento tecnológico. Resultando no 

crescente aumento de adeptos às redes sociais digitais, como o Facebook (GABRIEL, 2010). 

 Atualmente no Brasil e no mundo, essa crescente difusão das redes sociais on-line tem 

impactado o comportamento humano, quando associada à sua forma de interação não 

hierárquica e por unir tempo e espaço. Ou seja, a dimensão da Internet tem influenciado os 

consumidores a diferentes tipos de comportamentos em todas as partes por não possuir 

nenhuma dificuldade: se conectou a internet, se cadastrou, está on-line. Além da facilidade 

para fazer parte dessas redes, as pessoas podem registrar os seus dados pessoais nos chamados 

perfis, podem se relacionar com outras pessoas, enviar mensagens, publicar fotos, criar lista 

de amigos e muitas outras formas de interação e diversão. (TORRES, 2009). O Facebook, o 

Twitter, o LinkedIn, o MySpace, o Blog e o Instagram são algumas das principais redes 

sociais. 

O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg, na época um estudante de Harvard, em 

4 de fevereiro de 2004 para ser um meio de comunicação entre estudantes secundaristas e 

universitários. Por isso, o seu primeiro layout tinha traços de mural de escola e cadernos 

universitários. Anos depois, aos poucos, foi se expandindo para outras universidades e 

empresas, ganhando mais usuários. Atualmente, é uma febre no mundo todo por ter uma 

estrutura diferente das outras plataformas, como o Orkut, e por proporcionar aos seus usuários 

diversão e interação.  (TORRES, 2009). 

Já o Twitter, fundado em 2006 pela Obvious Corp., de São Francisco, possui um 

conceito simples e revolucionário, permitindo a interação com apenas 140 caracteres. Além 

disso, criou elementos especiais que facilitam a comunicação, como por exemplo, o nome 

utilizando o @, que é empregado quando se está falando com alguém de um outro grupo; a 

hashtag (simbolizada pelo #), identificador único que é usado para marcar algo, que 

simplifica a busca e localiza instantaneamente todas as referências a aquele assunto em 

particular (SCOTT, 2011). A hastag criada no Twitter expandiu-se para as demais redes 

sociais da internet. Hoje, é utilizada, principalmente, no Facebook, Instagram e Blogs. 

Mostrando, que além da grande oportunidade de interação e diversão que ele oferece, é uma 

excelente maneira de conseguir informações úteis. Pois dispõe de mecanismos rápidos para 

que isso seja possível (COMM, 2009). 

Assim como o Twitter, o Blog, termo derivado de Weblog, forma de publicação de 

artigos na internet - esses artigos são chamados de posts – se popularizou nos anos 2000, 

através do blogger, que permitia a qualquer pessoa criar e manter seu próprio blog, mesmo 
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não tendo nenhum conhecimento técnico, apenas escrevendo e publicando os seus posts, 

através do seu layout bastante prático e da sua estrutura aparentemente simples. Onde as 

pessoas precisariam apenas escrever os artigos, que ficavam acessíveis aos leitores (TORRES, 

2009). 

O Instagram é uma das redes mais recentes, é um aplicativo móvel que surgiu no dia 6 

de outubro de 2010 com a intenção, segundo os seus criadoress, os engenheiros de 

programação Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, de resgatar a nostalgia do 

instantâneo cunhada ao longo de vários anos pelas clássicas Polaroids, câmeras fotográficas 

de filme onde as fotos são reveladas no ato do disparo. Nasceu a partir da simplificação de 

outro aplicativo, também desenvolvido pelos dois engenheiros, chamado de Burbn, que tinha 

como proposta inicial criar uma rede social que agruparia várias funções, onde os usuários 

poderiam compartilhar as suas imagens, localização, vídeos, etc. Porém, a complexidade para 

o desenvolvimento deste aplicativo motivou Mike e Kevin a escolher apenas uma das funções 

que consideravam mais atrativa, e os mesmos optaram pela fotografia (PIZA, 2012). 

Essas redes sociais são plataformas digitais que possuem um grande número de 

cadastros e disponibilizam ferramentas que, consequentemente, geram interações sociais. Em 

outras palavras, as plataformas digitais permitem a interação e troca de informação entre 

pessoas, ou melhor, das redes de pessoas formadas por meio dos recursos dos sites que 

participam (TORRES, 2009).  

 Com a grande adesão às redes, os consumidores passaram a exigir indiretamente de 

suas marcas que as mesmas também estivessem lá para que, deste modo, o contato fosse 

facilitado. E assim foi feito: as marcas adentraram o mundo social on-line e passaram a 

utilizá-lo como ferramenta de contato direto com o seu público e, consequentemente, como 

suporte para novas estratégias de marketing ou, marketing digital. 

Como resultado dessa interação, segundo Kotler (2010), os clientes estão em melhores 

situações, porque as suas necessidades estão sendo atendidas, e essa colaboração começa 

quando os gerentes de marketing ouvem os seus consumidores e entendem as suas mentes, 

além de captar os insights do mercado. Compreendendo o seu público e estando sempre atento 

as mudanças do mercado, o marketing conseguirá manter um bom relacionamento com os 

seus clientes. 

Por conter um vasto número de usuários fiéis, as redes sociais possuem um poder de 

repercussão enorme. O conhecido marketing boca-boca, onde a decisão é tomada a partir da 

opinião de um parente, amigo ou conhecido, no ambiente digital torna-se ainda mais forte, 
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uma vez que a facilidade de expor avaliações e a sua capacidade de alcance tornou-se maior. 

Complementando e comprovando essa rápida disseminação da informação, o psicólogo norte-

americano Stanley Milgram criou a Teoria dos Seis Graus de Separação, para afirmar que 

entre você e qualquer pessoa do mundo, só existem 6 pessoas (GRINBERG, 2011). Por isso, 

o marketing deve sempre ficar atento aos julgamentos sobre a empresa e saber utilizar essa 

ferramenta de forma positiva para ela, pois “não há nada mais eficiente, em termos de 

comunicação, do que sua mensagem transmitida pelas mãos de alguém que o consumidor 

conhece” (TORRES, 2009, p. 36). 

Portanto, é importante frisar que as redes sociais são apenas plataformas que se 

formam a partir da maneira que são utilizadas e como são aproveitadas determinam as 

estratégias de marketing, que por sua vez são traçadas de acordo com o objetivo da empresa. 

Além disso, essas redes possibilitam o maior alcance da marca e a elaboração de estratégias 

bastante criativas, bastando apenas saber utilizá-las da maneira correta. 

1.3.3  O E-mail Marketing como estratégia de relacionamento  

 Segundo Gun (2005) o e-mail marketing é uma estratégia de marketing através do e-

mail que prioriza o respeito e o relacionamento com o usuário, através de informações obtidas 

com consentimento, para estreitar a relação com o seu público. Ou seja, é o envio ético de 

mensagens por e-mail para se atingir objetivos de marketing que serão definidos de acordo 

com o posicionamento, público-alvo e planejamento da empresa/marca. Deste modo, 

podemos definir o e-mail marketing como a ferramenta do marketing digital que tem como 

principal função direcionar a comunicação entre a empresa e os seus clientes tradicionais e 

potenciais, facilitando a sua interação e aumentando o vínculo entre as partes. 

 Essa ferramenta tem crescido e se diferenciado muito com o avanço das soluções 

gráficas, visto que essas inovações procuram garantir que a mensagem, de fato, atinja o 

consumidor, e possibilitam à empresa a certeza da visualização da sua marca. Além dos 

avanços tecnológicos, aspectos como a relevância do conteúdo, o layout e a frequência de 

envio também são fundamentais para atingir o público. Isso por que, esses fatores definem o 

que as mensagens deverão conter, de forma direcionada e eficiente.  Cores, promoções, 

utilização de datas comemorativas e descontos são alguns exemplos. 

 Por ser bastante utilizada pelas empresas, essa ferramenta tem sido comparada ao 

spam, que são envios não autorizados pelo receptor. Por isso, é importante frisar que o e-mail 

marketing tem como principal adjetivo o respeito pelas práticas éticas. Ou seja, da mesma 
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forma que oferece ao público a opção de opt-in6, apresenta a de opt-out7 para que nenhum 

consumidor se sinta desconfortável. Assim como as outras ferramentas utilizadas pelo 

marketing digital, o e-mail marketing também tem como ponto positivo a agilidade de envio e 

de resposta, e a sua fácil mensuração dos resultados - fator importante para que a equipe de 

marketing possa analisar as suas estratégias e corrigi-las, se preciso for.   

 Deve-se lembrar que o e-mail marketing é uma das formas mais antigas e diretas de 

ser manter relacionamento com os clientes, mesmo diante das novas plataformas tecnológicas 

que surgiram nos últimos tempos. Como cita Gabriel (2010, p. 261) “novas tecnologias nem 

sempre causam a obsolescência das tecnologias antigas, mas uma coexistência entre elas, de 

forma que cada uma delas ocupe o seu espaço ideal no mix, que seja, compatível com a sua 

essência”. Ou seja, todas são importantes e as estratégias traçadas poderão utilizar-se de várias 

delas ao mesmo tempo, aumentando a visibilidade e interação entre as partes. Além disso, é 

preciso acentuar a importância da atualização do planejamento e do estudo do público-alvo 

para que o contato possa obter um resultado positivo.  

 Por fim, é importante frisar que o e-mail marketing funciona como ferramenta de 

ligação entre o cliente e a empresa através da divulgação e interação direta, bem como, ponto 

de transação entre o consumidor e o comércio eletrônico. Pois possui mecanismos que 

interligam uma ferramenta a outra, aumentando os acessos e vendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 “Opt-in é o ato em que uma pessoa opta por receber as mensagens de e-mail de um determinado remetente” 
(GABRIEL, 2010, p. 261). 
7 “Opt-out é o ato em que uma pessoa opta por não querer receber mais mensagens de e-mail de um determinado 
remetente” (GABRIEL, 2010, p. 262). 
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2  E-COMMERCE: DEFINIÇÕES E ESTRATÉGIAS 

2.1 Conceitos e vantagens 

 O comércio eletrônico existe desde 1980, onde as grandes corporações, principalmente 

dos setores industrial e varejista, realizavam transações comerciais pela via eletrônica 

utilizando tecnologias específicas. A partir do final dos anos 1990 e início de 2000, com o 

desenvolvimento da internet e dos seus mecanismos de segurança, essas operações 

começaram a ser realizadas, também, pela web. Hoje, mais ágil e fácil, tem um número cada 

vez mais acentuado de adeptos, tornando-se uma das principais estratégias digitais. (TURCHI, 

2012). 

 Percebendo a grande evolução da internet e as inúmeras possibilidades ofertadas por 

ela, o setor coorporativo passou a enxergar o crescimento do comércio eletrônico “como um 

terreno fértil a ser explorado e como uma forma de imprimir TURCHI, 2012, p. 16). Isso por 

quê, o e-commerce (comércio eletrônico), é caracterizado pelas operações de compra e venda 

de produtos e serviços através da Internet, e proporciona mais rapidez e comodidade na hora 

da compra. 

Esse sistema de vendas on-line se assemelha muito às lojas que fazem venda direta ao 

cliente – as lojas de varejo. (GABRIEL, 2010). Ambas especificam as características dos 

produtos (preço, tamanho, cor etc). Mas, no ambiente digital, é denominado B2C (Business to 

Consumer), ou o segmento dentro do comércio eletrônico que abrange qualquer transação em 

que uma companhia ou organização vende seus produtos ou serviços para consumidores que 

navegam pela internet. Em outras palavras, é toda e qualquer contato pela Internet entre 

empresa e cliente que tenha a venda como resultado (TURCHI, 2012). 

Através disso, foi criada em 2008, a loja on-line Chico Rei, um estúdio de criação que 

investe em design, moda e criatividade e tem como principal objetivo fabricar produtos únicos 

e cheios de personalidade.  O site conta com elementos descontraídos, cheios de vida e 

significados para que o consumidor possa se sentir bem e otimizar o seu conceito. Além da 

praticidade na hora de escolher e comprar, o cliente se depara com um ambiente interativo, 

criativo e bonito. Sobre a importância da criação desses espaços bem produzidos, Torres 

(2009, p. 31) afirma que "é um fator fundamental para a fidelidade dos consumidores”. Pontos 

como segurança, facilidade na hora da compra, especificações e opções de contato com a 
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empresa são alguns exemplos importantes para se criar um bom espaço, além de somar na 

decisão do cliente, acrescentando à marca. 

Atualmente, o e-commerce ganhou algumas derivações. São elas: “o m-commerce 

(mobile-commerce – comércio por meio de dispositivos móveis), t-commerce (television-

commerce – comércio por meio da televisão), o social commerce (comércio via redes sociais) 

e mais recentemente o F-commerce (sigla para designar comércio via Facebook)” (TURCHI, 

2012, p. 17). A última tem crescido bastante em consequência do aumento do número de 

usuários cadastrados e conectados diariamente. As vendas via Facebook são relativamente 

menos dispendiosas para os empresários. Uma vez que a assinatura é gratuita e a facilidade 

em atingir os seus clientes é maior. 

 Esse crescente aumento de adeptos a internet e, consequentemente, as compras on-line 

foi causado pela rapidez de informação e o acúmulo de funções do público. Ou seja, a 

facilidade de acesso aos conteúdos e a agilidade que com que a Internet possibilita a 

visualização desses permite às pessoas que não dispõem de muito tempo a aplicação 

satisfatória do seu tempo, da forma que lhes for mais necessária naquele momento. Além 

disso, essa escassez de tempo gera o crescimento das lojas on-line, que permitem a compra a 

qualquer hora do dia, sem a restrição do horário estabelecido pelo comércio físico, 

possibilitando ao consumidor mais tempo para pesquisar e escolher o seu produto. 

 O e-commerce, além de suas estratégias na loja on-line, utiliza-se das ferramentas de 

marketing digital para transmitir as suas informações. Essas plataformas são empregadas de 

acordo com os objetivos traçados pela empresa e as suas estratégias de marketing. Em alguns 

casos, são utilizadas de forma agregada para que assim, ambas possam ter mais visibilidade e 

acesso. A essa estratégia de utilização de várias mídias, ou como define Gabriel (2010) o uso 

integrado das mídias, de forma que uma história ou mensagem ultrapasse os limites de um 

único meio, dá-se o nome de transmídia. Dessa forma, esse suporte colaborativo transmite 

uma única história/tema de modo que a narrativa do conteúdo que irá direcionar de um meio 

para o outro, conforme a maneira de diálogo de cada um. A utilização do e-mail marketing 

com links para as redes sociais é um dos modelos mais empregados pelos comércios 

eletrônicos. Outro ponto de conexão importante para esse o sucesso desse comércio on-line é 

a convergência, que é compreendida como o processo tecnológico que une múltiplas funções 

dentro dos mesmos aparelhos. Em outras palavras, os consumidores são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meios dispersos de comunicação (JENKIS, 

2009). 
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 Percebe-se, então, a importância do e-commerce para o crescimento do mercado e a 

comodidade do consumidor, facilitando a execução do serviço. Além disso, permite a empresa 

maior contato e interação com o seu cliente, garantindo a fidelização, ponto essencial para a 

relevância de uma marca. Porém, para que essa ferramenta possa de fato obter êxito, deve-se 

atentar sempre a constante modificação do mercado, a sua complexidade e às novas 

tecnologias. Para que assim a empresa possa estar sempre perto do seu público, garantindo o 

seu diferencial. 

 Portanto, nota-se que o e-commerce é uma das plataformas que mais crescem no 

mundo on-line e o principal responsável por esse resultado é o público, o internauta, aquele 

cliente que utiliza a internet diariamente para executar diversas funções referentes a sua vida. 

Mas para que estratégias possam surtir efeito positivo, planejar de forma adequada os 

caminhos a serem trilhados e essencialmente, segmentar o mercado e o conhecer o público-

alvo da sua empresa são primordiais. 

2.2 Segmentação de mercado e definição do público-alvo: passos essenciais para o 

marketing 

Para que o marketing possa elaborar o seu planejamento e traçar as suas estratégias de 

forma correta, antes a definição de dois pontos são essenciais: a segmentação do mercado no 

qual se quer atuar e a definição do público que se pretende atender. Esses fatores 

determinarão as direções das ações realizadas pela empresa, em todos os departamentos.   

As empresas precisam identificar os segmentos de mercado que pretendem atuar para 

que, assim, possam atendê-los com eficácia. Uma vez que essas decisões requerem muito 

entendimento sobre o comportamento do consumidor e uma cuidadosa análise estratégica, 

para que tudo possa surtir de forma positiva para a empresa e para o cliente. Para que isso 

ocorra, segundo Kotler (2006, p. 236), o primeiro passo é identificar e traçar o perfil de 

grupos distintos de compradores que diferem em suas necessidades e preferências. Além 

disso, uma análise detalhada do mercado para que a empresa possa tomar conhecimento sobre 

o que espera o público, sobre os seus concorrentes e sobre o que fazer para suprir as 

necessidades encontradas. 

Para que se possa definir, primordialmente, qual será o consumidor final, a empresa 

necessita definir o nível do seu micromarketing, aspectos operacionais e estratégicos, que 

podem ser: 
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1 – Marketing de mercado: “Um segmento de mercado consiste em um grande grupo de 

consumidores que possuem as mesmas preferências” (KOTLER, 2006, p. 237). Ou seja, o 

consumidor final será aquele grupo que possui as mesmas preferências e que essas sejam as 

ofertadas pela marca; 

2 –  Marketing por nicho: “Um nicho é um grupo definido mais estritamente que procura 

por um mix de benefícios distintos” (KOTLER, 2006, p. 238). Em outras palavras, o grupo 

passa a procurar por benefícios, tornando-se mais restrito. As empresas que praticam 

marketing de nicho, como é o caso da Chico Rei, entendem tão bem as necessidades de seus 

clientes, que estes concordam em pagar um preço maior, definido como premium. Além disso, 

são dedicadas a seus clientes, e são conhecidas por oferecem desempenho superior, serviço 

responsável, entrega pontual e por possuir uma maior proximidade com o consumidor; 

 3 – Marketing local: “O marketing direcionado ou local está levando programas de marketing 

idealizados de acordo com os desejos e as necessidades de grupos de clientes locais (áreas, 

bairros e até mesmo lojas)” (KOTLER, 2006, p. 240). Esse é o marketing utilizado, 

geralmente, pelas empresas que não pretendem estender o seu mercado a outras cidades; 

 Após definido o nível do marketing, a segmentação do seu público deverá ser o 

próximo passo.  São elas: a segmentação geográfica, onde o mercado é dividido em unidades 

geográficas como nações, estados, regiões, cidades ou bairros; a segmentação demográfica, 

onde a divisão acontece a partir de variáveis básicas como idade, sexo, renda, raça; a 

segmentação psicográfica, aonde os consumidores são divididos em diferentes grupos com 

base no seu estilo de vida, personalidade e valores; a segmentação comportamental, onde os 

compradores são divididos em grupos segundo seus conhecimentos, atitude, uso e resposta a 

um produto; a segmentação sequencial, mais utilizada pelo marketing organizacional, onde 

procura diferenciar os seus grupos de benefícios segundo o seu processo de decisão de 

compras. Além desses, existem outros fatores para a segmentação efetiva, defendidos por 

Kotler (2006): a mensurabilidade, que defende que o tamanho, o poder de compra e as 

características dos segmentos escolhidos devem ser passíveis de mensuração; a 

substanciabilidade, que propõe que esses segmentos devem ser grandes e rentáveis o 

suficiente para serem atendidos e a acessibilidade, onde deve ser efetivamente possível 

alcançar e atender ao segmento. 

 Terminadas as pesquisas de marketing e segmentação, a empresa terá definido o seu 

público-alvo, aquele que pretende alcançar e converter para os seus objetivos de marketing 

(GABRIEL, 2010). Depois, definirá o seu posicionamento, onde decidirá de que forma a sua 
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marca irá se posicionar no mercado, assim, determinará a sua relevância. Esse consumidor 

final tem mudado bastante com o passar dos anos, por isso é importante a atualização das 

pesquisas e das estratégias para que as ações possam ser efetivas. Pois “não podemos mais 

pressupor que o nosso público se comporta como um “alvo” estático à espera de ser 

“atingido” (Gabriel, 2010, p. 108), o que acontecia antigamente. Hoje o consumidor é ativo e 

dinâmico, graças às inúmeras possibilidades de participação e engajamento. Já no ambiente 

digital, esse público torna-se ainda mais colaborativo e crítico, pois as condições de escolha 

são maiores e rápidas, e possuem mais liberdade de participação e interação com as empresas, 

fazendo com que as estratégias planejadas e executadas de forma cuidadosa. 

 Portanto, para que as ações de engajamento sejam efetivas, precisa-se conhecer 

profundamente os públicos que se relacionam com a marca, além de ter a habilidade de fazer 

mapeamentos sociais e avançar no grau de relacionamento. Bem como, examinar a 

atratividade global do segmento e os objetivos e recursos da própria empresa, para que se 

possa, dentro das condições da empresa, traçar os objetivos possíveis. Além disso, é 

fundamental frisar que os profissionais de marketing não criam os segmentos, eles identificam 

e decidem em quais vão se concentrar, de acordo com o objetivo principal da empresa que, 

também, definirá a forma de interação com o seu público. (GABRIEL, 2010). Pois, para 

estabelecer um relacionamento, é importante que a empresa conheça o mercado de forma 

precisa e profunda, respeitando as características e peculiaridades do público-alvo, para que 

posteriormente sejam desenvolvidas as ações de marketing. Sejam elas emocionais, 

informativas, promocionais etc., tudo isso será desenvolvido após a segmentação e definição 

do público-alvo, por isso a sua importância. (EBENKAMP, 1999) 

2.3 Marca emocional: estratégia de fidelização 

 As estratégias de marketing são elaboradas de acordo com a definição de todos os 

fatores ligados a fundação da empresa, como a segmentação do mercado e definição do 

público-alvo, o posicionamento da marca criado a partir de seus objetivos e os recursos 

disponíveis, criadas no plano de marketing8. Lembrando que sempre devem fazer uso do 

composto de marketing produto, preço, praça e promoção (os 4Ps), de modo a desenvolver a 

melhor combinação entre eles – essa é a base da estratégia de marketing. Esses pontos são 

                                                           
8 “O plano de marketing é o instrumento para se desenvolver qualquer ação estratégica de marketing” 
(GABRIEL, 2010, p. 59). 
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essenciais para que o marketing saiba exatamente por onde deve seguir e como fará para 

chegar lá. 

 Essas estratégias podem ser definidas de várias formas, dependendo, tão somente, dos 

objetivos da empresa. Atualmente, uma das mais utilizadas é a marca emocional, pois tornou-

se muito importante incorporar ao produto emoção, não só a sua funcionalidade (KOTLER, 

2012). Isso aconteceu devido as mudanças tecnológicas, que impulsionaram o marketing a 

enfocar nas pessoas, embasando as estratégias nas emoções do público-alvo, já que os 

atributos funcionais dos produtos não eram mais suficientes para captar a atenção dos clientes 

(GABRIEL, 2010). Pois apesar das pessoas buscarem razões lógicas para a compra, tomam a 

decisão emocionalmente. 

 Essas estratégias emocionais possuem resultados positivos por satisfazerem as 

necessidades psicológicas e sociológicas dos clientes por meio da criação de uma identidade 

pessoal que gera status, e por meio da criação de uma identidade de grupo. Ou seja, as marcas 

despertam sensações de pertencimento a determinadas classes, grupos e agrega valor à vida de 

quem a consumiu (ELLWOOD, 2004). Essa conexão emocional construída pela empresa, está 

fundamentada em quatro importantes pilares: relacionamento, que trata-se da interação e do 

contato que a empresa tem com os clientes; as experiências sensoriais, que tratam das 

sensações que o produto causa; a imaginação, que parte do que desperta a empresa e do que o 

cliente imagina; e a visão, parte essencial para a retenção o cliente. Pois é o sentido que 

influencia é o primeiro sentido humano responsável pelo processo de escolha, pois é o 

primeiro estímulo que faz o cérebro reagir diante de um produto (GOBÉ, 2000). 

 No marketing digital, essa estratégia é muito mais visada por ser o marketing com 

feedback mais imediato e por possuir uma maior interação com o público. Através de uma 

marca emocional as pessoas se conectam subliminarmente com as empresas e seus produtos 

(GOBÉ, 2000) e transformam, através da distorção seletiva, as informações em significados 

pessoais, de modo a interpretá-las conforme o próprios pré-julgamentos (KOTLER, 2006). A 

partir dessa capacidade de interação que mexe com as emoções do público, as empresas 

conseguem penetrar em suas vidas e modificar a seu favor as suas próximas compras. Pois, 

esses consumidores estão à procura de novas e emocionais, de mais opções, de estímulos que 

os ajude a tomar decisões (ROBERTS, 2004). Ou seja, a fragilidade existente nos 

consumidores é avivada quando confrontada com marcas e conteúdos emocionais, fazendo 

com que ele se sinta bem, feliz e importante, além de despertar a preferência pela marca a 

ponto de torna-lo fiel.  



37 

 

 

 

 Percebe-se que as marcas passam a fazer parte dos consumidores por todo o amor e 

admiração que os mesmos sentem por ela. Essa preferência é despertada através de imagens 

que existem no inconsciente e imaginário coletivo de cada ser humano, ativadas quando se 

deparam com circunstâncias agradáveis, o que, segundo “estudos neurológicos comprovam 

que 100% da motivação de um consumidor na hora de escolher um produto para ser 

comprado é o fator emocional” (MARTINS, 1999, p. 24). Robert (2004) afirma que até 

mesmo as pessoas sem sentimentos, em algum momento, compram por impulso ou emoção. 

Nesse sentido, as marcas tornam-se relevantes para o mercado e tendem a crescer cada vez 

mais. Isso por que, de acordo com Keller (2006), as marcas passam a pertencer aos clientes, 

isto é, o conceito da marca depende do que os consumidores pensam e sentem sobre essa 

determinada marca e o modo como agem em relação a ela.   

 Através da emoção, recurso considerado ilimitado, as marcas conseguem interagir e 

tornar o seu público cada vez mais fiel. Pois a abrangência das emoções é uma oportunidade 

séria de entrar em contato com os consumidores, de torna-los mais próximos de sua 

necessidade de design, qualidade, preço, utilidade, disponibilidade, inovação e segurança. 

Além disso, fatores como a passionalidade, o envolvimento com os clientes e a celebração da 

lealdade também são essenciais para a fidelização desses consumidores (ROBERTS, 2004). 

 Para que seja possível tornar uma marca do coração do cliente é importante, também, 

para ela, estar ativamente presente na vida desse consumidor e agir de maneira a conquistar a 

sua confiança, demonstrando cuidado e destacando a sua importância. Pois segundo Kotler 

(2010), as pessoas se importam mais com a empresas que demonstram se importar com elas. 

Em alguns casos, a fidelidade a marca é tão expressiva, que as pessoas querem adaptar o 

produto oferecido pela empresa, ao seu estilo de vida pessoal. 

 Em suma, compreende-se que as motivações que levam os clientes a considerarem 

uma marca fundamental são relacionados às suas necessidades, crenças e desejos. Com isso, 

são criadas as estratégias de marketing, para que sejam utilizadas para atrair e saciar as 

necessidades do público, tornando-se essenciais para que uma marca possa ser considerada 

emocional e consiga a fidelização dos seus clientes. Tudo dependerá do resultado da relação e 

aceitação entre as estratégias da empresa e o consumidor. Além disso, essas táticas são 

consideradas, segundo Roberts (2005), como sendo fundamentais em todas as nossas jogadas 

geniais de marketing e táticas inovadoras que buscam a fidelidade do seu público. Seja no 

marketing viral, marketing de guerrilha, marketing de entretenimento, marketing de 

experiência, todos podem atrair a atenção se aplicados corretamente. 
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3 ANÁLISE DO MIX DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA MARCA CHICO REI 

3.1 Chico Rei: e-commerce com criatividade  

A Chico Rei foi fundada em 2008 (informação retirada do release de apresentação da 

marca, 2013), da vontade de seus fundadores de vestir aquilo que tivesse a sua cara, mas que 

dificilmente eram encontrados em lojas. Os estudantes de Artes & Design e fãs de pop art., 

encontraram na camiseteria o diferencial e suporte ideal para suas criações. Apesar da forma 

amistosa como o negócio começou, o ponta pé inicial do projeto foi dado com visão 

profissional. A sua entrada no comércio eletrônico foi natural, pois na época os fundadores 

trabalhavam com criação e web, e enxergavam na internet o caminho mais fácil para dar a 

abrangência que o trabalho merecia.  

 O nome Chico Rei surgiu segundo a lenda de Galanga, o príncipe no Congo, que foi 

trazido para o interior de Minas Gerais como escravo, onde foi batizado com o nome 

português de Francisco. Corajoso e sagaz, o Chico juntou ouro a fim de comprar a sua 

alforria. Após a sua libertação, o herói continuou trabalhando e comprou a Mina da 

Encardideira, de onde tirou riquezas suficientes para libertar centenas de escravos. Com isso, 

reconstruiu sua tribo do Congo, em terras mineiras, e transformou-se em Chico Rei 
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(MARTINS, 1999). A partir dessa inspiração, foi gerado o nome da camiseteria on-line Chico 

Rei, que tem como sinônimos a liberdade e a brasilidade do grande homem mineiro, 

Francisco. 

 A marca tem como posicionamento ser o estúdio de criação que investe em design, 

moda e criatividade para criar produtos únicos e cheios de personalidade, sempre com valor 

especial para quem usa. Com o trabalho pautado de forma criativa, inovadora e original para a 

elaboração de cada peça, visa fazer com que o produto final seja o mais sincero possível, 

sempre pensando na satisfação do cliente quanto à compra e a marca.  

Como resultado dessa preocupação com o seu público e do seu investimento em ações 

de marketing, a marca já lançou mais de 700 modelos de camisetas diferentes, além de novos 

produtos, dando forma ao ideal de um estúdio de arte e não apenas estampas, e já vendeu para 

quase 3.000 cidades brasileiras, abraçando um público muito abrangente e engajado. Todo 

esse feedback e engajamento rendeu a marca parcerias famosas, como o Rock in Rio, Ziraldo, 

AfroReggae, APAE, entre outras, que corroboram a força da marca no mercado. Essas 

associações são denominadas promoções cruzadas, onde uma marca é utiliza para anunciar 

outra não concorrente, gerando visibilidade e credibilidade as partes envolvidas (KOTLER, 

2006, p. 587). 

No último ano, a marca cresceu mais de nove vezes que a média do e-commerce 

nacional, número vibrante para a Chico Rei, que só tem seis anos de mercado. Atualmente, 

como resultado de todo o seu sucesso e como forma de potencializar ainda mais o seu 

trabalho, a empresa conta com um processo de produção verticalizado, concentrando todas as 

operações e controlando ainda mais de perto a qualidade dos seus produtos. Bem como, a 

satisfação dos seus clientes. E para que isso seja possível, tem o seu corpo de trabalho 

dividido em três sedes: o estúdio, a confecção e a estamparia, todas elas na cidade de origem 

da sua criação, Juiz de Fora/MG. No estúdio, funcionam as áreas de administração, tecnologia 

da informação, fotografia, criação, marketing, comunicação e atendimento. A sua própria 

confecção foi constituída no final de 2012, abrangendo, também, às áreas de estoque e 

logística, gerando dezenas de novos empregos e otimizando ainda mais o serviço de entrega e 

de pedidos. A sua estamparia foi criada em 2013, exclusivamente para produzir as suas 

camisetas sem perder a qualidade.  

 De acordo com Oliveira e Campomar (2007, p. 46) “o posicionamento diz respeito ao 

uso de um diferencial para criar vantagem”, ou seja, as estratégias de marketing devem ser 

atreladas a principal característica da marca. Na Chico Rei, muito mais que camisetas, a 
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marca tem como principal preocupação usar a criatividade para que os seus produtos façam a 

diferença para os clientes, externando um pouco da sua personalidade. Por isso, trabalham 

com o desafio diário de unir moda e conceito em peças que caiam bem em qualquer ocasião, 

levando ao consumidor a certeza de que lá encontrará algo que pareça com ele. E para isso, 

conta com mais de 10 modelagens diferentes, para que possa atender a todos os públicos, 

prezando por produtos que estejam na moda e possuam modelagens com cortes irresistíveis, 

pensados para agradar a um público que busque o casamento entre liberdade e estilo.  

 A sua principal intenção é produzir o que os seus próprios funcionários tenham 

vontade de usar, pautando o trabalho de forma criativa, inovadora e original em cada detalhe. 

Tendo como fator criar peças que gostem, a marca adquire o papel fundamental de fazer com 

que o produto final seja o mais sincero e versátil possível, para que o consumidor sinta ao ver 

o produto o mesmo que foi sentido por quem o criou/pensou.  

 Para que seja possível transmitir ao consumidor todo o sentimento que motiva marca, 

são utilizadas estratégias de marketing digital. A Comunicação de Marketing, que “... é o 

meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores [...] sobre 

os produtos e marcas que comercializam.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.532) da Chico Rei é 

desenvolvida através das plataformas digitais mais utilizadas pelo seu público: a Fan page, o 

Twitter, o e-mail marketing, o Instagram, o Blog e o seu site, principal meio de interação. 

Todos planejados estrategicamente para que cada cliente possa ter a sensação de um 

atendimento único, que preza, sobretudo, pela transparência e aproximação para com ele. 

Possibilitando a Chico Rei poder alcançar o seu principal objetivo: fazer parte do cotidiano do 

seu consumidor da forma mais positiva e confiável.  

3.2  Metodologia da Pesquisa 

 Após uma aprofundada pesquisa bibliográfica sobre Marketing Digital, Fidelização e 

outros conceitos abordados nesta pesquisa científica, iniciou-se a escolha da melhor maneira 

de estudar a marca escolhida para análise, a Chico Rei. Optou-se pelo estudo de caso. 

Prodanov, apud Boaventura (2004), explica que se de uma metodologia de pesquisa 

classificada como aplicada, na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a 

solução de problemas sociais. 

 Esse tipo de técnica foi o mais coerente com os objetivos do trabalho, visto que 

permite uma boa imersão em seus cases para estudo, já que há a possibilidade de uma visão 

geral mais aprofundada do objeto a ser estudado. O estudo de caso, explica Scharamm, citado 
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em Yin (2001), tem como foco esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, seus 

motivos, implementações e resultados. 

  De posse da metodologia mais adequada ao caso, definiu-se o período da pesquisa. 

Sabe-se que, em tempos de produção de conteúdo on-line e com tantas marcas trabalhando em 

peso o e-commerce, a quantidade de informações é gigantesca. Foi necessário um recorte 

temporal bem delimitado. O acompanhamento da marca começou a ser documentado em 07 

de Maio de 2014 e foi finalizado em 17 de Junho de 2014. 

 O Brasil é conhecido mundialmente pelo seu calendário repleto de feriados e datas 

comerciais, como o Dia dos Namorados, que movimenta e aquece a economia – e tem total 

consonância com o produto e o público da marca. O ano de 2014 também ficou 

historicamente conhecido como o da “Copa das Copas”, visto que o famoso evento 

futebolístico organizado pela Fifa ocorreu no Brasil. Outra importante data foi o aniversário 

da marca. Tais datas e eventos foram bem aproveitados pela Chico Rei, do ponto de vista do 

marketing, gerando um material satisfatório para análise. 

O Estudo de Caso é um tipo de pesquisa que pode ser caracterizada como qualitativa 

e/ou quantitativa. Ele é entendido como uma categoria de investigação que tem como objeto o 

estudo de uma unidade de forma aprofundada. Prodanov (2013, p. 61), explica que “é uma 

estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto”. Nada mais salutar do que examinar uma marca de roupas descoladas para os jovens 

dentro do meio que os mesmos utilizam bastante: a Internet.  

É sabido que o jovem passa um bom tempo do seu dia, quando está conectado à 

Internet, navegando em plataformas sociais. É característica do próprio ser humano procurar 

os seus semelhantes, ainda que seja para se associar um grupo que é visto como diferente 

pelos demais. As redes sociais possibilitam este tipo de atitude. Foi com atenção neste detalhe 

que ficou definido, para delimitar ainda mais o estudo, que somente a parte digital da marca 

será esmiuçada.  

O mix de comunicação digital da Chico Rei será o alvo de análise. A escolha das redes 

e ferramentas se deu por dois motivos: o primeiro deles é a própria popularização destes no 

cotidiano das pessoas. O Facebook, por exemplo, já pode ser considerada a rede mais 

acessada – e o público da marca está bem presente neste meio. O segundo é que a marca 

explora bastante tais ferramentas, que já são convencionais, como o e-marketing, de forma 

criativa, valendo uma análise mais detalhada.  



42 

 

 

 

Nesse sentido, as redes e ferramentas escolhidas serão as seguintes: Fan 

page/Facebook, Twitter, Instagram, Blog, site e e-mail marketing. Serão avaliadas e 

classificadas as formas como a marca interage com os seus clientes, sendo com material 

institucional ou promoção de vendas; os processos do atendimento ou apoio ao consumidor, 

ou seja, o relacionamento amistoso da Chico Rei com seus compradores. A parte gráfica e de 

layout também entrará na análise, visto que esses detalhes podem ser cruciais na hora de gerar 

identificação e fidelização com o público-alvo. 

Percebe-se que as ferramentas analisadas são fundamentais para o bom relacionamento 

da marca, além da sua prospecção através do ambiente que mais cresce em termos de 

usuários. Sobre essa customização das estratégias e da persuasão para dinamizar o contato 

com o cliente, Stone (1992) fala que é o terceiro bloco fundamental do marketing direto, o 

cerne da construção e manutenção da fidelidade do cliente. 

O objetivo da pesquisa é construir uma análise qualitativa do mix de comunicação 

digital da marca mineira, Chico Rei, visando uma melhor compreensão das ferramentas do 

ambiente digital, além de visualizar as diversas formas de atuação através das mesmas. 

Alguns exemplos dessa atuação: a linguagem utilizada, a maneira de tratar o público, a 

proximidade existente entre empresa e cliente e como isso pode ser aplicado nesse contato 

com o público. 

 Posteriormente serão analisadas quantitativamente as postagens nas redes envolvidas, 

a fim de esclarecer quais as principais estratégias adotadas pela marca e o seu percentual. Ou 

seja, através da análise quantitativa tornou-se possível avaliar e definir a porcentagem dos 

tipos de comunicação mais usados pela Chico Rei. Com a tabulação dos dados, foi possível 

construir gráficos explicativos sobre os graus de interação e fidelização com o cliente através 

do nível de engajamento em tais redes.  

3.3 Análise do mix de comunicação da Chico Rei 

3.3.1  Fanpage 

 Além do constante aumento de pessoas físicas no Facebook, as empresas foram, aos 

poucos, entrando neste ambiente tão veloz e que ocupa tanto a rotina das pessoas. 

Inicialmente, o sistema permitia que os negócios criassem perfis pessoais para divulgação. 

Com o crescimento acelerado, fez-se necessária a imposição de certas regras para valorizar a 

experiência do usuário na rede e filtrar a propaganda desnecessário e o spam. 
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Essas constantes adaptações e modernizações possibilitaram a criação das fan pages, 

criadas através do Facebook para facilitar o contato direto com o público. Foi uma maneira 

encontrada de deixar um espaço comercial livre para as organizações se divulgarem. 

Geralmente utilizadas com fins comerciais, as páginas disponibilizam ao cliente diversas 

opções de interação com a marca/empresa. Nelas, são apresentadas opções para a 

disponibilização rápida de diversas informações, sejam elas institucionais, promocionais ou 

de relacionamento.  

A customização é altamente presente na fan page. O topo, bem como a imagem do 

avatar e a dos botões especiais pode ser criado conforme seja a vontade da empresa. Há 

algumas normas, como a proibição de números de telefone na imagem de topo. Para isso que 

há um espaço especial para a divulgação de informações de serviço, como por exemplo: 

horário de funcionamento, tipo de empresa, fale conosco, promoções etc. 

A Chico Rei utiliza a sua fan page em larga escala como uma grande forma de 

interação e manutenção do relacionamento com os seus clientes, com conteúdo relevante para 

o dia a dia deles; além de empregar conteúdos promocionais, como descontos, preços 

especiais e demais técnicas varejistas. São formas sempre criativas  para aflorar os desejos de 

seus consumidores e intensificar o seu contato direto com os mesmos, assim, conquistando a 

sua fidelização. 

Partindo para a análise, a Chico Rei mostra claramente o seu nível de engajamento e 

relacionamento com o público quando se utiliza de eventos do cotidiano como oportunidade 

de Marketing. No dia 07 de maio de 2014, por exemplo, o técnico Luiz Felipe Escolari, em 

coletiva de imprensa, tornou pública a escalação da Seleção Brasil. A marca se aproveitou do 

fato para desenvolver a comunicação e focar as vendas neste evento. 

Figura 4 – Camiseta Brasilidade 
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FONTE: facebook.com/chicorei 

Na figura 4 é possível visualizar um dos anúncios promocionais de oportunidade. Em 

época de Copa do Mundo, o brasileiro entra em ritmo de torcida do início ao fim do grande 

evento. Envolve-se, junta os amigos, comemora e celebra cada vitória. A Chico Rei utilizou 

mensagens de relacionamento e promoção que tinham por finalidade oferecer incentivo para 

atrair o seu público (figura 4).  

Além disso, disponibilizou aos seus clientes um dos principais desejos do público 

futebolístico: adquirir uma camiseta com o próprio nome. Sendo assim, a marca uniu diversos 

anseios do seu público:  

- A mensagem ambígua da convocação do mesmo para a Seleção (Brasileira e da marca), 

sonho de muitos apaixonados por futebol;  

- A posse de uma camiseta do Brasil com design criativo para assistir aos jogos e a 

possibilidade de possuir o próprio nome na camisa;  

- A promoção de venda, projetada para estimular a compra mais rápida, nesse caso criada a 

partir da “opção limitada”, fazendo com que os clientes comprassem de forma mais acelerada, 

temendo o fim do produto. 

Foram utilizadas as cores que remetem ao período, como verde, azul e amarelo, este 

último predominando mais na peça em um tom pastel. A marca fugiu das cores primárias 
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chamativas para se diferenciar em algo neutro e que possa ser usado em outras ocasiões. 

Percebe-se o pensamento de marketing aliado a noções de styling e moda contemporânea.  

Entende-se que o público da marca, por entender mais de design e layout, tem uma 

bagagem cultural mais abrangente. São criativos, gostam do diferente e buscam não se inserir 

na moda reproduzida em escala industrial. Buscam a diferenciação inteligente, deixando seus 

gostos e características pessoais transparecerem através da camiseta que estão usando.  

Figura 5 – Chega de Saudade 

 
FONTE: facebook.com/chicorei 

Na figura 5 acontece um caso que retrata bem o que foi explicado no parágrafo 

anterior. Nota-se a utilização de um trecho da música Chega de Saudade, dos compositores 

Vinicius de Moraes e Tom Jobim – dois ídolos da Bossa Nova brasileira. A Chico Rei se 

utiliza sempre de anúncios utilizando trocadilhos interessantes. Nota-se, na legenda da foto, a 

ambiguidade, além do nome da composição como parte da estampa da camiseta.  

A utilização da camiseta em uma data comemorativa, como foi o caso, ressalva o 

ambiente promocional e emocional que propõem a marca, alcançando os fãs do músico e 

homenageando o dia em questão. Verifica-se também, na estampa da camiseta, o elemento do 

violão que é um instrumento clássico do movimento musical em questão no Brasil. 

Figura 6 - Geek 
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FONTE: facebook.com/chicorei 

A figura 6 utiliza de um argumento de vendas propício para a Internet: a cultura geek. 

Como se trata de uma bolha cultural recente, ainda há poucos estudos sobre a tribo urbana. O 

Geek9 é uma expressão idiomática da língua inglesa, uma "gíria" que define pessoas 

peculiares ou excêntricas obcecadas com tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de 

tabuleiro etc. 

Casa muito bem com boa parte do público da Chico Rei, que tem esse tipo de 

referência para entender o anúncio e comprar a ideia. A arte em questão mostra um tipo de 

joystick bastante conhecido pelos jovens dos anos 90 e pelos aficionados por videogame: o do 

Super Nintendo. Nesta época, os jogos eram mais difíceis. Os save points, locais para registrar 

o progresso no jogo, tinham um grau de dificuldade maior para serem alcançados – o que 

justifica horas a fio jogando. A legenda da arte “Saio assim que salvar o jogo...” faz uma 

menção a este fato. 

 

 

                                                           
9 http://geeksvr.blogspot.com.br/p/parceria.html 
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Figura 7 – Aniversário da Chico Rei 

 

FONTE: facebook.com/chicorei 

 Em toda oportunidade, a Chico Rei tenta captar a atenção do consumidor. Na figura 7, 

é possível verificar que, mesmo em uma arte simples com foco na redação publicitária, a 

marca aborda o seu consumidor de forma diferente. Na Internet, existem certas expressões 

que se popularizam. Uma das mais famosas é a “Fica, vai ter bolo” eternizada em um dos 

perfis no Tumblr mais famosos dos últimos tempos. A marca se apropriou do dito e modificou 

para a sua “Fica, vai ter promo!”. O consumidor lê, surpreende-se com a mudança e faz uma 

associação direta com o resultado final, que é promocional. 

Torres (2009) explica que a utilização desses conteúdos mais próximos ao público, 

que despertam nostalgia e curiosidade, são possíveis, pois o comportamento online reflete os 

desejos e valores que o público traz de sua experiência na sociedade. Ou seja, os clientes 

procuram aquilo que já faz parte do seu repertório de vida e as marcas utilizam-se disso para 

atraí-los cada vez mais. 

3.3.2 Twitter 
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 De 4 anos pra cá, o Twitter perdeu o status de uma das redes mais acessadas no Brasil 

para o Facebook. No entanto, é notório o seu constante uso pelas empresas. A sua limitação 

de 140 caracteres a torna uma ótima ferramenta para chamar atenção rapidamente através de 

redações rápidas e criativas. A Chico Rei também está presente nessa rede social, sobrepondo 

as limitações do sistema com muito bom humor e aproveitando as deixas e oportunidades. 

 Através dessa ferramenta bastante fácil e importante para encontrar novos usuários e 

clientes, e uma rede fundamental de relacionamento, a marca Chico Rei utiliza as suas 

estratégias de promoção de vendas e de engajamento com o público. Um exemplo disso é a 

figura 8, onde a marca faz uso de combinações cotidianas como pipoca e clássicos do cinema, 

de forma ambígua, para mostrar ao consumidor os seus produtos.  

Figura 8 – Reprints 

 

FONTE: twitter.com/chicorei 

A ambiguidade em questão foi justamente a analogia da disponibilidade de antigas 

remessas de estampas com os clássicos do cinema. A comparação é percebida desde a arte 

utilizada, com pôsteres de filmes aclamados pela crítica – como Donnie Darko, Clube da 

Luta, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças – até na redação, fazendo menção à 

pipoca, alimento mais utilizado no mundo inteiro para acompanhar as sessões de cinema.  

Assim como na fan page, as datas comemorativas são utilizadas pela marca para 

aumentar o seu relacionamento com o público. Esses conteúdos transmitem aos clientes 

sessão de proximidade, familiaridade e conhecimento da marca sobre os mais diversos 

assuntos.  
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Na figura 9, a Chico Rei emprega essas estratégias através de uma postagem sobre o 

aniversário de lançamento do jogo Tetris, bastante conhecido no mundo todo até hoje. Além 

disso, a marca utiliza o humor como forma de dar destaque a sua mensagem e fazer com que o 

público alvo possa estabelecer ou manter uma experiência mais próxima com a marca. 

Figura 9 - Tetris 

 

FONTE: twitter.com/chicorei 

A marca utilizou as próprias peças do jogo para escrever o nome do mesmo. Uma 

tipografia não-serifada, remetendo aos caracteres de jogos clássicos de videogame dos anos 

80 e 90, mostra a frase “Há 30 anos contribuindo para a procrastinação”. O ato de procrastinar 

é meramente deixar de se fazer coisas pelo simples fato de poder fazer esta mesma coisa 

depois. Assim como outros, a expressão se tornou popular na Internet, o que justifica o seu 

uso aqui, não necessariamente falando que a Chico Rei apoia esse ato. Foi apenas humor.  

Com a análise de tais peças, pode-se concluir que o Twitter “é uma mídia social que 

mistura diversos elementos de comunicação e relacionamento e pode ser utilizado para 

complementar suas ações de marketing de conteúdo e para integrar a comunicação com as 

demais mídias sociais” (TORRES, 2009, p. 152). Ou seja, essa ferramenta digital pode ser 

empregada de diversas formas, dependendo do planejamento de marketing e objetivo da 

empresa. A Chico Rei, mesmo sabendo que o Twitter não é a mais acessada, continua 

presente na rede de forma criativa e inovadora. 

3.3.3 Blog 
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 A Internet, hoje, com a popularização da produção de conteúdo, tornou-se mais 

democrática. Os blogs surgiram como uma forma do próprio consumidor dizer o que pensa, 

seja uma crítica ferrenha a algum produto de tal empresa ou apenas uma forma de se 

expressar individualmente. Do posto de vista formal, “um weblog é uma página ou site com 

uma hierarquia de conteúdos de textos, imagens e ficheiros multimedia organizados e 

apresentados cronologicamente e acessível através de um browser” (QUERIDO, 2003, p. 15). 

 A marca Chico Rei viu através dessa plataforma mais uma possibilidade de interação 

com o seu público e criou o Blog Chico Rei. São constantemente postados assuntos diversos, 

que abrangem conteúdos ligados a marca, ao cotidiano e a essência que traduz a marca: a 

originalidade. É uma estratégia utilizada também para gerar uma aproximação com o 

consumidor, já que foge dos formatos tradicionais de website e torna a comunicação empresa-

consumidor menos impessoal.  

Em alguns dos seus posts, a marca utiliza anúncios de oportunidades, como na figura 

10, onde promove a venda de suas camisetas através do lançamento de um novo vídeo game. 

Ou seja, a marca emprega conteúdos ligados as mais diversas atualizações e interliga isso aos 

seus produtos, para dar mais força e modernidade. Fazendo com que o consumidor passe a 

enxergá-la como uma marca que se mantém informada sobre tudo, que entende dos mais 

variados assuntos e que usa isso para interagir com os seus clientes.  

 

 

 

 

Figura 10 – Mário 
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FONTE: blogchicorei.com 

 

 O Super Mário é uma das franquias mais lucrativas da empresa japonesa Nintendo, 

ficando famosa pelo mundo inteiro e se tornando ícone da cultura pop. O Nintendo Wii, 

console inovador pelo formato do seu joystick e por propor um novo modelo de interação 

jogador-plataforma, apresentou o Mario versão Kart, já famoso desde o Super Nintendo, 

causando frisson nos fãs pela qualidade gráfica e jogabilidade. 

 A Chico Rei se aproveitou da oportunidade para, aproveitando o lançamento do jogo, 

engajar os consumidores através do uso do Mário e de ícones relacionados ao mesmo, como a 

boina vermelha. A redação, bem humorada, utilizou-se da frase de teor pejorativo “Sabe o 

Mário? Aquele que te pegou atrás do armário!” para adequar e deixar a peça mais leve, 

engraçada e com possibilidade ainda maior de engajamento com o público.  

Outro ponto bastante utilizado para aumentar a interação e fidelização dos 

consumidores, é o emprego das datas comemorativas nos anúncios. Pois assim como as 

atualizações, fazem parte da vida do público e desperta as mais diversas emoções quando bem 

utilizadas. A Chico Rei também fez uso de forma proveitosa dessa estratégia.  

 

Figura 11 – Amor sem explicação 
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FONTE: blogchicorei.com 

 

Na figura 11, referente ao Dia Mundial de Combate a Homofobia, a marca faz 

referência à luta diária contra a homofobia, assunto bastante discutido mundialmente. Além 

disso, traduz através da simples frase “O amor não precisa de explicação”, o sentimento 

daqueles que sofrem todos os dias com esse tipo de preconceito. Em outras palavras, a marca 

aproveita a data para demonstrar o seu respeito e atenção a essa causa, e atrair aqueles que 

têm o mesmo pensamento e se sentem abraçados pela marca.  

Em tempos de violência contra o grupo GLBTS, ganham a fidelização dos 

consumidores, que inclui não só a frequente compra, mas a consideração e admiração pela 

marca. Os homossexuais, na luta por direitos iguais, veem-se representados por marcas que os 

defendem e adotam tal posicionamento. É uma fidelização que, mesmo que não represente 

vendas no final, representa um bom recall de marca para a Chico Rei por esse público, que 

representa uma boa fatia do mercado.  

 Além do que já foi mencionado, elementos como dicas, sugestões e conteúdos que 

envolvam a curiosidade do consumidor são comuns e bastante utilizados nos blogs. Na Chico 

Rei, essas dicas são empregadas como forma de fugir do corriqueiro, dos assuntos 

constantemente falados e fixar a atenção desse leitor/consumidor.  
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Figura 12 – Dica de som 

 

FONTE: blogchicorei.com 

O público da marca, por sua cultura e repertório individuais, pode ser apontado como 

um apreciador de música – fato esse comprovado por várias estampas terem temáticas 

musicais. No blog da Chico Rei, como mostra a figura 12, há uma Dica de Som. É um 

momento de informação e interação, pois ao indicar algo, a marca faz transparecer ao público 

que aquilo faz parte do seu ambiente (no caso, das pessoas que fazem parte da empresa), com 

uma linguagem bem direcionada para o ambiente digital, ou como cita Torres (2009, p. 96): 

“escreve bem para o consumidor da internet”. 

 Portanto, “é fácil entender que além da força do relacionamento e do conteúdo, os 

blogs se valem da força dos mecanismos que apoiam a divulgação e acesso ao conteúdo, 

como as ferramentas de busca, os feeds e etc” (TORRES, 2009, p. 127), mecanismos 

importantes para a elaboração e aplicação das estratégias de marketing, além de pontos fortes 

para as marcas que fazem uso dessa ferramenta. 

  

3.3.3 E-mail Marketing 
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O e-mail marketing tem como principal característica a agilidade, tanto para envio, 

quanto para resposta do consumidor (confirmação de recebimento). Outro ponto positivo é a 

facilidade de medir o retorno, que pode ser feito através de estatísticas que irão indicar 

quantas pessoas receberam aquela mensagem, quantas visitaram o site e quantas fizeram 

algum tipo de interação, seja pesquisa, compra, envio de dúvidas, etc. Inclusive, esse 

mecanismo permite saber quantas solicitaram não receber mais esse tipo de comunicação 

(TURCHI, 2012). 

A Chico Rei incorporou essa ferramenta ao seu mix de comunicação digital como 

forma de fidelização do seu público. Segundo Bruno Imbrizi, sócio proprietário da marca, 

junto com as redes sociais, o e-mail marketing é maior fonte de visitas do site. Ainda segundo 

ele, o imediatismo (resultados percebidos rapidamente e a segmentação do seu público – que é 

feita a partir da divisão entre os clientes que desejam receber e-mails sobre lançamentos e 

clientes que desejam receber apenas promoções - através do e-mail são os principais 

benefícios. Tudo para que o público possa sentir-se exclusivo, único e para otimizar a 

atualização dessa ferramenta.  

Figura 13 – Dia dos Namorados 

 

FONTE: E-mail 

A figura 13 demonstra um pouco mais do que já fora citado: a escolha da marca por 

anúncios de oportunidade do tipo data comemorativa (o Dia dos Namorados), e o emprego do 

humor (nas opções da oferta) como forma de dinamizar a mensagem. Além disso, utiliza 

como estratégia de marketing o que Kotler (2006, p. 588) caracteriza como “desconto direto”, 
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que é definido como um desconto direto concedido no preço de tabela em cada caixa 

comprada durante um período estipulado”. Nesse caso, em cada camisa que viesse a ser 

comprada. 

 Na peça, a redação foi trabalhada com base em dois momentos cruciais na vida do 

casal que está se conhecendo e iniciando um relacionamento sério: o começo do namoro e o 

encontro com a sogra. A marca sugere, de forma bem humorada, que o consumidor aproveite 

para o desconto para comprar duas peças de roupa – dando uma renovada no guarda-roupa 

para encarar a nova fase; e, quando for conhecer a sogra, aproveitar o desconto para mais uma 

roupa, de forma a agradar e ganhar a simpatia da velha.  

As promoções comemorativas são bastante utilizadas pelas marcas como forma de 

presentear e comemorar aquela data importante com o seu consumidor. Essas promoções que 

apresentam redução de preços, cupons de desconto e concursos ou prêmios oferecidos pelo 

varejista são denominadas “promoções do varejista” (KOTLER, 2006, p. 586). 

Figura 14 – Aniversário da Chico Rei 

 

FONTE: E-mail 

  Em seu aniversário, como mostra a figura 14, a marca Chico Rei se utilizou desse tipo 

de promoção para comemorar junto a seus clientes. Como estratégia, foram adotados 

descontos divididos durante a semana e a criação de sorteios de vales-compras na loja. Esse 

tipo de promoção de vendas constitui um convite especial para efetuar a transação 

imediatamente e gera mais participação do público (KOTLER, 2006). 
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Dessa forma, dada a sua relevância, deve-se lembrar que essa ação precisa ser utilizada 

de forma adequada pelas empresas, especialmente para comunicação com clientes tradicionais 

e potenciais, e ainda com fornecedores e demais parceiros de negócios, para que a estratégia 

obtenha êxito e não acabe manchando o nome da marca (TURCHI, 2012). Além disso, é 

importante frisar que a eficácia da comunicação por e-mail marketing está intimamente ligada 

a três fatores: a base de leitores, que deve ser bem dividida para aumentar a chance de 

sucesso, o conteúdo e a forma de mensagem (CATALANI, 2004).  

3.3.5 Instagram 

 Pela facilidade de uso e simplicidade em suas ações, o Instagram, comprado pelo 

Facebook, tornou-se uma outra rede bastante popular no mundo inteiro. Basta apenas ter um 

celular que tenha acesso à Internet e uma câmera. Dois requisitos simples que já transformam 

qualquer usuário a um bom candidato para a rede.  

Nos perfis criados nessa rede social, o público insere informações, sempre através de 

fotografia, que contem um pouco sobre a maneira como pensam e agem, para que assim 

possam criar a sua individualidade própria e, se identificar e ser identificados pelos outros 

usuários, gerando empatia no contexto anônimo do ciberespaço10 (RECUERO, 2006). Criado 

o perfil, o compartilhamento e tratamento das fotos são gratuitos.  

 Considerada uma das redes sociais mais utilizadas, o Instagram possibilita ao seus 

usuários registrar os seus melhores momentos e compartilhá-los com os seus amigos e 

seguidores, aumentando a interação e a afetividade entre as pessoas. Pois os momentos 

divididos ali na página são muito importantes para quem os compartilhou. Nesse sentido, 

quem comenta ou curte aquela foto estará participando também.   

Assim como os seus consumidores, a Chico Rei também está presente no Instagram, 

como forma de aumentar o seu contato com os clientes. Pois as marcas devem estar onde está 

o seu público. E para que essa interação seja possível, são utilizadas diversas estratégias de 

marketing, de acordo com o posicionamento da marca.  

 

 

                                                           
10 “Pode-se entender ciberespaço como um mundo virtual, onde são “disponibilizados” variados meios de 
comunicação e interação em sociedade” (MONTEIRO, 2010, p. 1) 
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Figura 15 - Linha infantil 

 

FONTE: instagram.com/chicorei 

Na figura 15, o emprego de uma linguagem mais coloquial e das hashtags (para 

facilitar e aumentar a busca) torna essa ferramenta mais pessoal. Ainda sobre a figura, nota-se, 

também, o uso de bordões brasileiros como o “vem de berço”, aproximando a marca da 

realidade do público. Outro fator importante: o lançamento da coleção infantil, demonstrando 

a procura e interesse dos consumidores para que os seus filhos/familiares menores também 

pudessem usar as suas estampas preferidas.  

Figura 16 - Teaser 

 

FONTE: instagram.com/chicorei 
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 Outro fator bastante explorado no Instagram são os teasers, que são “pequenos 

comunicados enviados pela empresa para a imprensa a fim de “arreliar”, ou seja, criar uma 

atmosfera de curiosidade sobre o produto ou evento” (LIMA, 1985, p. 104). Em outras 

palavras, são ações criadas para gerar expectativas no público. No caso da figura 16, o teaser 

apresenta um pouco dos produtos que serão lançados pela marca e, também, utiliza a 

ambiguidade para fazer referência aos seus novos modelos. 

 Mais uma vez, a moda e o styling estão associados totalmente à comunicação e à 

publicidade da marca. A concepção do anúncio não foi feita de maneira randômica. Há 

elementos que definem e dão pistas do que está por vir. Há o nome winter, que já sugere a 

coleção de inverno; há imagens em uma câmera instantânea, o que traz uma informação visual 

que delimita ainda mais o público, já que não são todos que tem acesso a tais equipamentos, 

além da nostalgia da foto conhecida como “Polaroid”.  

 Bem como as outras estratégias, o emprego de concursos também é bastante utilizado 

no ambiente digital. Esses concursos, segundo Kotler (2006, p. 587), “conclamam os 

consumidores a fazer uma inscrição, a ser examinada por um corpo de jurados que escolherá 

os melhores”. Ainda de acordo com o autor, são considerados promoção de vendas por 

oferecer prêmios.  

Figura 17 – Concursos 

 

FONTE: instagram.com/chicorei 

Na figura 17, encontra-se um modelo de concurso da Chico Rei, onde, além da 

descrição do que é e quais as recompensas, a marca utiliza ferramentas de busca como as 
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hashtags, para aumentar a capacidade de visualização na rede. A criatividade é um dos pontos 

altos do concurso, já que gera um engajamento instantâneo por sua forma de abordar o 

assunto. A regra do concurso faz com que o consumidor abra o seu mundo e o mostre um 

pouco aos demais consumidores e à marca, alimentando-o com a esperança de que, mostrando 

a sua pior camiseta, acabe ganhando mais algumas novas. 

Por fim, nota-se que o Instagram, “aplicativo gratuito de compartilhamento e 

tratamento de fotos desenvolvido para uso em dispositivos móveis” (TAVARES, 2013, P. 

247) possibilita ao seu usuário fotografar algo que chame a sua atenção e, em seguida, 

compartilhá-la na rede para que outras pessoas possam ver. Além disso, essa ferramenta 

digital permite que a Chico Rei possa estar cada vez mais perto do seu público, aumentando o 

seu contato e fidelização.  

3.3.6 Site 

O site foi uma das primeiras ferramentas digitais utilizadas pela empresa para obter 

um espaço na Internet. Com a chegada e consolidação das redes sociais e blogs, alguns 

empreendimentos sequer cogitam manter um site. No entanto, uma boa parte os encara como 

uma boa opção de divulgação. Hoje, com a forma mais dinâmica que a internet se encontra, 

esses sites devem estar sempre atualizados. Pois as pessoas querem estar sempre atualizadas e 

buscam nessas plataformas as informações recentes.  

Quanto maior a frequência de atualização de um site, mais interessante ele será para o 

público-alvo (TORRES, 2009). Ainda segundo o autor, o tema escolhido para o site pode 

influenciar na sua audiência e relevância. Um exemplo disso são os sites focados em um 

único tema, que de acordo com ele, atraem uma audiência muito importante para os negócios 

relacionados e ao tema. 

Nesse sentindo, encaixa-se a Chico Rei, camiseteria online com um único tema: a 

propagação de suas estampas criativas, que tem o site como principal meio de vendas. Onde, 

como pode ser visto nas figuras 18 e 19, utiliza em seu site programas de fidelidade, que 

“oferecem recompensas relacionadas à frequência e a intensidade na compra de produtos e 

serviços da empresa” (KOTLER, 2006, p. 586).  
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Figura 18 – Cartão de desconto 

 

FONTE: chicorei.com 

 A estratégia do cartão de desconto é interessante para a marca do ponto de vista da 

fidelização, pois provoca no consumidor o desejo de adquirir mais produtos para conseguir 

um abatimento no preço. Diferente de outros locais, que colocam uma porcentagem de 

desconto (10%, 20%), a Chico Rei dá um desconto concreto. No caso do anúncio, foi de R$ 

59,00, o que, dependendo do caso, é possível adquirir uma nova camiseta da marca. O 

consumidor entende que pode conseguir a bonificação de forma mais fácil e concreta.  

 

 

Figura 19 – Cartão de desconto 

 

FONTE: chicorei.com 
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Essa estratégia, como o próprio nome já diz, visa a fidelidade dos clientes a partir da 

assiduidade da sua compra: quanto mais compra, mais fiel a marca. Além disso, como são 

frequentemente mostradas nas redes sociais, a marca utiliza a promoção de vendas, ou seja, 

convites especiais que induzem o consumidor a efetuar a transação imediatamente, através de 

descontos. Outro fator bastante eminente no site da Chico Rei, são mensagens de vendas (no 

exemplo, a descrição/legenda da camiseta) junto com as ofertas. 

Figura 20 - Ofertas 

 

FONTE: chicorei.com 

 Mesmo com a linguagem de varejo, com ofertas, preços reduzidos e a sensação de 

urgência no consumidor, a Chico Rei permanece forte no seu conceito de fidelização do 

cliente através dos seus produtos e comunicação. A camiseta, com a estampa com a palavra 

“louco”, na figura 20, é utilizada por um modelo fazendo careta com a língua para fora e 

trocando os olhos, em uma atitude louca. Há uma concordância em toda a comunicação da 

marca do início ao fim do processo. 

 Por fim, percebe-se a importância dessa ferramenta para o desenvolvimento das 

estratégias, fidelização e compreensão da marca pelo consumidor (KOTLER, 2009). Além 

disso, é importante frisar que para que obtenha êxito, alguns cuidados como a página inicial e 

a agilidade do site, são importantes. A primeira, por representar sua instituição do mesmo 

modo simbólico que a fachada do prédio que a hospeda (LEMOS, 2004). A segunda, por que 

“o consumidor quer agilidade, e quanto mais complicado ou lento um site for, menos 

relevância será dada ao seu conteúdo” (TORRES, 2009, p. 224). Ou seja, a página precisar 

estar bem preparada para atender o seu público. 
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3.3.7 Análise geral 

 A importância do marketing digital para as empresas é notória. A globalização, o 

aumento do número de consumidores que possuem acesso à Internet e o aumento da interação 

entre o público e a empresa somados a necessidade de atrair o público e ter uma maior 

proximidade com ele, contribuíram para isso. 

 Nesse sentido, a Chico Rei pode ser configurada como uma das marcas brasileiras que 

mais investem e reconhecem o valor dessas estratégias no ambiente digital. Tudo isso pode 

ser comprovado através do mix de comunicação. A marca, que possui o comércio eletrônico 

como ponto principal, investe em diferentes tipos de táticas para manter o contato com o seu 

público e construir a sua fidelização. 

 A utilização das estratégias principais se modificam de acordo com a plataforma 

escolhida. No caso da fan page, como pode ser visto no gráfico 1, é predominante a promoção 

de vendas com (49%). Descontos, brindes e sorteios são bastante empregados pela marca 

nessa rede social. Isso por que, por mais que esteja on-line, a atenção do consumidor está 

retida somente aos conteúdos mais favoráveis, como promoções e atividades que façam parte 

do seu repertório. 

Gráfico 1 - Análise da fan page 

 

FONTE: Autora  

 No Instagram a linguagem utilizada é mais pessoal e direta, para aumentar a 

proximidade com o público; as mensagens são mais curtas para que consiga a atenção do 
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consumidor de forma mais rápida. O foco é a imagem, por isso as legendas contêm menos 

informações. Mesmo desenvolvendo diversas estratégias, os tons das mensagens possuem a 

mesma linha: sempre conversando com o consumidor.  Nessa ferramenta, a marca Chico Rei 

concentra grandes percentuais de promoção de vendas (39%), propaganda (30%) e mensagens 

institucionais (22%), como pode ser visto no gráfico 2. 

Gráfico 2 - Análise do Instagram 

 

FONTE: Autora 

 Assim como o Instagram, o Twitter também é uma rede social que se caracteriza por 

contar textos menores. Nesse caso, a própria ferramenta dita o número máximo de caracteres 

(140) que você pode utilizar na sua mensagem. Possui, também, uma linguagem pessoal, por 

dispor de pouco espaço e ter como objetivo atrair o público, bem como caráter informativo.  

 Como as outras ferramentas, precisa de estratégias bem planejadas para que possam 

ser utilizadas da maneira correta. Na Chico Rei, como pode ser visto no gráfico 3, é utilizada 

para promoção de vendas (37%), propaganda (29%) e relacionamento com os clientes (27%). 

Pois apesar de ter o seu número de adeptos reduzidos, ainda é considerada uma das mais 

utilizadas. Em outras palavras, ainda possui poder de propagação suficiente.  
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Gráfico 3 - Análise do Twitter 

 

FONTE: Autora  

 Outra ferramenta de relacionamento bastante utilizada pela marca é o blog, onde a 

linguagem é ainda mais pessoal e direta, escrita diretamente para o público da internet, o 

consumidor on-line. Os conteúdos abordados aumentam a interação e o relacionamento da 

marca com o seu público, pois são em sua maioria (56%), ações de relacionamento, como 

mostra o gráfico 4. 

Gráfico 4 - Análise do blog 

 

FONTE: Autora 
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 Da mesma forma, é utilizado o e-mail marketing: para ampliar o contato, promover a 

marca e aumentar a interação. Geralmente, são utilizados para promoção de vendas da marca, 

informando ao cliente os descontos, os sorteios, presenteando com cupons e etc. A marca 

Chico Rei também faz uso dessa ferramenta para promover diversas ações, somando (67%) 

do valor total de envio do e-mail marketing para a promoção de vendas. Os e-mails de 

relacionamento ficam com (33%) dessa utilização, como pode ser visto no gráfico 5. 

Figura 5 - Análise do e-mail marketing 

 

FONTE: Autora 

 O e-commerce, a principal ferramenta da Chico Rei que tem como características 

principais a promoção de vendas, a propaganda e o relacionamento, como pode ser visto no 

gráfico 6, assim como as outras plataformas digitais. A propaganda (40%) surge através da 

apresentação dos seus produtos; a promoção de vendas (40%), por meio das ofertas e ações 

que promovem a compra imediata (como a Oferta 24 horas) e a parte de relacionamento 

(20%), no cartão fidelidade, galeria de fotos dos Chicotes (consumidores da marca) e a partir 

de descontos diretos. 
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Gráfico 6 – Análise do Site 

 

FONTE: Autora 

 Portanto, pode-se concluir que a Chico Rei emprega as ferramentas digitais de forma 

positiva, buscando sempre atrair a atenção do seu público e fazer com que o consumidor se 

torne alguém próximo, fiel, não somente um comprador. Tudo isso, através do 

desenvolvimento do seu posicionamento, do planejamento de marketing e das estratégias 

traçadas e apresentadas pela marca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Kotler (2006), o trabalho do profissional de marketing não termina 

quando o produto é comprado. Ele tem ainda como dever monitorar a satisfação, as ações e a 

utilização em relação ao produto depois de efetuada a compra. Através das plataformas 

digitais esse pós-compra também pode ser monitorado. Isso porque, através dessas 

ferramentas, podem ser enviados formulários, e-mails de agradecimentos, mensagens diretas e 

outros. Para que, assim, a empresa possa medir a satisfação do seu comprador, corrigir 

eventuais erros ou para enviar as suas promoções. 

O Marketing Digital permite essa interação direta com o consumidor. Uma vez que, 

todas as plataformas são utilizadas diariamente pelas pessoas. Como afirma Kotler (2006, pg. 

2): “O Marketing faz parte do nosso cotidiano”. Por isso, não soam de forma imperativa ou, 

até mesmo, invasiva. Bem como o Marketing Direto, ferramenta utilizada pelo marketing 

digital, que com todas as suas maneiras de aproximação, é bastante eficaz. Com isso, percebe-

se que o contato on-line tornou-se indispensável para uma marca. Por isso, além de ser uma 

loja on-line, a Chico Rei possui um contato com uma periodicidade bastante válida e 

conteúdos estimulantes, essenciais para o aumento da fidelização do público.  

Desse modo, a marca apresentou-se mais próxima e familiarizada com o seu público, 

bem como informada sobre a importância do marketing digital para a sua potencialização, a 

partir das imagens analisadas e dos resultados positivos. Alguns fatores foram bastante 

visíveis e fundamentais para o entendimento desse processo, nas postagens analisadas: a 

criação do layout, utilização dos contextos, forma de interação, linguagem e quantidades de 

vezes que essas ferramentas eram utilizadas. 

Isto é, todas as ferramentas do mix de comunicação digital da marca foram essenciais 

para a interação, fidelização, identificação e aumento de vendas da Chico Rei, tendo em vista 

a capacidade de alcance e propagação da internet, o material disponibilizado, a relevância da 

marca e seus principais objetivos de marketing. 

  Por fim, cabe a afirmativa de Gabriel (2010, p. 106) de que “o digital (com suas 

tecnologias e plataformas) não conserta marketing ruim, podendo até piorá-lo. O digital 

potencializa o alcance do marketing, tanto para o bem quanto para o mal, e acrescenta valor 

ao marketing bem feito, enriquecendo-o”. Ou seja, o composto de marketing precisa ser 

elaborado com muito cuidado, para que as estratégias possam ser aplicadas de forma correta. 
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Pois o ambiente digital possui vias distintas: ou pode ajudar a fortalecer a sua marca, ou 

complicar ainda mais a situação. 
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