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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de anúncios no Instagram para aumentar 

as vendas do e-commerce da rede de lojas de moda íntima Depósito da Lingerie. Para isto, a 

estratégia de comunicação utilizada foi a promoção de vendas de produtos selecionados de 

acordo com a sua aceitação perante seu público consumidor que foram anunciados na mídia 

social: Instagram. O método de pesquisa inicial foi o desk research a fim de se levantar 

exemplos de como grandes marcas anunciam moda íntima e interagem com suas consumidoras 

no Instagram. O Depósito da Lingerie fez posts pagos baseados nos benchmarks estudados. Os 

resultados indicaram que houve aumento de vendas das peças anunciadas tanto na loja virtual 

quanto nas lojas fisícas que sentiram ainda mais os efeitos da comunicação. 

Palavras-chave: mídias sociais, Instagram, promoção de vendas, e-commerce, venda on-line de 
moda íntima, varejo.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to verify the Instagram’s efficiency to improve the sales 

performance of Depósito da Lingerie’s online store.  The communications strategy utilized was 

the sales promotion of products selected in accordance with their acceptance by the consumer 

public as advertised in the Instagram social media.   In order to gather examples of how great 

brands advertise lingerie and interact with their customers on Instagram, the initial research 

method selected was desk research.   Depósito da Lingerie used paid ads based on the studied 

benchmarks.   The results indicated that there was an increase in sales of the pieces announced 

both in the virtual store and in the physical stores that felt even more the effects of the 

communication. 

  

Keywords: social media, Instagram, sales promotion, e-commerce, online sales of 

lingerie, retail. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A internet revolucionou o mundo e a forma como as pessoas interagem entre si e com 

as empresas. Texto, vídeo, voz, comunicação não presencial e de muitos para muitos ou de um 

para um é algo habitual. A rede faz parte do cotidiano de 120 milhões de brasileiros (EXAME, 

2017), sendo que o smartphone foi o grande responsável pela expansão da internet nos 

domicílios brasileiros, pois em 2016, dos 63,6% dos lares que tinham internet, em 94,8% deles 

havia celulares sendo usados para se conectar à rede (SILVEIRA, 2017). Ao estudar os 

aplicativos mais acessados pelos smartphones, as primeiras posições são ocupadas por redes 

sociais e o Instagram ocupa a terceira posição no ranking há dois anos consecutivos, após o 

líder WhastApp e o Facebook (MMA, 2017).  

O Instagram permite anúncios desde 2010 (Folha de São Paulo, 2017), aliás, vale 

destacar que a ascensão das mídias sociais trouxe como oportunidade para as empresas, o social 

commerce, que foi definido como a junção de dois elementos: social media e atividade 

comercial (YADAV, et.al, 2013). Mas ele só está disponível para o varejista que possui uma 

loja virtual. 

Este trabalho busca compreender: o Instagram é um veículo de mídia eficiente para 

alavancar as vendas de moda íntima da loja virtual do Depósito da Lingerie? Para isto, orientou 

a rede de moda íntima em relação aos conteúdos dos anúncios postados no perfil da marca no 

Instagram com a finalidade de gerar vendas para a sua loja virtual. O estudo acompanhou as 

publicações feitas.  

A pesquisa se justifica dado que o volume de vendas da loja virtual é baixo e há potencial 

de crescimento em seu faturamento. A tática utilizada para gerar tráfego e atrair consumidoras 

para o e-commerce foi a de adotar uma estratégia de comunicação on-line com anúncios no 

Instagram. 

Após a introdução, esta pesquisa será organizado da seguinte forma: revisão da literatura 

sobre e-commerce, redes sociais virtuais, marketing em mídias sociais e marketing viral (boca 

a boca eletrônico), posteriormente será apresentada e detalhada a metodologia da pesquisa 

adotada – qualitativa exploratória descritiva –, seguido pela coleta de dados primários e 

secundários, apresentação da empresa, análise dos resultados que levaram a  conclusão de que 

o Instagram é uma  mídia eficiente para aumentar as vendas da loja virtual do Depósito da 

Lingerie e, por fim, as considerações finais. 



16 
 

 

 

1. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A revisão da literatura foi organizada a partir do tema e-commerce, já que o objetivo 

principal da rede de varejo, objeto deste estudo, é o de aumentar as vendas de sua loja virtual, 

seguindo pela temática redes sociais e Instagram, veículo de mídia utilizado para divulgar os 

produtos do e-commerce. Além disso, os temas marketing nas mídias sociais, bem como a 

mensuração de ROI em mídias sociais e marketing viral, prática frequente nas redes sociais e 

que contribuem para aumentar as vendas, são importantes para uma maior compreensão da 

literatura que sustenta esse estudo. 

 

1.1 E-commerce  
 

O e-commerce é constituído de transações realizadas na internet entre compradores e 

vendedores (BALARINE, 2002) e, de acordo com  Kotler e Keller (2006, p.489), “significa que 

a empresa realiza ou facilita a venda de produtos e serviços on-line.”. 

À medida que há avanços tecnológicos resultantes em um processo de compra e venda 

mais amigável e confiável para as partes envolvidas, as empresas passam a enxergar, na venda 

on-line, uma forma atraente para aumentar sua competitividade. Por sua vez, o cliente visualiza 

neste canal uma alternativa mais cômoda para realizar suas compras, sem o estresse de 

vendedores tentando influenciá-lo (COELHO; OLIVEIRA; ALMÉRI, 2013). 

O mercado de comércio eletrônico mundial movimenta bilhões de dólares e o Brasil 

ocupava, em setembro de 2015, a décima posição (figura 1): 

 

1 China $ 562,6 bilhões 
2 EUA $ 349,0 bilhões 
3 Reino Unido $ 93,8 bilhões 
4 Japão $ 79,3 bilhões 
5 Alemanha $ 74,4 bilhões 
6 França $ 42,6 bilhões 
7 Coreia do Sul $ 36, 7 bilhões 
8 Canadá $ 28.,7 bilhões 
9 Rússia $ 20,3 bilhões 
10 Brasil $ 18,8 bilhões 

 
Figura 1 10 biggest Markets by Global e-Commerce Sales 
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Fonte: Remarketey (2015) 
 

Os números mais recentes são surpreendentes para o Brasil e, na contramão da crise 

econômica que afetou o país nos últimos anos, o e-commerce, teve expansão nominal de 7,4% 

em 2016 (E-BIT, 2016), enquanto o varejo físico, por exemplo, encolheu mais de 10% nos 

últimos dois anos (IBGE, 2016) voltando a patamares registrados em 2012. Este crescimento 

deve-se à ocorrência dos preços praticados pelo varejo eletrônico continuarem sendo menores 

do que os do varejo físico e isso, em tempos de recessão, atraiu consumidores virtuais. 

Acrescenta-se a este fato a expansão do mercado de smarthpones e o aumento na confiança do 

brasileiro em utilizar o aparelho celular para efetuar suas compras, mais de 21% das transações 

on-line foram realizadas por meio de dispositivos móveis em 2016 (E-BIT, 2016). 

Neste ponto, vale fazer a introdução do termo m-commerce (mobile commerce) que é a 

modalidade de comércio eletrônico feita exclusivamente por dispositivos móveis como tablets 

e smarthphones. Pode parecer um simples detalhe conceitual, mas traz implicações importantes, 

principalmente no que se refere a facilidade de se conectar à internet de qualquer lugar, fazendo 

com que o consumidor fique acessível por mais tempo. Além disso, nesta modalidade é possível 

utilizar com maior precisão o geolocalizador destes aparelhos e explorar tanto a conveniência 

como as oportunidades de consumo por impulso (GALINARI et al., 2015). 

 

1.2 Redes Sociais Virtuais 
 

As redes sociais virtuais se fazem cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. O 

desenvolvimento de tecnologias de comunicação on-line propiciou tal transformação na 

sociedade. Agora, a comunicação diária se dá cada vez menos cara a cara e mais no ambiente 

virtual, através de e-mails, aplicativos de mensagens (whatsApp, Viber e iMessage) e redes 

sociais (Facebook, Snapchat, Instagram, Google+ etc). 

Os números corroboram a grande penetração das redes sociais na vida da população 

mundial. Segundo levantamento feito em janeiro deste ano pela We are social (2018), há 4,0 

bilhões de usuários ativos na internet, o que representa 53% de penetração global e existem 

mais de 3,1 bilhões de contas ativas em mídias sociais. Ao analisarmos os números do Brasil, 

o estudo demonstra que a população brasileira é de 210 milhões de pessoas, das quais 139 

milhões estão conectadas a internet e 130 milhões ativas nas redes sociais, isto é, 62% da 

população brasileira está ativa nas redes sociais.  

Levando em consideração a definição de Chappuis, Gaffey e Parvizi (2010) sobre redes 

sociais, eles afirmam que essas redes surgiram como um canal de comunicação digital 
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dominante através do qual os consumidores aprendem, compartilham informações e interagem 

com marcas que eles consideram, compram e avaliam. Desta forma, uma empresa que deseja 

se manter competitiva deve atuar no mundo virtual e criar relacionamento com seus 

consumidores. Mas no caso específico do varejo, que possui como atividade principal vender 

seus produtos ao cliente final, construir apenas relação e reputação positiva nas mídias sociais 

não é o bastante. Há de se saber conectar seus seguidores das mídias sociais à suas lojas, sejam 

elas virtuais e/ou físicas para realizar suas vendas. Aliás, a literatura estudada aponta o termo 

social commerce fazendo a conexão entre a rede social e a venda. O termo não possui uma 

definição unânime entre os autores estudados. Stephen e Toubia (2010), limitam o conceito 

para quando os vendedores são consumidores, mas não as empresas, enquanto que Yadav, et. 

al (2013), dizem que não é claro se o conceito refere-se a atividades de consumidores, firmas 

ou ambos. Eles ainda acrescentam que esta nomenclatura também pode ser empregada quando 

a empresa promove um ambiente na rede social para os consumidores trocarem ideias e 

opiniões entre si sobre produtos ou serviços. Independente dos atores envolvidos no processo 

de venda, fica claro que neste meio o conteúdo é importante. Desta forma, além de dominar as 

ferramentas da mídia social selecionada e conhecer as necessidades de seus respectivos 

públicos-alvos, é preciso a aumentar a notoriedade e interação, através da publicação de bons 

conteúdos que poderão ser impulsionados (anúncios pagos) ou não.  

A pesquisa Social Media Trends (2017), que investiga as tendências das redes sociais 

no Brasil, indicou que 92,1% das empresas brasileiras estão presentes nas redes sociais e, o 

como benefício medido, há a divulgação da marca em 77,4% e o aumento nas vendas e no 

número de clientes em 48,5%. Ainda segundo esta pesquisa, o Facebook é a rede social com 

maior engajamento do público brasileiro, seguido pelo Instagram e Linkedin. 

Lançado em outubro de 2010, o Instagram é uma rede social virtual de 

compartilhamento de fotos e vídeos que possui 800 milhões de usuários no mundo, dos quais 

um pouco mais de 500 milhões interagem com a plataforma diariamente e fazem mais de 250 

milhões de stories todo dia (INSTAGRAM, 2018). No Brasil, há 50 milhões de usuários e o 

país é o segundo no ranking de usuários da companhia (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

Aliás, dia após dia esta mídia vem crescendo em números de usuários brasileiros: em 2015 tinha 

29 milhões, passou a 35 milhões em 2016 e finalizou o ano de 2017 com 50 milhões, segundo 

informações do próprio Instagram (2018).  

Os usuários da rede fazem fotos e vídeos que rementem a acontecimentos de seu dia a 

dia e, para Alves e Lopes (2017), a auto exposição no Instagram faz uma ligação instantânea 

direta entre o cotidiano das pessoas e o consumo. Além disso, segundo os autores, o Instagram 



19 
 

promove a interação social e é uma rede de negócios. Portanto, de acorco com o estudo 

realizado pela Socialbakers (2016), o Instagram é essencial para empresas que desejam 

divulgar seus produtos, principalmente se esta for uma marca do ramo de moda. Aliás, são as 

fashion brands que se destacam na rede que têm o maior apelo estético e visual. Elas possuíam 

três vezes mais interações, três vezes mais seguidores e cresceram três vezes mais do que os 

demais perfis corporativos na primeira metade de 2016. O estudo também apontou que a marca 

de moda íntima Victoria’s Secret é a que obteve maior audiência e recebeu mais interações do 

público usuário do Instagram. 

 

Figura 2 Top 10 Fashion Brands on Instagram by Interactions 
Fonte: Socialbakers 2016 

 
 

 

Figura 3 Top 10 Biggest Fashion Brands on Instagram by Audience Size 
Fonte: Socialbakers 2016 

 

O fato das Fashion Brands serem as marcas de maior audiência e mais interativas no 

Instagram talvez possa ser explicado pelo fato desta mídia, assim como a moda, utilizar-se do 

sentido visual. Segundo Çukul (2015), as Fashions Brands preferem principalmente fazer 

postagens com foto, vídeos são raros, e a maioria das fotos é semelhante às encontradas em um 

catálogo, sendo que algumas marcas se utilizam de fotos mais improvisadas, casuais  e 

amadoras em seus perfis no Instagram.  
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1.3 Marketing nas mídias sociais 

Segundo Evans (2010), após o advento das mídias sociais, os clientes se tornaram menos 

propensos a tomar decisões com base no funil de compra clássico (percepção da necessidade, 

interesse, consideração, intenção, avaliação e compra). Neste novo cenário, é mais provável 

que tomem decisões de compra com base em suas próprias opiniões, motivadas por informações 

obtidas nas mídias sociais do que impulsionadas pela publicidade tradicional. Assim, como os 

clientes gastam mais tempo na internet e nas mídias sociais, os profissionais de marketing 

passaram a concentrar seus orçamentos de comunicação em publicidade digital e nas mídias 

sociais e, de acordo com Latiff e Safiee (2015), os orçamentos de marketing voltados para as 

mídias sociais estão em constante crescimento e as marcas estão cada vez mais interessadas em 

participar deste meio através de publicidade. Porém, atuar nas mídias sociais apenas através de 

anúncios pagos seria minimizar os efeitos que ela pode produzir, já que conforme mencionado 

por Kumar e Mirchandani (2012), as empresas investem nas mídias sociais também para criar 

e propagar rapidamente sua marca, através de conteúdos virais, promocionais e outros esforços, 

visando engajar seu consumidor. Gilin (2007), vai além e destaca que a migração da verba de 

marketing para as mídias sociais pode ser explicada por cinco razões:  

� Declínio da taxa de resposta a anúncios on-line convencionais como banners on-

line e e-mail marketing que facilmente são categorizados pelo receptor como spam;  

�  O desenvolvimento tecnológico e de infra estrutura de TI, contribuiu para o 

aumento da base de usuários e com o crescimento da atratividade das mídias sociais; 

� Mudanças demográficas: os jovens recusam mídias tradicionais e preferem 

interagir com as empresas nas mídias sociais; 

� Consumidores confiam em indicações dispóníveis na internet e na experiência de 

outros usuários, mais do que nas próprias empresas; 

�  Uma campanha viral pode produzir mais clientes engajados do que uma campanha 

televisiva e a um custo mais baixo. 

Dada à sua popularização, em 2013 foi criado o Instagram Ads em países como Estados 

Unidos e Reino Unido e, em 2015, as marcas brasileiras passaram a se beneficiar desta 

possibilidade de interação comercial com o público da plataforma (REHEM, 2015). Dois anos 

e meio após a introdução dos anúncios no feed de usuários, atingiu a marca de 2 milhões de 

anunciantes no mundo (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). Os anúncios podem ser em vídeo ou 

fotos e, de acordo com Nogueira (2017), “uma campanha pode ter várias finalidades, desde a 
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venda do produto, até criar uma comunidade de seguidores engajados ao redor de sua marca” e 

dentre os principais objetivos que podem ser almejados ao se criar uma campanha no Instagram 

destacam-se: impulsionar uma publicação e ganhar “likes”; promover o perfil; enviar pessoas 

para o site; aumentar conversões no site; obter visualizações de um vídeo ou foto; adquirir 

cadastros para o negócio ou aumentar o reconhecimento da marca. 

 

1.4 Marketing Viral (Boca a boca eletrônico) 
 

A propaganda viral é usual em redes sociais, visto que é uma ferramenta que possui 

funcionalidades exatamente com o intuito de disseminar informações vistas, seja por meio do 

botão compartilhamento no Facebook ou da marcação de uma pessoa em um post (prática 

comum no Instagram, Facebook e Twitter).  

De acordo com Leskovec, Adamic e Huberman (2007), o marketing viral explora as 

redes sociais de seus clientes incentivando-os a compartilhar informações sobre produtos ou 

serviços para seus amigos e, Richardson e Domingos (2002), afirmam que este tipo de 

marketing se aproveita da rede de influência de seus clientes para obter grandes mudanças de 

comportamento daqueles que forem impactados por determinada mensagem, uma vez que as 

pessoas ao realizarem uma compra se baseiam em experiências anteriores e na opinião de 

conhecidos (LOPES; ALVES, 2017). Essas trocas de informações carregadas de credibilidade 

formam o marketing boca a boca – conhecido como WOM (word-of-mouth). O WOM é capaz 

de sustentar a decisão de compra de um consumidor. Sobre isso, Kumar e Benbasat (2006), 

dizem que a recomendação auxilia consumidores a reduzir informações que precisam ser 

processadas sobre produtos ou serviços durante a escolha de um produto ou serviço que atenda 

a necessidades específicas do cliente e Rieh (2002), complementa ao mencionar que os 

consumidores no ambiente on-line são ativos em buscar informações e em fazer julgamentos 

que suportem sua decisão de compra. De acordo com Buglin, Doogan e Vetvik (2010), há três 

formas de boca a boca:  

� Experencial: mais comum, representando de 50% a 80% de todo boca a boca 

disponível. Ele resulta da experiência direta do consumidor com o produto ou 

marca, podendo expor mensagens positivas ou negativas. No caso de mensagens 

negativas,  de acordo com Andrade, Mazzon e Katz (2006), o cliente insatisfeito 

tenta influenciar sua rede de amigos e demais internautas a evitarem a empresa que 

o frustrou;    
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� Consequencial: quando o consumidor exposto a uma campanha tradicional de 

marketing transmite suas opiniões sobre o anúncio ou produtos anunciados; 

� Intencional: quando se usa o endosso de influenciadores digitais ou celebridades 

para disparar mensagens positivas sobre o produto.  

As empresas que atuam nas mídias sociais e que desejam ir além dos anúncios pagos 

devem, segundo Kumar e Mirchandani (2012), induzir o marketing viral positivo que espalhará 

informações sobre produtos e serviços e, por consequência, aumentará o conhecimento da 

marca, o retorno sobre o investimento e o volume de vendas. Para isto, os autores destacam 

uma estrutura composta por sete etapas para identificar e recrutar indivíduos que são influentes 

nas mídias sociais e que podem ser utilizados pela empresa como vetores na promoção do boca 

a boca sobre o produto ou serviço que se deseja divulgar: 

� Etapa 1: Monitore Conversas. Monitorando conversas relacionadas à marca que 

estão acontecendo nas plataformas de mídias sociais, as empresas podem ganhar 

acesso a informações valiosas, pessoas influentes e conversas relevantes que já 

demostram engajamento de determinado internauta com a marca; 

� Etapa 2: Identifique indivíduos influentes que possam espalhar mensagens positivas. 

As empresas podem usar os dados colhidos nas conversas monitoradas para 

identificar um grupo de indivíduos influentes, também conhecidos como 

influenciadores digitais, que serão induzidos a espalhar a mensagem "certa", da 

perspectiva da empresa; 

� Etapa 3: Identifique os temas compartilhados e em seguida encontre semelhanças 

entre os candidatos a influenciadores, crie perfis e os agrupe em seu banco de dados 

de acordo com os temas abordados por eles na rede; 

� Etapa 4: Localize os possíveis influenciadores que possuem interesses relevantes 

para a campanha;  

� Etapa 5: Recrute os influenciadores que possuem interesses em comum com a 

campanha para falarem sobre o produto ou serviço que se deseja divulgar;   

� Etapa 6: Incentive os influenciadores para espalhar o boca a boca positivo sobre o 

produto ou serviço. Os incentivos oferecidos aos influenciadores podem ser 

tangíveis (como descontos ou brindes), intangíveis (como reconhecimento em uma 

rede social) ou ambos; 

� Etapa 7: Monitore e rastreie o boca a boca positivo e o ROI obtido. Como resultado 

a ser medido deve ser analisado o desempenho financeiro, se há mais clientes 
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engajados com a empresa e se houve maior conscientização da marca durante e após 

a ação. 

Como visto acima, Kumar e Mirchandani (2012), definiram como estimular o marketing 

viral através do recrutamento e do uso de influenciadores como embaixadores da marca, este 

processo descrito segundo os autores, melhorou substancialmente a eficácia da marca de 

sorvetes Hokey Pokey em suas mídias sociais, porém, Bentivegna (2002) aponta seis outros 

fatores que também estimulam o boca a boca eletrônico. São eles:  

� Familiaridade com a empresa citada no conteúdo, pois só há engajamento e 

retransmissão de mensagem de uma empresa conhecida, confiável e respeitada; 

� Desenvolvimento de amplificadores de mensagem: quanto mais uma pessoa for 

impactada pela mensagem através de fontes distintas, maior a chance de ela 

compartilhá-la com sua rede. Assim, o desafio do profissional de marketing é 

detectar quais são os potenciais amplificadores da mensagem da empresa e impacta-

lo; 

� Baixa complexidade da mensagem: utilização de linguagem, conceitos e imagens 

familiares ao target.  

� Incentivos para a replicação da mensagem: oferecer alguma compensação para o 

internauta fazer o compartilhamento. Em alguns casos, apenas o agradecimento 

sincero da empresa pela ação já é o bastante, em outros o oferecimento de alguma 

oferta especial e recompensa monetária pode ser adotado; 

� Componente de diversão da mensagem: uma campanha viral bem-sucedida é aquela 

que adota aspectos lúdicos e de entretenimento; 

� Ineditismo de ação de marketing viral: uma campanha baseada em uma ideia nova 

e diferente atrai mais a atenção do público impactado e possui maior chance de 

sensibilizá-lo a ponto de compartilhar com sua rede. 

Logo, uma empresa que deseja se beneficiar do marketing viral precisa desenvolver 

mensagens claras e de fácil entendimento, se possível engraçadas e diferenciadas, e impactar o 

maior números de pessoas, pois quanto mais pessoas receberem a comunicação, maiores serão 

as chances de replicação do conteúdo.  

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

A escolha da empresa Depósito da Lingerie foi feita, porque eles já utilizavam mídias 

sociais (Facebook e Instagram), mas nunca tinham usado o Instagram para impulsionar suas 
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vendas, então seria uma boa oportunidade para verificar se este tipo de mídia poderia impactar 

os resultados nas vendas. Além disso, considerando o acesso da pesquisadora ao proprietário 

da rede de lojas, os dados seriam disponibilizados para o estudo, o que é de grande relevância 

para a verificação do efeito desta mídia social.  Portanto, seria possível realizar um estudo 

qualitativo, exploratório, baseado em uma única empresa e com profundidade. 

Primeiramente, verificou-se quais são os aplicativos que os internautas brasileiros mais 

possuem em seus smartphones (figura 4), pois tal informação auxiliaria no desenho da 

estratégia de mídia para gerar tráfego para a loja virtual do Depósito da Lingerie.  

 

 

Figura 4 Aplicativos de Redes Sociais que os internautas brasileiros possuem. 
Fonte: IBOPE, Conectaí Express – Jun.2017. 

 

Embora o Instagram esteja em terceiro lugar entre os apps de redes sociais mais 

acessados, este veículo foi selecionado por três razões: 

� Desejo de se beneficiar da relação já estabelecida entre algumas consumidoras e a 

marca Depósito da Lingerie (é possível segmentar o alcance da campanha àquelas 

que já seguem o perfil Institucional da loja na rede); 

� Beneficiar-se do fato de uma internauta poder recomendar em tempo real um 

produto anunciado em um post a uma amiga, ao marcá-la em uma publicação ou 

ainda encaminhar o conteúdo por direct message; 
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� Forte penetração do público-alvo prioritário da rede neste veículo: mulher de 25 a 

40 anos, que mora, reside, trabalha ou estuda na zona leste de São Paulo, 

independente financeiramente, em um relacionamento sério que tem preferência 

por peças mais sensuais e possui ticket médio de 100 reais. 

A partir desta escolha de mídia foi realizado um estudo exploratório descritivo e a 

estratégia de investigação adotada foi a qualitativa experimental que, foi explicada por Creswel 

(2010, p.36), como: “a pesquisa experimental busca determinar se um tratamento específico 

influencia um resultado. Este impacto é avaliado proprorcionando-se um tratamento específico 

a um grupo e negando a outro, e depois determinando como os dois grupos pontuaram em um 

resultado”. Assim, este  experimento acompanhou as vendas, durante um mês e meio, de três 

peças similares de sutiãs, dos quais dois foram anunciados no Instagram e formaram o grupo 

experimental e um sem qualquer tipo de divulgação que deu origem ao grupo controle. A 

variável independente, isto é, a que provavelmente influencia e afeta o resultado das vendas é 

o anúncio e a variável dependente que resulta da influência é a quantidade de peças vendidas. 

O instrumento utilizado para medir o resultado de peças vendidas dos três produtos no período 

analisado foi o sistema de controle de caixa e estoque da loja.   

A seleção dos participantes da amostra foi aleatória. Por meio da ferramenta de anúncio 

do Instagram foi feita a segmentação do público-alvo da campanha e a distribuição do mesmo 

foi de forma randômica. Também não houve interferência na seleção de consumidoras do sutiã 

que não foi divulgado. 

A seguir será descrito detalhadamente o procedimento adotado nesta pesquisa. 

 

 

 

2.1 Coleta de dados: 
 

A fase exploratória foi dividida em duas etapas: a etapa um consistiu em elaborar dois 

questionários, apresentados nos anexos I e II, e enviá-los via e-mail para o CEO e para a 

responsável pelo departamento de marketing da empresa estudada para conhecer hábitos de 

consumo das clientes, perfil das consumidoras, mix de produtos, objetivos futuros para a marca, 

as ações já realizadas nas redes sociais, bem como os resultados e aprendizados conquistados. 

Já a etapa exploratória dois, teve como objetivo levantar benchmarks no segmento de moda 

íntima postados no Instagram por outros players com o intuito de inspirar o Depósito da 

Lingerie a desenvolver conteúdos similares. Nesta etapa, foram analisados anúncios feitos no 
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Instagram pelos seguintes concorrentes: Loungerie, Darling Lingerie, Amaro, Vourezze e 

Victoria’s Secret, marca que possui maior engajamento e audiência no Instagram, segundo 

pesquisa realizada pela Socialbakers (2016). Observou-se ações feitas por estas marcas para se 

entender quais conteúdos geravam mais engajamento, pois: “é fundamental o entendimento das 

características psicológicas dos usuários das redes sociais para o desenho de propagandas virais 

que sejam adequados ao público selecionado” (CHU, 2011, p.39). Notou-se que o segmento 

adota dois approaches em suas comunicações: anúncios focados em promoção de preços 

(figura 5) e anúncios focados nos temas sensualidade e conforto (figura 6): 

 

 

Figura 5 Exemplos de anúncios focados em promoção feitos pela Darling Lingerie e Loungerie 
Fonte:  Instagram, 2018 
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Figura 6 Exemplos de anúncios focados em sensualidade e conforto. 
Fonte: Instagram, 2018 
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A partir deste ponto, foram desenvolvidos dois anúncios para o Depósito da Lingerie 

nos mesmos moldes dos encontrados na fase exploratória já descrita anteriormente: anúncio 1 

focado em promoção de preços (figura 7) e anúncio focado no tema sensualidade e conforto 

(figura 8): 

 
Figura 7 Anúncio 1 focado em promoção de preços feito pelo Depósito da Lingerie 

Fonte: Instagram, 2018 
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Figura 8 Anúncio 2 focado em sensualidade e conforto feito pelo Depósito da Lingerie 
Fonte: Instagram, 2018 

 

Os produtos anunciados eram diferentes, mas isto não provocou viés no resultado 

encontrado, visto que o objetivo da pesquisa era de verificar se eles gerariam respostas diretas 

na venda da loja virtual e não mensurar qual produto ou tipo de apelo utilizado na comunicação 

(promocional ou atributos) seria mais efetivo, embora tenham sido publicados e promovidos no 

perfil da marca no Instagram nos mesmos dias e horários. Aliás, de acordo com Rosenthal 

(2017), a comunicação do varejo precisa ser assertiva. O conteúdo deve ser relevante para o 

target, chegar no timing mais adequado e a geolocalização pode contribuir para tornar a 

mensagem ainda mais adequada. Desta forma, a escolha do produto sensual foi feita a partir da 

preferência deste tipo de produto pelo target da campanha, assim como a escolha dos dias para 

o anúncio (sexta a partir das 19h, sábado e domingo até 19h), visto que as clientes possuem 

como hábito adquirir produtos sensuais próximo ao fim de semana.   
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Todos os anúncios obtiveram o mesmo investimento de 10 dólares e a mesma 

segmentação de público-alvo: mulheres de 25 a 40 anos e que possuem como interesse: lingerie, 

roupa feminina, intimidade e renda. Cada anúncio impactou em média 13mil mulheres e a 

amostra total foi de 53.917 pessoas alcançadas. O raio de cobertura dos anúncios foi de 14 km 

a partir da sede da empresa localizada no bairro de São Mateus em São Paulo. Este raio permitiu 

total cobertura da área que se desejava impactar com a ação, isto é, todos os bairros localizados 

na zona leste da capital paulista.  

A etapa descritiva compreendeu a análise e descrição dos resultados encontrados. 

Detectou-se a quantidade de interação e engajamento gerada no público impactado a partir dos 

anúncios e houve a mensuração da quantidade de peças anunciadas vendidas tanto no e-

commerce quanto nas lojas físicas antes, durante e após a ação. Além disso, foi monitorada a 

venda também de um produto considerado substituto dos dois produtos anunciados durante o 

mesmo período com o intuito de ter uma outra fonte de dados que não sofreu nenhum tratamento 

especial durante o experimento. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 

O Depósito da Lingerie teve sua origem no ano de 1998 quando seu proprietário e atual 

CEO da empresa, Marcelo Dória, alugou uma sala em um prédio comercial na Avenida Mateo 

Bei, no Bairro de São Mateus, Zona Leste da Cidade de São Paulo, para comercializar produtos 

femininos como: calcinhas, sutiãs, meias e pijamas. 

 

v 

Figura 9 Primeira loja do Depósito da Lingerie 
Fonte: Depósito da Lingerie, 1998. 
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Neste período inicial, o mix de produtos tinha pouca variedade e sortimento, a empresa 

atuava no segmento de atacado que era mais lucrativo e possuía ticket médio mais elevado se 

comparado ao varejo, suas clientes eram as sacoleiras (revendedoras).  Na época, o marketing 

boca a boca foi muito trabalhado. Buscava-se fidelizar as atuais clientes e incentivá-las a indicar 

a loja para suas amigas. 

A sobreloja foi conquistando cada vez mais clientes e, em 2003, foi inaugurada a 

primeira loja térrea também na Avenida Mateo Bei em São Mateus. O fluxo de pedestres era 

grande, a carteira de clientes crescente e foi necessário ampliar o espaço físico, passando de um 

salão para dois salões comerciais: um para estoque de mercadorias e outro para showroom e 

venda dos produtos. Foram contratadas vendedoras que constantemente eram treinadas para 

atender o cliente da melhor forma possível, uma vez que Marcelo Dória sempre acreditou que 

um atendimento próximo à clientela de forma atenciosa e pró-ativa, além de auxiliar a fidelizar 

a cliente, possibilita vendas de melhor qualidade, isto é, com ticket médio maior. 

Passados 20 anos, hoje o Depósito da Lingerie ampliou seu mix de produtos e público 

atendido. Atua no segmento de atacado e varejo de peças de confecção de moda íntima 

feminina, masculina e infantil e no segmento de sex shop. A rede é composta por um centro de 

distribuição, uma loja virtual e doze lojas físicas localizadas na zona leste da cidade de São 

Paulo, nos bairros de: São Mateus, Itaquera, Tatuapé, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, 

Itaim Paulista, Cohab II, Jd. Santo André, Carrāozinho e Sapopemba. Atende por mês cerca de 

20 mil clientes, possui 113 funcionários que recebem constantemente no centro de treinamento 

da empresa, apelidado pelos colaboradores de “Universidade da Lingerie”, cursos de formação 

de líderes, de operadores de caixas de loja, supervisores de loja e treinamento de produtos e 

processos de atendimento. A rotina de treinamento, o trabalho honesto e transparente em 

respeito ao cliente são os diferencias desta rede. 

 

Figura 10 Funcionárias em treinamentos na Universidade da Lingerie 
Fonte: Depósito da Lingerie, 2018 
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3.1 Cenário Atual e Desafios: 
 

Marcelo Dória, proprietário e CEO do Depósito da Lingerie, sabe que o e-commerce no 

Brasil tem grande potencial de crescimento. Ele abriu a loja on-line do Depósito da Lingerie 

em 2015 e, apesar de faturar mais a cada ano (conforme figura 10), suas vendas não são 

expressivas se comparadas as lojas físicas. Em 2017 o e-commerce faturou 60 mil reais, 

enquanto que a loja com pior desempenho faturou 400 mil reais no mesmo ano e a de melhor 

desempenho obteve faturamento de 3 milhões ao ano.  

 

Figura 11 Faturamento anual em reais da loja virtual - Depósito da Lingerie 
Fonte: Dados fornecidos pelo Depósito da Lingerie (elaborada pela autora) 

 
 

O Depósito da Lingerie pretende faturar em 2018, com sua loja virtual, 100 mil reais, 

proporcionar uma comodidade a mais através de um canal de vendas extra para as atuais clientes 

de suas lojas físicas e atingir novas potenciais clientes que residem, trabalham ou estudam nos 

bairros da zona leste de São Paulo, área atendida por sua rede de lojas físicas. Para isto, solicitou 

que a pesquisadora, que atua na área de marketing, o auxiliasse definindo uma estratégia de 

comunicação capaz de gerar tráfego qualificado, isto é, atrair clientes que efetuem suas compras 

no e-commerce de sua empresa. 

 

3.2 Estratégia adotada (anúncios no Instagram)  
 

De acordo com Oliveira (2010), como o público-alvo de uma loja virtual tem de ser 

usuário de internet, ele será encontrado na própria rede. Assim, a pesquisadora fez um estudo 

para entender como o internauta brasileiro se comporta e descobriu que dos 120 milhões 

usuários (EXAME, 2017), 98,4% deles utiliza o celular para se conectar a rede (SILVEIRA, 

2017). Ao verificar quais são os aplicativos mais utilizados pelos smartphones, dentre uma lista 

de 14 apps, apenas três não promovem algum tipo de contato social e por isso, não são 
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considerados redes sociais, são eles: Netflix, Bradesco e Itaú (figura 11), assim fica claro a 

grande penetração e popularização das redes sociais.  

 

Figura 12 Aplicativos mais utilizados por internautas brasileiros 
Fonte: MMA Mobile Report, 2017. 

 

Considerando o baixo investimento publicitário requerido pelo Instagram para se atingir 

um público segmentado e a alta aderência desta mídia ao target da empresa estudada, foi feita 

uma campanha com dois anúncios de produtos que possuíam como link de destino o produto 

anunciado na loja virtual, onde o lead já poderia efetuar a compra da peça. 

Destaca-se que o Depósito da Lingerie, até o presente estudo, nunca havia realizado 

uma campanha paga nas mídias sociais. Logo, esta seria a primeira vez que utilizaria a estratégia 

de promoção de produtos no Instagram. 

 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
A partir destas entrevistas feitas com o proprietário e a responsável pelo marketing do 

Depósito da Lingerie, delimitou-se o tipo de produto que seria promovido, pois segundo os 

executivos entrevistados, as lingeries sensuais são os produtos mais rentáveis para a loja e o 

poduto que o target principal, aquele que possuiu o maior ticket médio, compra. 

Este estudo quis se beneficiar da popularização das redes sociais no Brasil, visto que 

62% da população brasileira está ativa nas redes sociais de acordo com a última pesquisa 

2016 2017 
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elaborada pela We are Social (2018), e especificamente do fato do Brasil ocupar a 2ª posição 

no ranking mundial de usuários no Instagram com 50 milhões de perfis, segundo dados da 

Folha de São Paulo (2017),  para aumentar as vendas do e-commerce da empresa objeto desta 

pesquisa. Segundo Woessner apud Pradiptarini (2011)1, o  marketing na mídia social se torna 

o meio para aumentar o tráfego do website, bem como o comércio eletrônico da empresa. 

De acordo com Stewart e Pavlou (2012), quando se utiliza uma mídia interativa como o 

Instagram não se pode apenas mensurar a venda gerada. A quantidade de engajamento, segundo 

Tiago e Veríssimo (2014) deve ser medida. Pradiptarini (2011) complementa que todo o 

envolvimento do internauta com a publicação e a interação dele com o post, principalmente o 

clique e direcionamento dele ao site, é um dado importante que demonstra o sucesso ou fracasso 

de uma comunicação. Assim, a seguir será apresentado detalhes associados ao desempenho de 

cada um dos anúncios de acordo com o período em que foi veiculado: 

 

Tabela 1 Mensuração do Desempenho dos Anúncios 
 

Produto 
Sutiã Cropped com renda 

Jackie Lingerie – 517 

Sutiã Cropped com 
renda Jackie Lingerie - 

518 

Tipo de Anúncio 

Anúncio 1: produto com 
desconto (de R$69,99 por 

R$59,99 ou 2X de 
R$29,99) 

Anúncio 2: modelo com 
produto e sem descrição 

de valores 

Período 
20, 21 e 22 

de abril 
27, 28 e 29 

de abril 
20, 21 e 22 

de abril 
27, 28 e 29 

de abril 

Número de Curtidas 40 49 53 51 

Número de Comentários 1 0 0 0 

Pessoas alcançadas 13.996 12.086 14.880 12.955 

Impressões 14.645 12.376 15.111 13.149 

Envolvimento (clicaram no 
botão “comprar agora” e foram 

até a loja virtual) 
32 28 38 29 

Taxa de cliques (CTR) 0,22% 0,23% 0,25% 0,22% 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados fornecidos pelo Instagram 

 
Ao se analisar a tabela 1, que se refere ao desempenho dos anúncios, nota-se que ambos 

tiveram uma performance constante quando comparados entre si e durante as duas semanas em 

que estiveram ativos, pois o CTR – taxa de cliques –  que é calculado a partir do número de 

                                                 
1 WOESSNER; S. Personal interview. 2011. 
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cliques recebidos pelo o anúncio dividido pelo número de vezes que ele foi exibido foi constante 

e em média de 0,23%. Como esta foi a primeira campanha do Depósito da Lingere no Instagram 

não há histórico para avaliar se este número é satisfatório ou não. Neste ponto, vale ressaltar 

que quanto maior o CTR, signfica que o anúncio é mais relevante e despertou maior interesse 

e engajamento do lead (mais cliques). 

Na primeira semana, que compreende dos dias 20 a 22 de abril, os dois posts 

impulsionados tiveram um pouco mais de envolvimento, isto é, levaram mais leads ao site, pois 

apesar de terem recebido o mesmo investimento e possuírem a mesma segmentação de público-

alvo durante todo o período da campanha, alcançaram um maior número de pessoas e, por 

impactarem mais de uma vez a mesma pessoa (número de impressões), conseguiram um 

desempenho melhor, sendo 32 e 38, respectivamente para o anúncio 1 e 2. 

Levando em consideração a afirmação de Bentivegna (2002) em que declara que um 

dos fatores que estimulam o marketing viral é a baixa complexidade da mensagem, isto é, a 

utilização de linguagem, conceitos e imagens familiares ao target, foi exatamente este o 

objetivo considerado ao se estudar benchmarks do setor e elaborar anúncios parecidos feitos 

pelos concorrentes. Porém, mesmo o marketing viral sendo bastante popular em redes sociais, 

uma vez que o próprio Instagram possui uma ferramenta com esta funcionalidade, basta digitar 

nos comentários de um post @+nome da pessoa que deseja marcar, nenhum dos dois anúncios 

foram compartilhados na rede de usuários impactados pela campanha publicitária.  O único 

comentário feito no post refere-se a uma cliente que o acessou após o impulsionamento e 

questionava qual era o link do produto no e-commerce. Não foi possível verificar se o público 

impactado pela campanha conhecia ou não o Depósito da Lingerie e o que, ainda de acordo 

com Bentivegna (2002) poder ter contribuído com a ausência do marketing viral, pois para este 

autor, só há engajamento e retransmissão de mensagem de uma empresa renomada, conceituada 

e confiável. 

Na tabela 2 apresenta-se a quantidade exata de peças vendidas de cada um dos dois 

produtos anunciados nos canais de vendas (lojas físicas e e-commerce) considerando duas 

semanas antes do início da ação de comunicação, duas semanas durante a campanha e as duas 

semanas após as veiculações no Instagram. Apresenta-se também as informações de vendas, 

nos mesmos períodos, de um produto similar e que poderia substituir os produtos anúnciados: 
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Tabela 2 Número de vendas por canal 

 

  

Sutiã Cropped com 
renda Jackie Lingerie - 

517 

Sutiã Cropped com 
renda Jackie Lingerie - 

518 

Sutiã corpete com 
decote V Nayane 

Lingerie - 04 05 0002 

  

Anúncio 1: produto 
com desconto (de 

R$69,99 por R$59,99 
ou 2X de R$29,99) 

Anúncio 2: modelo 
com produto e sem 
descrição de valores 

Produto substituto e 
não anunciado 

Período 
Investimento 

e post 
E-

commerce 
Lojas 
Físicas 

E-
commerce 

Lojas 
Físicas 

E-
commerce 

Lojas 
Físicas 

6,7 e 8 de 
abril 

- 0 3 1 3 0 0 

13, 14 e 15 
de abril 

- 1 1 1 2 1 3 

20, 21 e 22 
de abril 

US$10 2 7 3 9 0 5 

27, 28 e 29 
de abril 

US$10 4 10 5 15 2 4 

4,5 e 6 de 
maio 

- 0 2 0 1 1 2 

11,12 e13 de 
maio 

- 1 2 0 1 1 5 

 
 Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Depósito da Lingerie, 2018 

 

Quando se verifica a quantidade de peças anunciadas vendidas (tabela 2), não é possível 

afirmar com toda certeza que as vendas do e-commerce foram provenientes do Instagram, pois 

apesar desta mídia possuir uma tag capaz de contar quantas pessoas carregaram os links de 

direcionamento dos anúncios para os produtos na loja virtual (número de cliques), o Depósito 

da Lingerie não possui a ferramenta Google Analytics instalada em seu site para corroborar tal 

resultado. Já em relação às vendas nas lojas físicas no período dos anúncios, deduziu-se que as 

pessoas que estavam adquirindo as peças divulgadas na campanha foram impactadas pelo post 

patrocinado do Instagram, já que em nenhum momento o time de vendas perguntou à cliente 

se ela havia visto a comunicação no Instagram.  Ainda considerando a tabela 2 referente ao 

número de vendas das peças anunciadas, percebe-se que há indicativos que tenha uma relação 

do Instagram com o aumento das vendas, pois as vendas aumentaram durante as duas semanas 

de campanha. Neste ponto vale, se evidenciar que há como oportunidade o desenvolvimento de 

estudos futuros que cubram pontos não observados neste estudo como:  

� Área de  recursos humanos: falta de funcionário, vendedores novos, treinamento de 

vendas etc; 
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� Monitoramento de estoque do produto anunciado: garantia de fornecimento 

adequado de produtos de acordo com a demanda (garantia de que não haverá falta 

do item em alguma loja física e que e o estoque seja capaz de atender toda a demanda 

gerada pelo produto); 

� PDV: houve alguma reforma em alguma loja que possa ter contribuído para o 

aumento do fluxo de pessoas ou alguma alteração nas vias de acesso à alguma lojas, 

pro exemplo; 

� Tendência de consumo do produto: verificar se existirá tendência de venda dos 

produtos anunciados independente da ação (variação sazonal, como dia do 

pagamento, cliclo de vida do produto etc). 

 

Em relação ao aumento das vendas totais dos produtos divulgados, o maior impacto foi 

observado na loja física e não na virtual. Tal constatação demonstra que o Instagram, neste 

caso, serve como uma vitrine virtual da loja física (omnichannel). 

 

A seguir, a tabela 3, demonstrará a quantidade de vendas geradas e o faturamento obtido 

com cada um dos produtos anunciados no período anterior, durante e após as veiculações e do 

sutiã corpete decote V Nyane Lingerie que é considerado um produto substituto para ambos.  
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Tabela 3 Quantidade de peças vendidas e faturamento 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Depósito da Lingerie, 2018 
 

6,7 e 8 de 
abril

13, 14 e 15 
de abril

20, 21 e 22 
de abril

27, 28 e 29 
de abril

4,5 e 6 de 
maio

11,12 e13 
de maio

Peças vendidas 0 1 2 4 0 1
Faturamento 0 R$ 59,98 R$ 119,96 R$ 239,92 R$ 0,00 R$ 59,98

Peças vendidas 3 1 7 10 2 2
Faturamento R$ 179,94 R$ 59,98 R$ 419,86 R$ 599,80 R$ 119,96 R$ 119,96

Peças vendidas 3 2 9 14 2 3

Faturamento total R$ 179,94 R$ 119,96 539,91 839,86 R$ 119,96 R$ 179,94

6,7 e 8 de 
abril

13, 14 e 15 
de abril

20, 21 e 22 
de abril

27, 28 e 29 
de abril

4,5 e 6 de 
maio

11,12 e13 
de maio

Peças vendidas 1 1 3 5 0 0
Faturamento R$ 49,90 R$ 49,90 R$ 149,70 R$ 249,50 R$ 0,00 R$ 0,00

Peças vendidas 3 2 9 15 1 1
Faturamento R$ 149,70 R$ 99,80 R$ 449,10 R$ 748,50 R$ 49,90 R$ 49,90

Peças vendidas 4 3 12 20 1 1

Faturamento total R$ 199,60 R$ 149,70 R$ 598,80 R$ 998,00 R$ 49,90 R$ 49,90

6,7 e 8 de 
abril

13, 14 e 15 
de abril

20, 21 e 22 
de abril

27, 28 e 29 
de abril

4,5 e 6 de 
maio

11,12 e13 
de maio

Peças vendidas 1 1 0 2 1 1
Faturamento R$ 61,99 R$ 61,99 R$ 0,00 R$ 123,98 R$ 61,99 R$ 61,99

Peças vendidas 0 3 2 1 2 3
Faturamento R$ 0,00 R$ 185,97 R$ 123,98 R$ 247,96 R$ 123,98 R$ 185,97

Peças vendidas 1 4 2 3 3 4

Faturamento total R$ 61,99 R$ 247,96 R$ 123,98 R$ 185,97 R$ 185,97 R$ 247,96

Período

E-commerce

Lojas físicas

E-commerce + 
lojas físicas

Sem anúncio - produto similar e possível substituto

Período

E-commerce

Lojas físicas

E-commerce + 
lojas físicas

Produto Sutiã Corpete com decote V Nayane Lingerie - 04 05 0002

E-commerce + 
lojas físicas

Anúncio 1: produto com 
desconto (de R$69,99 
por R$59,99 ou 2X de 

R$29,99)

Sem anúncio após a 
ação

Sutiã Cropped com renda Jackie Lingerie - 518

Sem anúncio - antes da 
ação

Anúncio 2: modelo com 
produto e sem descrição 

de valores

Sem anúncio após a 
ação

Condição de oferta

Período

E-commerce

Lojas físicas

Produto

Condição de oferta

Sutiã Cropped com renda Jackie Lingerie - 517

Sem anúncio - antes da 
ação

Produto

Condição de oferta
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Considerando a tabela 3, as vendas e receitas produzidas pelo sutiã corpete decote V 

Nyane Lingerie não sofreram oscilações no período estudado. Esta constatação demonstra que 

quando o produto não é anunciado, não há aumento de vendas e, consequente, de receita.  

Tendo em vista o investimento total feito durante a campanha de 144 reais (10 dólares 

por anúncio, sendo 4 anúncios por 36 reais) e as vendas alcançadas de 23 peças do produto do 

anúncio 1 (apelo promocional focado em preço no valor de R$59,99) e 32 peças do produto do 

anúncio 2 (modelo utilizando a peça sensual sem mencionar o preço de R$ 49,99), a ação 

produziu receita mais do que suficiente para cobrir o investimento feito e ainda gerou lucro. O 

faturamento total obtido com os dois produtos durante as duas semanas de veiculação, 

considerando tanto o e-commerce quanto as lojas físicas, foi R$ 2.976, 57, ou seja, dado o 

investimento de 144 reais, o lucro gerado ao Depósito da Lingerie foi de 2.832,57 reais. 

Quando análisamos o Retorno sobre o Investimento de uma campanha em mídia social, 

outro dado importante de ser medido é a quantidade de interações com o conteúdo e as 

publicações somadas obtiveram 321 interações (curtidas, comentários e cliques). Este número 

amplia à medida que consideramos a afirmação de Erkan (2015) de que quando um cliente 

interage com um post, curtindo, comentando ou compartilhando, a ação é visível para seus 

amigos e as marcas ganham maior visibilidade. Assim, a campanha também foi bem-sucedida 

ao considerarmos a taxa de engajemento gerada. 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Como o intuito deste trabalho é verificar se os anúncios no Instagram são eficientes para 

gerarar aumento no número das vendas na loja virtual, pode se afirmar que se atingiu o objetivo, 

pois houve aumento de vendas na loja virtual. O Instagram se mostrou uma mídia de sucesso 

para aumentar as vendas da loja virtual dos produtos anunciados (as vendas dos demais 

produtos do site se mantiveram estáveis durante o período da pesquisa) e como dado adicional, 

ele impactou também as vendas das lojas físicas, visto que houve aumento nas vendas dos dois 

produtos divulgados. Sem o aúncio, a rede comercializou na semana anterior à pesquisa apenas 

5 peças totais, sendo uma de cada sutiã no e-commerce e 1 do Sutiã Cropped com renda Jackie 

Lingerie – 517 e 2 do Sutiã Cropped com renda Jackie Lingerie – 518 nas lojas físicas. Neste 

ponto, vale ressaltar que a resposta aos post patrocinados foi muito maior nas vendas das lojas 

físicas que comercializou 41 sutiãs, dos quais 17 unidades são do Sutiã Cropped com renda 

Jackie Lingerie – 517 (anúncio 1) e 24 unidades do Sutiã Cropped com renda Jackie Lingerie 

– 518 (anúncio 2). O e-commerce somou 14 peças vendidas, sendo 6 do Sutiã Cropped com 
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renda Jackie Lingerie – 517 (anúncio 1) e 8 unidades do Sutiã Cropped com renda Jackie 

Lingerie – 518 (anúncio 2). 

Dado o baixo investimento feito na campanha de 144 reais e o faturamento total de 

2.976,57 reais, sendo 1.379,77 reais provenientes da venda do produto divulgado no anúncio 1 

e  1.596,80 originados da venda do produto divulgado no anúncio 2, o Instagram foi uma mídia 

eficiente e rentável para alavancar as vendas do Depósito da Lingerie. Desta forma, sugere-se 

que ele continue sendo utilizado para aumentar as vendas da loja estudada.  Além disso, 

considerando que o perfil da loja no Instagram possui apenas 1.011 seguidores recomenda-se 

que sejam feitas campanhas também para aumentar sua base de seguidores e, por consequência, 

tornar seu perfil mais conhecido. Uma loja com milhares de seguidores reais no Instagram e 

que se conectaram à marca por vontade própria transmite mais segurança aos demais usuários 

da rede. Um perfil nestas condições terá mais engajamento do que aqueles que compraram 

seguidores fantasmas e sem esforços transmitirá, por consequência, credibilidade para aqueles 

que desejam adquirir um produto. Ademais, terá mais facilidade em se beneficiar do processo 

de marketing viral, pois quanto mais pessoas envolvidas com a marca no ambiente virtual, 

maiores são as chances de indicação e boca a boca eletrônico positivo. Monitorar os diálogos 

existentes nas mídias sociais entre consumidores e entre empresa e clientes geram insights sobre 

compradores e inteligência de mercado valiosos (LARSON; WATSON, 2011) e, no caso de 

comentários negativos (TAPSCOTT, 2008), é imprescíndivel que o Depósito da Lingerie, caso 

localize na rede algum consumidor insatisfeito ou detrator da marca, tenha um profissional de 

comunicação capacitado para interagir com este cliente para minimizar efeitos negativos à 

marca. 

Em se tratando de boca a boca eletrônico, dado que os clientes detêm mais informações 

e estão mais céticos em relação à propaganda e ações de marketing gerados pelas empresas 

(SELLER; LAURINDO, 2018), as organziações precisam saber explorar as redes sociais de 

seus clientes incentivando-os a compartilhar informações sobre produtos ou serviços para seus 

amigos (LESKOVEC; ADAMIC; HUBERMAN, 2007), e neste sentido, sugere-se que o 

Depósito da Lingerie crie uma comunicação que estimule seus atuais seguidores a marcarem 

seus amigos nas postagens feitas pelo perfil institucional da loja e também que incentive suas 

clientes a produzir fotos e vídeos nas lojas, pois ao criarem contéudo, além de estabelecerem 

uma relação mais profunda com a marca,  estarão mostrando aos seus amigos os produtos e as 

instalações dos pontos de vendas do Depósito da Lingerie. Esta simples ação contribuiria para 

aumentar o conhecimento e a base de seguidores da empresa no Instagram e poderia gerar 

indiretamente vendas à loja. Além disso, viria ao encontro da afirmação de Rieh (2002), em 
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que diz que os consumidores no ambiente on-line são ativos em buscar informações e em fazer 

julgamentos que suportem sua decisão de compra. Assim, estimular que suas clientes produzam 

conteúdo que possam influenciam a compra de outras pessoas é recomendado. 

Ao considerar a fala de Kumar, Choi e Greene (2017), em que o nível de engajamento 

e interação do consumidor muda de acordo com o cliclo de vida de produto e a conclusão de 

Parsons (1975), de que a resposta a publicidade aumentando o consumo é maior quando o 

produto encontra-se na fase de introdução e crescimento, sugere-se também que em campanhas 

futuras, a rede de moda íntima opte por promover peças líderes de vendas ou lançamento de 

coleções. Tal medida poderia ser testada e geraria mais aprendizado e histórico para ser 

utilizado para a tomada de decisão futura sobre veiculações no Instagram, já que como dito por 

Choi e Greene (2017), a compreensão acadêmica sobre a eficácia das mídias sociais é limitada.  

Somente a prática fará com que a empresa saiba quais serão os KPI’s que conquistará com o 

Instagram e quais indicadores deverá perseguir nesta jornada. 

Por fim, para o Instagram ser considerado propulsor do mobile commerce precisa, 

segundo Latiffi e Safiee (2015), suplementar seu aplicativo, já que não possui recursos 

completos em comparação com um site de comércio eletrônico, tal funcionalidade permitiria 

que o pequeno varejista que não possui uma loja virtual realizasse vendas on-line através da 

plataforma.  
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APÊNDICE A – Entrevista realizada com Kelly Santana, responsável pela área 
de marketing do Depósito da Lingerie 

 
1. Histórico da rede (quando começou, qual foi a primeira, quantas lojas possui, qual o plano 

de expansão?) 

O Depósito da Lingerie é uma empresa familiar e atua há 19 anos no segmento de confecções 

(calcinhas, sutiãs, conjuntos, linha praia, meias, cuecas, pijamas masculinos e femininos, dentre 

outros). Localizada na cidade de São Paulo, nos bairros: São Mateus, Itaquera, Tatuapé, Jardim 

Sapopemba, Cidade Tiradentes, Carrãozinho, São Miguel Paulista, Jardim Santo André e 

Cohab 2. Atualmente a rede conta com 12 lojas físicas e em 2018 serão inauguradas 3 lojas 

físicas. Até o ano de 2020 o plano de expansão é para termos 20 lojas Depósito da Lingerie na 

rede. A loja virtual iniciou em 2015. 

 

2. Quais são os objetivos futuros do Depósito da Lingerie? 

Até o ano de 2020 o plano de expansão é para termos 20 lojas Depósito da Lingerie na rede e a 

expansão da loja virtual a qual em 2018 temos a meta para faturamento de acima de 100 mil 

reais. 

 

3. Além do perfil no Facebook e Instagram vocês possuem alguma outra mídia social 

(Twitter, Pinterest etc)? Se sim, qual? 

Não. Atualmente os canais de mídia social são o Facebook e Instagram. No próprio site temos 

o blog.   O Instagram foi iniciado em março de 2014, porém houve uma pausa de publicações 

em 03 de setembro de 2016, canal que possuía 501 seguidores. Em 17 de Outubro de 2017 

foram retomadas as publicações e os seguidores foram para 898, tendo um acréscimo de 379 

pessoas seguindo a página.   

 

4. O que é feito nas redes sociais? Qual costuma ser o conteúdo dos posts? Quais posts 

geraram mais engajamento? 

O conteúdo é de divulgação de produtos /serviço (chá de lingerie) sendo com fotos e vídeos, 

divulgação de treinamentos realizados internamente, informativo de inaugurações e 

reinaugurações de lojas, campanhas mensais, divulgação de eventos que ocorrem em lojas (café 

da manhã aos clientes e visita das consultoras da Mary Kay), datas comemorativas (páscoa / 

natal etc) e divulgação do e-commerce. 

 

5. O conteúdo postado no Facebook é o mesmo do Instagram? Se não, o que difere? 
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Sim, são as mesmas publicações. 

 

6. Em que ano foi criada a loja virtual? 

A loja virtual iniciou as atividades em 2015. 

 

7. Qual o faturamento e volume anual de vendas loja virtual? 

Em 2015 tivemos o faturamento de 30 mil reais, no ano de 2016 de 40 mil reais, em 2017 houve 

o faturamento de 60 mil reais e para 2018 temos a meta para faturamento de acima de 100 mil 

reais.  

 

8. Qual o faturamento e volume anual de vendas da loja física que mais vende? 

A loja física que mais vende possui o faturamento de 3 milhões/ano 

 

9. Qual o faturamento e volume anual de vendas da loja que tem o pior desempenho? 

A loja física que menos vende possui o faturamento de 400 mil/ano. 
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APÊNDICE B – Entrevista realizada com Marcelo Dória, CEO e proprietário do 
Depósito da Lingerie 

 
1. Por favor, me apresente o Depósito da Lingerie e fale sobre o histórico da rede 

O Depósito da Lingerie é uma rede de lojas de lingerie que atua há vinte anos no segmento 

de confecções de moda íntima (calcinhas, soutiens, meias, cuecas, pijamas masculinos e 

femininos, dentre outros). Localizada na cidade de São Paulo, nos bairros de São Mateus, 

Itaquera, Tatuapé, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, 

Cohab II, Jd. Santo André, Carrāozinho e Sapopemba. A rede possui atualmente 12 lojas físicas, 

uma loja virtual e um centro de distribuição. Atende vinte mil clientes por mês, conta com a 

colaboração de 113 funcionários, distribuídos nas funções de ajudante geral, vendedora, caixa, 

supervisora de loja e vendedora líder e gestores de áreas.  

Tem como objetivo organizacional obter lucro por meio de uma experiência de compra 

diferenciada dos seus clientes, desenvolver parcerias com os fornecedores, respeitar os 

competidores/concorrentes e valorizar os colaboradores, contribuindo para a construção de uma 

sociedade melhor. 

� Visão: Ser a primeira opção em revenda direta de moda íntima para as mulheres da 

zona leste da cidade de São Paulo 

� Missão: Superar as expectativas dos clientes em relação à experiência de compra e 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

� Valores: honestidade, ética, qualidade, seriedade, fé, respeito, transparência e 

valorização dos funcionários. 

 

O contexto inicial das atividades da empresa Depósito da Lingerie, deu-se quando o 

empreendedor, Sr. Marcelo Dória, alugou uma pequena sala para abrir sua primeira loja de 

lingerie. 
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Nesta sala no terceiro andar de um prédio na avenida Mateo Bei, no Bairro de São 

Mateus, Zona Leste da Cidade de São Paulo iniciava as atividades do Depósito da Lingerie em 

setembro de 1998. 

 

A loja era uma sobreloja, onde o empresário percebeu no segmento de moda intima uma 

grande oportunidade e um nicho de mercado, em setembro 1998 começaram as atividades da 

empresa. Neste período inicial a empresa contava apenas com uma colaboradora, seu mix de 

produtos tinha pouca variedade e sortimento, visto que suas atividades eram voltadas para 

sacoleiras (revendedoras), onde o ticket médio dessas clientes é maior do que clientes de varejo. 

Na época o marketing boca a boca foi muito trabalhando, fidelizando as clientes e as 

incentivando a indicar a loja para suas amigas. 

 

Com o tempo a loja foi conquistando os clientes locais, sendo sua principal característica 

era o relacionamento com as clientes, a loja foi crescendo e em 2003, foi inaugurada a primeira 

loja térrea na avenida Mateo Bei, uma loja térrea com um fluxo grande de clientes passando na 

porta da loja.  

 

A nova loja trouxe aumento da demanda e, por conseguinte da carteira de clientes, foi 

necessário à ampliação do espaço físico, passando de um salão para dois salões comerciais, os 

quais são divididos entre salão de vendas e estoque de mercadorias. Após a ampliação do 

comércio possibilitou-se um diferencial de atendimento em que se consiste em atender o cliente 

da melhor forma possível, onde há constantes treinamentos para todas as vendedoras. 
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Hoje a empresa é uma rede, com doze lojas espalhadas pela região leste da cidade de São 

Paulo. Tem como diferencial o trabalho honesto e transparente em respeito ao cliente. Possui 

113 funcionários, que realizam as seguintes funções Vendedores, Fiscais de loja, Supervisoras 

Gerentes, de áreas e Diretores. Conforme representado no organograma abaixo: 

 

 

A empresa sempre teve em seu “DNA” a valorização das pessoas, seja dos seus clientes 

internos primeiros clientes, ou dos clientes externos a comunidade que na democracia do varejo 

escolhe a loja para realizar as suas compras. A estrutura organizacional é constituída pelo 

Presidente fundador da companhia, Diretoria Comercial, Diretoria Financeira, Gestores de 

áreas (produtos, marketing, prevenção de perdas, e-commerce, talentos humanos, compras, 

supervisoras de loja, caixas de loja, vendedoras e ajudante geral). 

A empresa possui um centro de treinamento, apelidado pelos colaboradores de 

“Universidade da Lingerie” um espaço simples, mas muito funcional onde são realizados cursos 

de formação de líderes, caixas de loja, supervisores de loja e treinamento de produtos e 

processos de atendimento. 

O local de treinamento está localizado no primeiro andar de uma de nossas lojas, sendo 

os treinamentos realizados na teoria e no salão de vendas explicando para cada colaborador o 

como fazer na pratica. 
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Com o objetivo de melhorar a experiência de compra dos clientes, o programa de 

treinamento é continuo.  

 

2. Quais são os objetivos futuros do Depósito da Lingerie? 

O Depósito da Lingerie tem um planejamento estratégico de expansão regional, ate 2020 

a rede pretende inaugurar mais sete lojas e chegar a 20 lojas, com foco em desenvolver um 

trabalho integrado entre as lojas físicas e o e-commerce, consolidar esta estratégia 

ominichannel.  

 

3. Qual é o perfil da cliente da loja? 

Temos dois perfis de consumidores que definimos através de duas personas: 

• Camila: jovem de 25 a 44 anos, em uam relação estável, independente financeiramente, ela 

compra peças mais sensuais, possui frequencua na loja de 2x ao mês e ticket médio de 100 

reais. 

• Vera: senhora entre 50 a 70 anos, valoriza o conforto, busca peças mais básicas, possui menor 

frequencia e ticket médio na loja. É uma venda mais por quantidade do que qualidade do ponto 

de vista de gerar receita maior.   
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4. Há  alguma periodicidade específica de consumo, além de datas comemorativas? 

Sim, costuma-se vender peças mais confortáveis e básicas de segunda a quarta feira e 

peças mais sensuais de quinta a domingo. 

 

5. Além do perfil no Facebook e Instagram vocês possuem alguma outra mídia social 

(Twitter, Pinterest etc)?  

Se sim, qual? A rede trabalha com Facebook, Instagram e WhatsApp. 

 

6. O que é feito nas redes sociais? Qual costuma ser o conteúdo dos posts? Quais posts 

geraram mais engajamento? 

As mídias sociais são utilizadas para gerar engajamento dos clientes com a marca, são 

postados conteúdos, imagens de pessoas com as pecas da loja e posts institucionais. 

 

7.     O conteúdo postado no Facebook é o mesmo do Instagram? Se não, o que difere? 

Sim, o conteúdo do Facebook é o mesmo do Instagram. 

 

8.   Qual o perfil das pessoas que seguem o Instagram do Depósito da Lingerie?  

As seguidores da marca são principalmente de São Paulo e geralmente clientes que 

compram na loja física, pessoas dos bairros onde as lojas estão instaladas ou pessoas que 

conhecem e simpatizam com a loja. Nosso perfil conta com 898 seguidores, sendo 15% 

homens e 85% mulheres, distribuídos nas faixas etárias conforme abaixo: 
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9.     vocês já possuem algum resultado ou aprendizados colhidos quanto às estratégias 

já implementadas no Instagram? 

Sim, possuímos um histórico de informações que são utilizadas para sermos mais assertivos 

nas publicações. Exemplo: peças funcionais (cintas modeladoras) são mais curtidas no início 

da semana, pois “todo mundo” começa seu regime no início da semana, e peças sensuais tem 

melhor audiência no final de semana, pois o povo quer namorar no final de semana. 
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Anexo – Informações sobre o produto substituto: 
 

Sutiã corpete com decote V - Nayane Lingerie - 04 05 0002 

Este sutiã no modelo corpete é ideal para as mulheres que gostam de se sentirem sensuais 

em qualquer ocasião ou momento. Ideal para usar no dia-a-dia sem deixar a sensualidade de 

lado. 

 

 

• Decote V; 

• Disponível nos tamanhos P ao GG; 

• Modelo corpete; 

• Pingente delicado; 

• Sensualidade; 

• Contém bojo; 

• Valoriza o decote; 

• Complementa o look; 

• Design totalmente exclusivo e inovador; 

• Base em renda; 

• Estilo strappy bra. 

• Valor: R$ 61,99



 
 

 


