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RESUMO 

 

Cada vez mais, empresas estão dando maior importância para o relacionamento e o 

engajamento do cliente com a marca no meio digital. A internet, os e-commerces e as redes 

sociais permitiram um aumento exponencial das relações entre os atores e uma maior 

proximidade ao potencializar as funções estratégicas de marketing. Esta dissertação tem como 

objetivo identificar, a partir de estratégias de conteúdo utilizadas nas postagens em redes 

sociais, os tipos de engajamento que uma empresa pode ter e como ocorre a interação para cada 

caso. Para cumprir com este objetivo, primeiramente houve uma etapa quantitativa utilizando 

a análise dos dados, por meio da ferramenta Scup, das interações na página da Decathlon Brasil 

no Instagram. Foram levadas em consideração as curtidas e comentários que a empresa teve 

em todo o ano de 2019 e as publicações foram divididas em grupos de acordo com a estratégia 

de conteúdo utilizada. A segunda etapa foi estruturada a partir do conteúdo dos comentários 

nas mesmas publicações. Ao buscar por palavras chaves, elas foram divididas entre neutras, 

positivas e negativas, para a identificação do que de fato os clientes estão dizendo para a 

empresa. O resultado mostrou que a empresa tem um engajamento médio maior a partir do 

marketing de fidelização e que os clientes estão mais propícios a interagirem em publicações 

com a forma de vídeo. Publicações sobre promoções e sorteios têm um grande impacto no nível 

de interação entre os seus seguidores e as postagens que instigam o engajamento, trazem um 

maior número de impressões. 

 

Palavra Chave: redes sociais; engajamento do cliente; marketing digital; marketing de 

conteúdo; conteúdo digital. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Companies are giving greater importance to the relationship and customer engagement with the 

brand in the digital environment. The internet, e-commerces and social network have allowed 

an exponential growth in the relationship among the actors and a greater proximity to them by 

enhancing the strategic functions of marketing. This dissertation aims to identify, based on 

content strategies used in social media posts, the types of engagement that a company can have 

and how the interaction occurs for each case. To fulfill this objective, there was a quantitative 

step using data analysis, through the Scup tool, of the interactions on the Decathlon Brazil 

Instagram page. The likes and comments that the company had throughout in 2019 were taken 

into account and the publications were divided into groups according to the content strategies 

used. The second stage was structured based on the content of the comments in the same 

publications. When searching for keywords, they were divided into neutral, positive and 

negative to identify what customers are actually saying to the company. The result showed that 

the company has a higher average engagement from loyalty marketing and customers are more 

likely to interact in publications in the form of video. Publications about promotions and 

sweepstakes have a great impact on the level of interaction between your followers and those 

that instigate engagement, bringing a greater number of impressions. 

 

Key word: social networks; customer engagement; digital marketing; content marketing; digital 

content.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expansão e a popularidade da internet, principalmente nos últimos anos, têm 

modificado a forma de consumo e, com isso, somos obrigados a refletir sobre as ações que o 

varejo está tomando para acompanhar essa nova tendência. Um dos principais fatores 

estudados, trabalhados e desenvolvidos é a nova relação dos clientes com as marcas. Conhecida 

também como customer brand engagement (CBE), Brodie et al (2013) descrevem-na como 

sendo a natureza das interações específicas dos participantes e/ou experiências interativas com 

a marca, possibilitando a criação e o desenvolvimento de um relacionamento mais próximo 

entre esses atores. Hoje, segundo os mesmos, um dos principais fatores que fizeram com que 

esse relacionamento fosse estudado mais fortemente e que o tornasse cada vez mais relevante, 

tanto para o meio acadêmico quanto para o meio empresarial, é que o CBE tem sido visto como 

um dever estratégico para estabelecer e sustentar uma vantagem competitiva e pode ser 

utilizado como um forte indicador do desempenho dos negócios. Ele, assim, tem a capacidade 

de conduzir e estimular o crescimento das vendas e aumentar a lucratividade da companhia. 

Segundo Brodie et al (2013), as consequências do engajamento podem incluir o compromisso, 

a confiança, o apego emocional à marca e a lealdade de seus consumidores. 

Brodie et al. (2013) enquadram o CBE dentro do campo expandido de marketing de 

relacionamento em que observam os clientes existentes e potenciais além de comunidades 

desses consumidores. A definição de CBE pode ser interpretada sob diferentes aspectos. 

Bowden (2009) designa questões cognitivas e emocionais; Van Doorn et al. (2010) 

caracterizam como um padrão de atividade em específico, resultante de incentivos 

motivacionais que vão além da compra; Lehmann et al. (2012), como uma perspectiva de 

medição de ações online. Estes são apenas alguns dos enfoques possíveis.  

Tendo isso em vista, o objetivo do estudo é identificar os níveis de engajamento que 

uma empresa pode ter em suas redes sociais frente a tipos de conteúdo distintos e como ocorre 

a interação em cada um deles. Para isso, busca-se responder às seguintes perguntas: 

1. Quais os diferentes níveis de engajamento de uma empresa em suas páginas nas redes 

sociais considerando a estratégia de conteúdo utilizada na publicação? 

2. Como ocorre a interação entre cliente e marca em cada uma dessas estratégias de 

conteúdo? 

A metodologia empregada foi o estudo de caso da empresa Decathlon, traçando as suas 

possibilidades de expansão para um maior reconhecimento no país no mercado esportivo. Foi 



10 
 

 

escolhida essa companhia uma vez que está presente em todo o mundo e no Brasil está 

apresentando uma forte política de expansão, assim como em sua transformação digital e de 

comunicação em mídias desde 2019. Para análise do caso proposto, encontrou-se a necessidade 

de trabalhar com as seguintes estratégias de conteúdo1: marketing de nicho, marketing de 

fidelização, inbound marketing, marketing de conteúdo, marketing promocional e mobile 

marketing. 

Este trabalho pode trazer uma importante função para as empresas: a possibilidade de 

ter um contato mais próximo com seu público e, com isso, ter mais fontes de dados para serem 

trabalhados, além de ter uma clareza nas melhores estratégias para aumentar o engajamento em 

seus SNS. Para tal, as próximas seções apresentarão uma discussão literária sobre customer 

brand engagement, engajamento com conteúdo e o papel dos influenciadores. Em seguida, será 

detalhado o procedimento metodológico, as formas de análise e as justificativas para as escolhas 

realizadas. Por fim, após o estudo do caso apresentado, serão apontadas as considerações finais, 

as limitações desse modelo e as recomendações para novos estudos. 

  

 
1Vollero e Palazzo (2015) utilizam da base de teóricos antecessores para formar seu conceito de estratégia de 

conteúdo. Segundo os mesmos, a empresa ao utilizá-lo, reuni múltiplos objetivos que não só a comunicação 

orientada para venda, mas também o conhecimento da marca, a participação do cliente e o engajamento por 

exemplo. Tem como característica base a utilização de informação e entretenimento para difundir uma marca ou 

produto fazendo com que clientes ajam como criadores e/ou disseminadores do conteúdo para as marcas. Muitas 

vezes essa difusão foge do controle das empresas, mostrando que elas podem depender vantajosamente de 

interações entre consumidores e distribuidores a fim de espalhar mais de forma eficaz seu conteúdo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção destina-se à revisão da literatura e apresenta os conceitos base do trabalho e 

seu inter-relacionamento. Inicialmente, discute-se o customer brand engagement, suas 

aplicações e particularidades. Em seguida, esse engajamento é mostrado em conexão ao 

conteúdo da publicação e finalizando com o papel e a relevância de celebridades ou 

influenciadores na estratégia de marketing da empresa. 

 

2.1.Customer brand engagement 

 

A base para análise de CBE será trabalhada neste estudo a partir das perspectivas de 

Brodie et al (2013). Eles utilizam autores precedentes como Mollen e Wilson (2010), Hollebeek 

(2011b), Bowden (2009), Patterson et al. (2006) e Van Doorn et al. (2010) para obter um 

conceito completo voltado ao engajamento em comunidades da marca. Afirmam que o CBE 

é um estado psicológico dependente do contexto, caracterizado por níveis de 

intensidade flutuantes que ocorrem dentro de processos de engajamentos interativos 

dinâmicos. O engajamento do consumidor é um conceito multidimensional que 

compreende cognitivo, emocional e/ou dimensões comportamentais e desempenha 

um papel central no processo de troca relacional, onde outros conceitos relacionais 

são antecedentes e/ou consequências nos engajamentos interativos processos dentro 

da comunidade da marca.  (BRODIE et al., 2013 p. 107) 
 

Apresentado o conceito, os autores identificam cinco temas centrais para o estudo do 

CBE. Primeiro, reconhecem a relevância do desenvolvimento de experiências interativas na 

rede de marketing e/ou da marca, sejam elas entre consumidores ou entre a empresa e o 

consumidor. Seguem mostrando o CBE qualificado por um nível de intensidade específico em 

um determinado momento em que a motivação individual para se envolver, o valor de utilidade 

e o interesse devem exceder o nível de risco percebido. Com isso, baseiam-se em um 

multidimensionamento, seja ele cognitivo, em dimensões afetivas e/ou comportamentais. Os 

autores descrevem o engajamento dos indivíduos com a marca ao longo do tempo como uma 

agregação de resultados de interações específicas. Por fim, que o engajamento desempenha um 

papel fundamental no processo de troca relacional. Outros conceitos, como a participação e o 

envolvimento, atuam como antecedentes do engajamento e/ou consequências como a confiança 

e o compromisso em processos de engajamento dinâmico. 

Ao olhar para aspectos muito mais pessoais e emocionais, as pesquisas empíricas são 

de extrema importância para que seja possível a descrição de padrões. Ao afirmar isso, o CBE 

pode ser definido também como um “conjunto de ações mensuráveis que os consumidores 
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realizam nas mídias sociais em resposta a questões relacionadas ao conteúdo da marca: reagir 

ao conteúdo (curtir), comentar sobre o conteúdo e compartilhar o conteúdo com outros” 

(BARRETO; RAMALHO, 2019, p. 278). Esta definição contém um viés mais quantitativo para 

o conceito e amplia o papel tradicional dos consumidores, incluindo-os no processo de criação 

como cocriadores da marca. Fazem isso, segundo Barreto e Ramalho (2019), no auxílio do 

entendimento da empresa e de suas necessidades na participação do desenvolvimento e entrega 

do produto, além de fazerem o compartilhamento no boca a boca ou como é denominado, word 

of mouth (WOM). 

Ao relacionar a experiência do cliente com engajamento e cocriação, Merrilees (2016) 

ainda mostra que o relacionamento com a marca pode derivar de quatro dimensões distintas: 

sensorial, emocional, intelectual e físico. E ainda que, para que haja o engajamento, as 

experiências têm um importante papel em sua estrutura. Então, todas as experiências devem ser 

interativas e cocriativas. Mas este aspecto não deve implicar que o engajamento requer um 

comportamento ativo, uma vez que as empresas podem precisar de ferramentas interativas 

extras para facilitar as contribuições e a cocriação. Vale ainda ressaltar que “a interatividade 

pode melhorar a compreensão do cliente ou compreensão da marca (...) a interatividade pode 

ser usada para construir um relacionamento online eficaz (...). Um relacionamento online eficaz 

(...) pode desenvolver o e-trust da marca” (MERRILEES, 2016, p. 404). Existe assim, uma 

mudança, segundo o autor, na gestão do marketing centrado no cliente para um marketing 

direcionado a clientes, em que eles assumem a direção do marketing empregado pela empresa. 

Sobre a questão de CBE, Hollebeek (2011a) mostra que esse conceito ajuda na 

compreensão da experiência do cliente e na sua dinâmica de retenção. Segue detalhando o 

encadeamento da relação do cliente com a marca: com um maior engajamento, há uma troca 

maior entre as partes; os consumidores oferecem às marcas contribuições proativas na cocriação 

de experiências e o CBE reflete a dinâmica dos agentes em rede, gerando interatividades; essa 

relação de reciprocidade (em que de um lado está o custo e de outro a recompensa) tem que ser 

vantajosa para o cliente para que ele continue a dar benefícios para as marcas; que, dessa forma, 

por meio de divulgação, possam obter opiniões sobre melhorias ou o compartilhamento de 

histórias, uma boa visão da qualidade do que está sendo ofertado. Pode-se então resumir que o 

engajamento e a coprodução são baseados e condicionados por experiências anteriores, no 

espaço de design de experiência, nas interações com outros usuários, dentre outros fatores. 

Hollebeek (2011b) ainda afirma que é necessário realizar pesquisas com uma visão mais 

centrada na empresa, no comportamento do engajamento e nos subsequentes efeitos para a vida 

dos clientes. 
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Sobre o público, Schivinski, Christodoulides e Dabrowski (2016) mostram as mais 

diversas facetas que exercem em um SNS: quando visualizaram uma foto ou assistem a um 

filme pela plataforma, estão consumindo mídia relacionada à marca; engajando-se com a mídia, 

seja por meio de comentário ou curtida, estão alterando seu status de observador para 

contribuinte da mídia; por fim, quando os consumidores decidem enviar uma foto ou fazem 

comentários detalhados sobre produtos, estão criando conteúdo relacionado à marca. Dando 

cabo a três dimensões de análise: consumo, contribuição e criação. 

Ao falar sobre o poder das mídias sociais sobre o comportamento do consumidor e como 

as empresas estão se adaptando a essa nova forma de relacionamento com o cliente, Yamawaki 

e Sarfati (2019) mostram como a geração conhecida como millennials2 estimularam o CBE e 

como estão mais presentes em sites de redes sociais (SNS)3 em comparação a outros grupos 

etários. Utilizam as mídias sociais para uma análise pré aquisição, com informações sobre o 

produto e a marca e no pós-compra, como uma forma de compartilhamento da experiência. Os 

mesmos autores continuam a informar sobre o quão é importante para uma marca estruturar 

suas estratégias de conteúdo visando a integração no dia-a-dia do cliente, estabelecendo uma 

relação mais pessoal com seu público. Mídias sociais podem ter um papel estratégico no CBE, 

pois aumentam a interação ao criarem um envolvimento mais consolidado ao longo do tempo. 

Essa participação dos consumidores nas redes vai ao encontro com a ideia de engajamento 

psicológico teorizado por Ashley e Tuten (2015) e que será tratado adiante. 

Essa nova forma de venda, relação e interação entre os atores deu-se, segundo Luciano 

e Freitas (2003), com o advento e a popularização da internet e dos e-commerces. Yamawaki e 

Sarfati (2019) conversam justamente sobre a importância da comunicação em SNS e como isso 

tornou-se fator preponderante para mudança dos hábitos, na decisão de compra e na reputação 

das companhias. Uma análise estratégica do background e da cultura de seu público resultará 

em uma melhor determinação do seu comportamento e determinará caminhos que a empresa 

poderá seguir para desenvolver o relacionamento com o cliente. O relatório Digital in 2020 

realizado pela We Are Social em conjunto com a Hootsuite (2020), mostra que, dos 211,8 

milhões de brasileiros, 71% navegam pela internet, 66% (140 milhões) são usuários de, pelo 

menos, um SNS de forma ativa. O Brasil tem uma função estratégica para essas plataformas, 

na medida em que apresenta um dos maiores e mais contínuos aumentos no número de usuários, 

 
2Formada por um grupo de pessoas que nasceram no final dos anos 80 até meados dos anos 90, cresceram 

acompanhando o desenvolvimento da internet e dos SNS. Não são consumidores passivos e a internet tem um 

fator decisivo na criação de cada personalidade, assim como mostram Yamawaki e Sarfati (2019) 
3Social networking sites em inglês. 
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com mais de 11 milhões de novos cadastros de 2019 para 2020 que utilizam, em média, mais 

de três horas e meia por dia em SNS. Continuam ainda mostrando que, no Brasil, as cinco 

principais redes sociais, excluindo serviços de mensagens, são, em ordem, Youtube, Facebook, 

Instagram, Twitter e Pinterest com uma taxa, respectivamente, de 96%, 90%, 79%, 48% e 40% 

de usuários de internet que reportaram usá-las para interações sociais. 

É possível ver, seguindo Ashley e Tuten (2015), que há cinco formas com o que os 

clientes podem se envolver com empresas em SNS: a partir da valência (valor), forma (tipo de 

recursos utilizado), escopo (temporal e geográfico), impacto e metas do cliente para 

engajamento. Como exemplo para os fins acima, por valência é observado se o usuário fez um 

comentário positivo, negativo ou neutro; pela forma, se foi um comentário, um 

compartilhamento ou uma curtida na publicação; com o escopo, para casos de atualidade ou 

não da interação; em impacto, se de fato aquele usuário que interagiu é o público esperado ou 

não; e, por fim, via metas do cliente para engajamento em casos, se a interação foi ou não 

correlata à publicação. Sobre a participação do ator e sua relação com a marca, Brodie et al. 

(2013) identificam cinco subprocessos interativos para o seu desenvolvimento. Esses não 

necessariamente ocorrem em uma ordem exata ou até mesmo conjunta. São eles: aprendizado, 

compartilhamento, advocacia, socialização e codesenvolvimento. As consequências do 

engajamento e dessa relação podem resultar em lealdade, satisfação, empoderamento do 

consumidor, conexão e vínculos emocionais, confiança e comprometimento. Na figura 1, 

proveniente de Brodie et al. (2013), são expostos todos os conjuntos e os meios possíveis para 

essa relação. 
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Figura 1 - Processos e subprocessos de engajamento  

Fonte: Brodie et al. (2013). 

 

Malhotra, Malhotra e See (2013) determinam oito formas de aumento das interações 

nos SNS. São eles: expressar-se por meio de fotos; ser tópico, atualizado com o tempo; não 

hesitar em ser você mesmo; compartilhar validações; educar seus fãs; humanizar a marca; 

utilizar humor; e pedir a curtida. Segundo os autores, por outro lado, há grandes bloqueadores 

dessas interações. Ações como postagens longas, postagens sobre eventos físicos futuros, 

causas sociais, promoções e concursos e postagens relacionadas a ofertas não resultam em um 

grande número de curtidas e comentários. Não é que os consumidores não se interessem por 

esses tipos de postagens, porém, tendem a achar desnecessário algum tipo de interação com os 

modelos acima. 

Em paralelo, Rosenthal e Brito (2017b) trabalham sobre as ações que as marcas tomam 

e as reações que os consumidores desenvolvem na cocriação e no engajamento. Mostram que 

uma empresa pode escolher duas formas de ações: com o conteúdo centrado em na marca 

(tópicos da marca) e um conteúdo centrado em tópicos relacionados à categoria de consumo 

(tópicos de categoria). As duas estratégias são empregadas com a crença de que o tipo de 

conteúdo escolhido é a melhor maneira de comunicar o que a marca deseja e também o que é 

importante para os fãs. Os autores trabalham com formas de reação a partir dessas estratégias: 

compartilhar, criticar, duvidar, sugerir, elogiar, expressar-se e engajamento na comunicação 

consumidor-consumidor. Ao gostar e compartilhar, os usuários informam às empresas que 
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gostam do conteúdo e apoiam o que é publicado, porém, são formas mais básicas de 

engajamento. Na autoexpressão, a empresa leva ao consumidor questões que abrem 

oportunidades para que expressem suas preferências, tendo um gatilho contextual para a 

cocriação. Os elogios e críticas são dependentes do valor que as pessoas percebem para com a 

marca. Ao fazerem isso, os fãs cocriaram os produtos a partir da oportunidade de expressar suas 

impressões. “Quanto mais confiante uma marca está sobre o desempenho de seu produto, maior 

será a probabilidade de significados positivos da marca serem cocriados nessas interações” 

(ROSENTHAL; BRITO, 2017b, p. 929). Em dúvida e sugestão seguem esse caminho da 

cocriação e fonte de informações avaliativas para a marca, porém, o fator de maior destaque é 

que as respostas vieram de outros fãs, não da marca. Isso gera uma maior troca entre todos os 

atores e o compartilhamento de experiências, tornando a página da marca um ambiente social 

no qual é possível expressar-se, dar apoio e compreensão em relação a outros indivíduos. 

Em uma publicação, o conteúdo tem que atrair o consumidor para que haja o 

engajamento. Essa ação pode ter estímulos individuais ou coletivos. Observando o viés 

individual, Haikel-Elsabeh et al (2019) expressam que traços de personalidade como 

extroversão, abertura, neuroticismo, consciência, afabilidade influenciam o comportamento nos 

SNS e, por conta disso, há dois perfis a serem trabalhados: os lurkers, que são mais retraídos, 

uma vez que não possuem completo domínio sobre o assunto abordado e, por outro lado, os 

posters são colaboradores ativos da empresa nos SNS. Pelo coletivo expressam ainda que o 

ambiente determina as ações do indivíduo. 

 
2.2.Customer brand engagement com conteúdo 

 

O CBE pode relacionar-se diretamente com o conteúdo que a marca leva aos seus SNS. 

De Vries, Gensler e Leeflang (2012) estudaram os fatores que influenciam a popularidade da 

postagem de uma marca nos SNS – vivacidade, interatividade, o conteúdo da postagem, seu 

posicionamento e a valia de comentários são meios que as empresas dispõem para aprimorar 

seu alcance no meio digital. A pesquisa mostrou que nem todos os fatores que são benéficos 

para aumentar o número de curtidas, fazem o mesmo efeito do número de comentários e vice-

versa. Para aumentar as curtidas, deve escolher-se postagem mais vívida ou com interatividade 

média (vídeo ou concurso), as publicações no topo da página aumentam a probabilidade de 

receberem curtidas, o compartilhamento de comentários positivos por fãs da marca está 

positivamente relacionado ao número de curtidas em questão, indicando que os fãs da marca 

são influenciados uns pelos outros. Por outro lado, para aumentar o número de comentários é 
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pertinente utilizar postagens altamente interativas, como uma pergunta; é benéfico deixar a 

postagem mais tempo no topo da página marca, e os compartilhamentos de comentários 

positivos e negativos são positivamente relacionados ao número de comentários. Isso mostra 

que, sendo positivos ou negativos, os comentários aumentam o interesse geral na postagem, o 

que estimula a marca a receber mais comentários. 

O entretenimento faz parte dos SNS e as pessoas são estimuladas por esses gatilhos. 

Vemos que “postagens divertidas de marca são mais populares do que postagens mais formais” 

(DE VRIES; GENSLER; LEEFLANG, 2012, p. 85). E por fim, mostram-nos que há três 

diferentes formas de atuação dos clientes sobre a visão da empresa: quando há um comentário 

positivo, isso pode aumentar a percepção de valor da marca e criar estímulos para aqueles que 

estão neutros ou não conhecem muito bem a empresa. Quando há comentários negativos, 

podemos observar dois reflexos: pode, por um lado, diminuir a atratividade pela marca, mas 

pode, por outro lado, gerar um movimento inverso, com a manifestação de pessoas que não 

concordam com a opinião e mostrando outra visão sobre sua experiência. 

Sobre estratégias criativas utilizadas em uma publicação em mídias sociais, pode-se ver 

que “engloba o conteúdo e a execução da mensagem e inclui a noção de design de comunicações 

de uma forma que aumenta a probabilidade de produzir os efeitos desejados no público-alvo” 

(ASHLEY; TUTEN, 2015, p. 18), além de dar a oportunidade de impulsionar a motivação do 

receptor, oportunidade e/ou habilidade deste em processar informações de um anúncio. De 

acordo com o objetivo, as estratégias criativas podem dividir-se em: 

emocional/transformacional (apelam às características psicológicas do público-alvo), 

funcional/informativa (processadas racionalmente); benefícios exclusivos da marca 

(proposição de venda), superior para a marca (preemptiva, comparativa) ou indiferenciada na 

classe do produto (genérico); podem, por fim, combinar a marca às aspirações do consumidor, 

suas percepções, experiências e sentimentos. 

Barreto e Ramalho (2019) mostram que curtidas são mais propensas a serem 

encontradas oriundas de recursos sensoriais e visuais; conteúdos racionais e interativos 

promovem comentários, enquanto os conteúdos promocionais levam ao compartilhamento. 

Curtidas necessitam de um nível de envolvimento mais baixo, uma vez que é necessário 

somente um clique para sua realização e não altera o status do usuário. Por outro lado, 

comentários e compartilhamentos, exigem comprometimento adicional ou um esforço 

cognitivo maior, uma vez que demandam um tempo maior para sua realização; no 

compartilhamento ainda mais. “Curtidas, comentários e compartilhamentos representam 

diferentes níveis de engajamento” (BARRETO; RAMALHO, 2019, p. 281). Outros fatores que 
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os autores ainda informam que podem estimular ou desestimular a interação: o horário da 

postagem e se ela causa algum impacto emocional ou sentimento no interlocutor, o que interfere 

na quantidade e qualidade de comentários que a publicação recebe. 

Rosenthal e Brito (2017a) nos mostram que em ambientes de redes sociais as marcas 

podem engajar mais os seus consumidores se trabalharem traços comunais. O primeiro 

obstáculo encontrado é alcançar essas pessoas para depois aumentar a participação e 

personalizar sua natureza impessoal. Porém, o que falta ainda ser aperfeiçoado é o foco no 

conteúdo, segundo os autores. Grande parte das pessoas que buscam esse ambiente têm o intuito 

de compartilhar experiências ou sanar dúvidas relacionadas a produtos. Para que seja então 

desenvolvido um ambiente comunal4 é necessário que os gestores pensem em um conteúdo 

tópico, identitário e que trabalhe os aspectos culturais de uma categoria. Rosenthal e Brito 

(2017a) ainda mostram etapas que uma marca deve seguir para alimentar sua página visando a 

criação de um ambiente comunitário, alavancando os comportamentos auto expressivos. O 

primeiro passo é manter informações com referências atualizadas, depois a relevância para a 

vida do seguidor, estabelecendo gradualmente a internalização de normas culturais próprias. 

“A comunicação de identidade depende da relevância do conteúdo para objetivos de identidade 

dos indivíduos” (ROSENTHAL; BRITO, 2017a, p. 382). Por fim, outro fator que atualmente 

está sendo empregado dentro de conteúdo para as páginas de marcas em SNS são os 

influenciadores digitais. Seguiremos com suas implicações.     

 

2.3.Os influenciadores digitais 

 

O marketing trabalhado com influenciadores digitais surge, segundo Rosenthal e Arcuri 

(2020), com o desenvolvimento de um cenário em que consumidores estão procurando os SNS, 

cada vez mais, em busca de informações para consumir. Seguem ainda afirmando que com as 

mídias multi-fragmentadas e havendo uma maior orientação para nichos com interesses 

específicos, empresas buscam esse tipo de ação para alcançar públicos que seriam difíceis de 

atingirem de forma autônoma. 

Quando falamos em análise de redes, um dos principais fatores a serem observados é a 

centralidade de determinados atores e a importância que essa pessoa tem para o grupo em si.  

Para a atualidade, esse papel pode ser representado pelos influenciadores e celebridades, 

 
4Entende-se ambiente comunal como sendo “um lugar onde as pessoas formam percepções uns dos outros e onde 

a coesão cultural pode ser notada na forma de histórias, temas escolhidos, empatia, regras, comportamentos 

comuns e significados” (ROSENTHAL; BRITO, 2017, p. 382) para o meio virtual. 
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independente do seu tamanho. O estudo sobre redes e centralidade é proveniente, 

principalmente, de sistemas de informação e é um fator preponderante no processo de 

transferência da informação. Rosenthal e Arcuri (2020) mostram alguns dos fatores 

classificatórios como o grau de centralidade, o número de conexões diretas ou indiretas com 

outros atores ou o grau de proximidade com outros influenciadores. O trabalho de Mizruchi 

(2006), destaca o artigo de Leavitt (1951), trata sobre as diferenças que essas influências trazem 

para toda rede. A centralidade de um ator aumenta com o crescimento da hierarquia das 

estruturas, como pode ser visto na figura 2. Porém, essa estrutura pode ser mais complexa, 

apresentando ramificações e atores com menores posições, contudo com um maior poder de 

influência, exemplificado pela figura 3, as posições 7, 8 e 9. Neste papel é possível ver os 

micros- influentes ou atores locais e específicos sobre um grupo de um tema. Com isso, os 

atores conectados diretamente com os agentes na ponta da rede serão menos centrais do que 

aqueles com contato com agentes centrais. A posição de um agente dentro da estrutura social 

traz uma força significativa sobre o comportamento de toda estrutura. 

 

Figura 2 - Rede de acesso restrito com dez agentes  

Fonte: Mizruchi (2006) 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estruturas   hierárquica e não 

hierárquica  

Fonte: Mizruchi (2006) 
 

 

 

 

 

Ainda sobre o conteúdo, mas relacionando-se à imagem, é importante levar em 

consideração o peso que os influenciadores podem exercer sobre a decisão de compra, 

identificação de grupo, engajamento e propagação da imagem da marca. Exercem essa grande 

influência no público, como mostra Silva et al. (2019), pelo seu número considerável de 

seguidores e a capacidade individual de mobilização. E essa relação também é de dualidade. 
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Enquanto a marca usa o influenciador como válvula de propagação de seus produtos e/ou 

serviços, o influenciador, ao endossar a marca, também traz características pessoais, identidades 

e significados próprios ao bem ou serviço, como mostram Silva et al. (2019). 

O influenciador ou celebridade tem um papel potencializador de um fenômeno que 

sempre esteve presente na sociedade, o WOM. Quando há um alto nível de envolvimento com 

o produto ou serviço, os consumidores estão mais aptos a compartilhar o conteúdo da marca, 

aumentando assim o WOM. Barreto e Ramalho (2019) falam que o seu poder viral já foi 

constatado e que é necessário compreender qual o tipo de conteúdo da marca em específico 

pode levar ao WOM. Esse conteúdo tem que ser sempre direcionado ao engajamento e, para 

que isso ocorra, é preciso que gestores ouçam e entendam seu público-alvo. 

Mas o que faz uma marca escolher determinado influenciador? Rosenthal e Arcuri 

(2020) mostram que é possível identificar três práticas comerciais comumente utilizadas: 

priorização de personas, identificação de domínios tópicos (temas) e quantificação de 

audiência. Sobre cada uma delas, apresentam que na primeira deve haver uma identificação da 

marca com os traços individuais dos influenciadores digitais, levando em considerações 

características como identidade, autenticidade, carisma, personalidade, credibilidade, expertise 

e conhecimento. Depois de identificar potenciais contratantes, o gestor tem que acompanhar 

durante um período de tempo o influenciador, obtendo percepções sobre seu público e 

conteúdo. Em seguida, salientam que “o domínio da expertise do influenciador é uma forma de 

se aproximar de um público que pode ter interesse no que a marca tem a dizer sobre esse tema” 

(ROSENTHAL; ARCURI, 2020, p. 19). Empresários utilizam plataformas para conseguir 

mapear os influenciadores por meio de palavras-chave conectadas a certos tipos de conteúdo 

gerando uma lista de candidatos em potencial. Prosseguem mostrando que os influenciadores 

estão tornando-se mais tópicos para construir uma rede interessada no tema em específico. Com 

isso, alcançarão níveis mais altos de engajamento e desempenho, tornando-se mais atraente 

para as marcas. Por fim, indicam que a última prática tem a finalidade de comunicação com um 

determinado alvo. Principalmente para micro e pequenos influenciadores, a quantificação do 

tamanho e demografia do público tem que ir ao encontro com os objetivos de marketing da 

empresa. 

Apresentados todos os conceitos base para esse trabalho, em sequência será abordada a 

metodologia empregada para buscar os resultados. Será apresentado o método de pesquisa, da 

coleta de dados e da amostra e de sua análise. 
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3. MÉTODO E COLETA DE DADOS 

 

Conforme o objetivo de um trabalho, recomenda-se um tipo específico de pesquisa. O 

estudo de sua abordagem, como detalhado por Creswell (2017), são métodos detalhados de 

coleta, análise e interpretação de dados no qual formará os procedimentos de investigação ou, 

como mais popularmente conhecido, o desenho da pesquisa. Há três bases de pesquisa que são: 

qualitativa, quantitativa e de métodos mistos. Para cada uma delas temos 

 

● Pesquisa quantitativa: abrange a função de “testar teorias objetivas examinando a 

relação entre as variáveis” (CRESWELL, 2017, p. 32). Esses dados são numerados e 

podem ser medidos usando procedimentos estatísticos. Os pesquisadores e trabalhos 

que usam essa forma de análise apresentam hipóteses e testam suas teorias por dedução, 

podendo fazer a sua generalização e replicar suas descobertas. 

● Pesquisa qualitativa: tem como função “explorar e compreender o significado que 

indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano” (CRESWELL, 2017, 

p. 32), cobrindo questões emergentes e procedurais. Seus dados são normalmente 

coletados no ambiente do participante, a construção da análise de dados é feita 

indutivamente de temas particulares para os gerais e o pesquisador faz interpretações do 

significado dos mesmos. Sua estrutura é flexível e o pesquisador tem um estilo mais 

indutivo, com foco no significado individual, no entendimento e na resolução da 

complexidade de uma situação em específico. 

● Método misto: envolve “a coleta tanto quantitativa quanto qualitativa, integrando as 

duas formas de dados e usando designs distintos que podem envolver pressupostos 

filosóficos e quadros teóricos” (CRESWELL, 2017, p. 32). A combinação dessas 

abordagens resulta numa compreensão mais completa e complexa de um problema de 

pesquisa do que qualquer outra abordagem isoladamente. 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas fases, uma quantitativa e outra qualitativa. Na 

primeira fase, foi considerada a relação numérica de curtidas e comentários que cada postagem 

teve frente às estratégias de conteúdo e, na segunda fase, o conteúdo dos comentários em si. 
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3.1. Método de pesquisa 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar o que já existe até hoje 

sobre o tema de engajamento do cliente através das redes sociais e no desenvolvimento de 

gestões de marketing e seus gestores. 

Quanto aos fins, esta pesquisa mostra-se exploratória, pois tem como função a 

agregação de conhecimento sobre o tema. Quanto ao meio, os dados trabalhados são baseados 

em históricos reais ocorridos previamente ao estudo e, por conta disso, a análise tem uma 

elevada validade externa, não sendo tão passível de ser mera interpretação de um único autor 

na intervenção ou manipulação das informações trabalhadas. 

   

3.2.Método de coleta de dados e amostra 

 

Baseando-se em Yin (2015), serão utilizados somente os dados secundários com 

evidências baseadas em documentos, registros em arquivos e na observação direta. Para a coleta 

de dados, o autor ainda expõe seus três princípios básicos sendo eles: utilizar várias fontes de 

evidência; criar um banco de dados para o estudo de caso; manter o encadeamento de 

evidências. 

A escolha do Instagram deu-se por dois fatores: o baixo número relativo de trabalhos 

científicos específicos sobre essa plataforma em detrimento a outros SNS e o constante 

crescimento do número de usuários e de funções adicionadas que o Instagram está apresentando 

nos últimos anos, em comparação ao decréscimo dos dados de outros SNS. Essa última causa 

ainda leva em consideração a consequente relevância que isso acarreta às empresas na hora de 

pensar em estratégias de gestão de conteúdo para os SNS. De acordo com o relatório Digital in 

2020 realizado pela We Are Social em conjunto com a Hootsuite (2020), o Instagram, em 2020, 

tinha 77 milhões de usuários no Brasil com uma maior base de engajamento entre os outros 

SNS. Há um crescimento no investimento em marketing por parte de grandes empresas 

brasileiras, chegando a 12% entre 2019 e 2020, graças à constante inovação em formatos de 

conteúdo e anúncios. Falando diretamente sobre o negócio da Decathlon, a plataforma 

apresenta um papel preponderante em sua estratégia de comunicação. É o SNS em que está 

presente de forma mais ativa, com um maior número de interações e seguidores, além de 

conseguir ter uma maior conversão em vendas. Outro fator importante é que a Decathlon Brasil 

traz maior número de seguidores no Instagram em comparação às outras unidades Decathlon 

em todo o mundo. É possível ver no Anexo 01 a autorização concedida para utilizar o nome e 
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os dados da Decathlon como case para o estudo. A mesma foi concedida pela Diretora Nacional 

de Atendimento e Serviço ao Cliente. 

O trabalho foi desenvolvido com a análise das postagens, comentários e curtidas na 

página da Decathlon Brasil no Instagram. Foram estudadas as publicações divulgadas entre 01 

de janeiro a 31 de dezembro de 2019 pelo perfil nacional da marca; foram excluídas as páginas 

do Instagram das 37 unidades físicas. A Decathlon dispõe de um usuário para cada loja física 

e um usuário nacional; busca, com isso, uma estratégia de identificação, promoção e atração 

local. No total, a amostra anual é formada por 371 postagens com 33.001 comentários recebidos 

e 6.084.202 curtidas. 

A primeira análise objetivou aprofundar a percepção da reação geral do público sobre 

cada publicação. Esta fase de cunho quantitativo iniciou com a observação do número de 

curtidas e comentários que cada uma das 371 publicações teve. Com esta análise busca-se 

identificar os outliers e organizar em ordem numérica. Os dados foram analisados por meio do 

software Scup5, que permite a gestão e monitoramento de rede social e de suas interações. 

Dando sequência, a segunda análise tem como intuito descobrir mais um pouco sobre as 

informações que o público passa. As publicações foram divididas em seis grupos de acordo 

com o conteúdo empregado. Essa divisão foi feita manualmente após a revisão de seu pretexto 

e tendo como base a classificação que a empresa utiliza normalmente em suas atividades. Feito 

isso, os comentários foram processados por identificação de palavras-chave novamente 

utilizando o software Scup, classificando-os em positivos, negativos ou neutros. 

 

3.3.Método de análise de dados 

 

No que se refere ao tratamento dos dados coletados, adotou-se a análise de conteúdo. 

Com base em Moraes (1999), é um método em que há a preparação das informações, 

unitarização ou transformação do conteúdo em unidades, categorização ou classificação das 

unidades em categorias, descrição e interpretação. Para tanto, fez-se a classificação dos 

comentários entre positivos, negativos ou neutros. Para os positivos, foram considerados os 

comentários que envolviam elogios sobre compra, produto e loja física, algum agradecimento 

a colaboradores, indicação e compartilhamento com outro usuário por meio de marcação na 

 
5O Scup é uma plataforma fechada, não aberta ao público, que tem como objetivo ajudar as empresas a transformar 

a experiência do consumidor provendo produtos que agem em diversas frentes. Atuam principalmente no 

monitoramento do que é dito sobre as empresas nas redes sociais em tempo real, no planejamento de mídias sociais, 

no acompanhamento de métricas e no atendimento aos clientes. Trabalham com 22.000 Marcas e 500 companhias 

em todo o mundo 
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página. Nos negativos foram identificadas as reclamações sobre produto e loja física, 

informações sobre atraso na entrega de compra online, mau atendimento de loja física e SAC, 

recebimento de produto divergente do adquirido, impossibilidade de rastreio da compra online, 

dificuldade de navegação e busca no site e restituições não identificadas. Por último, os neutros 

foram formados por dúvidas na finalidade, tamanho, preço e disponibilidade de produtos, 

horário de funcionamento de lojas físicas, atualização sobre o status da compra online, consulta 

de vale-compra, trabalhe conosco, patrocínio e demais consultas e pesquisas técnicas. Essa 

busca foi feita a partir de identificação por palavras-chave, até que todos os comentários 

tivessem sido distribuídos entre os três grupos. A partir disso foi possível a separação e 

identificação da relevância de cada grupo de postagem e a análise do número de comentários 

positivos, negativos e neutros que tiveram separadamente. 

A empresa estudada neste trabalho, como já informado, foi a Decathlon. Multinacional 

francesa fundada em 1976 por Michel Leclercq e que, em 2020, estava presente em mais de 45 

países pelo mundo. A companhia é especializada em materiais esportivos e é responsável pela 

criação, desenvolvimento, fabricação, distribuição e venda de mais de 7.000 produtos através 

de mais de 20 marcas próprias. Chegou no Brasil em 2001, com sua primeira loja em Campinas 

(São Paulo) e, em 2020, é composta por mais de 2.000 colaboradores distribuídos em suas 40 

lojas em oito estados no país (regiões centro-oeste, sul e sudeste), um centro de distribuição e 

um e-commerce. 
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4. RESULTADOS 

 

Com a exploração dos conceitos trabalhados até aqui, as empresas podem pensar em 

melhores estratégias de conteúdo para obterem um maior sucesso de seus e-commerce e mais 

engajamento em seus SNS. A seguir, serão apresentadas as estratégias (marketing de nicho, 

inbound marketing, marketing de conteúdo, marketing promocional e mobile marketing) que a 

Decathlon trabalha em seu Instagram e como elas são referenciadas na literatura. As 

informações aqui apresentadas sobre a Decathlon Brasil são de ciência do autor que trabalha 

em conjunto com a área de social media da empresa. 

O marketing de nicho “exige descentralização em algumas práticas da empresa” 

(Ferreira, 2000, p.4), com um processo mais especializado, por visar um grupo restrito de 

compradores. As empresas nessas condições conhecem melhor seus clientes e “identificam 

nichos dividindo um segmento em vários subsegmentos” (Ferreira, 2000, p.4). A segmentação 

do mercado e de seus direcionamentos de marketing tem como essência, mostrada por Walker, 

Etzel e Stanton (2007), que membros de cada grupo são semelhantes em relação aos fatores que 

influenciam a demanda. Marketing de nicho é considerado pela Decathlon como sendo uma 

ferramenta para atração de públicos específicos dos 65 esportes cujos produtos comercializa, 

trazendo conteúdo, promoções e publicações específicas para os segmentos. Na figura 4 é 

possível identificar um exemplo de publicação voltada para marketing de nicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Exemplo de marketing de nicho  

Fonte: https://www.instagram.com/p/Buq6NH6jCIe/, acesso em novembro 2020. 



26 
 

 

Inbound marketing é trabalhado pela empresa como meio para alcançar e converter 

consumidores qualificados, adotando estratégias orgânicas em configurações online. Esse 

conceito encontra respaldo na literatura, em Opreana e Vinerean (2015), como marketing digital 

de entrada, podendo ser apresentado como um mecanismo de pesquisa, e-mail marketing, 

marketing de blog, marketing viral, marketing de conteúdo, marketing de mídia, dentre outras 

formas. Os autores mostram que tem como foco principal a angariação de um maior público 

através do fornecimento de soluções oportunas com o negócio. Na figura 5 é trazido um 

exemplo de inbound marketing utilizado pela empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Exemplo de inbound marketing  

Fonte: https://www.instagram.com/p/B3Xg5qLjoGi/, acesso em novembro 2020. 

 

O marketing de conteúdo atua como um meio para que as empresas consigam persuadir 

a tomada de decisões dos clientes e “abrange todos os formatos de marketing que envolvem a 

criação ou compartilhamento de conteúdo com o objetivo de envolver bases de consumidores 

atuais e potenciais” (PULIZZI; BARRETT, 2009, p.98). Mostrando mais experiência e 

autoridade sobre o assunto, o marketing de conteúdo pode ser realizado de diversas formas: 

postagens em SNS, e-books, podcasts e em outros formatos. Visto isso, a empresa estudada 

utiliza desse conceito para desenvolver publicações que instiguem indiretamente a compra de 

seus produtos ao falar do esporte. Pode-se ver na figura 6 a utilização do marketing de conteúdo 

pela Decathlon. 
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Figura 6 - Exemplo de marketing de conteúdo  

Fonte: https://www.instagram.com/p/BsdJj5bDjmf/, acesso em novembro 2020. 

 

O quinto modelo, marketing promocional, é considerado pela Decathlon como uma 

estratégia de venda, apontando sempre a qualidade do produto ofertado. Esse conceito encontra 

respaldo na literatura em Lloreda (2000), que mostra ter um formato mais direto. O seu foco 

está na concretização da venda, em fornecer ainda mais um atrativo para que aquele cliente 

finalize sua compra, demonstrando sempre um ou mais dos 4 P 's tradicionais de teorias de 

marketing, que são: preço, praça, produto e promoção. Na figura 7 é possível identificar um 

exemplo de publicação voltada para marketing promocional. 
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Figura 7 - Exemplo de marketing promocional 

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bss1XPWjmvg/, acesso em novembro 2020. 
  

Mobile marketing é, para a empresa, a estratégia voltada para dispositivos móveis. 

Utilizando novas formas de comunicação, de publicidade, de design, de comercialização e de 

jornada do cliente, foram alteradas para essa plataforma. Tem como principal objetivo 

melhorias na experiência do usuário e de futuros consumidores. Na figura 8 é trazido um 

exemplo de mobile marketing utilizado pela empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de mobile marketing  

Fonte: https://www.instagram.com/p/By53yn0jwIm/, acesso em novembro 2020. 
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Por fim, o marketing de fidelização, segundo Soares, Soares e Cardoso (2018), tem 

como objetivo principal gerar uma frequência e a criação de um hábito de compras, por parte 

do cliente. Pela empresa é utilizado mais como uma forma de promoção de seu clube de 

vantagem e dos serviços adicionais que isso proporciona, tanto para o pré como para o pós-

compra. A figura 9 abaixo traz um exemplo de como é empregado pela Decathlon. 

Uma empresa, para ser considerada completa, pode e deve usar essas e outras estratégias 

de conteúdo simultaneamente de acordo com o foco dos seus objetivos para uma determinada 

campanha. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplo de marketing de fidelização  

Fonte: https://www.instagram.com/p/B0Qt_LqD6Qd/, acesso em novembro 2020. 

 

4.1.Engajamento por tipo de conteúdo 

 

Durante o período de 12 de setembro de 2020 até 27 de novembro de 2020 foram 

coletadas, por meio do software SCUP, próprio para coleta de dados em SNS, 371 publicações 

do Instagram da Decathlon Brasil referente a 2019. Levando em consideração as interações, 

curtidas e comentários, foram registradas 6.117.203 impressões, como mostrado na tabela 1. 
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Nº de 

publicações 

em 2019 

Curtidas 

em 2019 

Comentários 

em 2019 

Comentários 

positivos em 

2019 

Comentários 

neutros em 

2019 

Comentários 

negativos 

em 2019 

Impressões 

em 2019 

371 6.084.202 

 

33.001 

 

24.156 

 

6.822 

 

2.023 

 

6.117.203 

 

Tabela 1 - Resumo do Engajamento Total com a Página.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observe-se a proporção dos comentários recebidos. Essa variação é apresentada na 

aproximação de 73,18% para os comentários positivos, 6,16% são os comentários negativos e 

20,66% são neutros. Para exemplificar cada tipo de comentário é apresentada a figura 10, 11 e 

12.  

 

Figura 10 - Exemplo de comentário positivo  

Fonte: https://www.instagram.com/p/BsX82BnjTAF/, acesso em setembro 2020. 
 

  

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10 - Exemplo de comentário positivo 
Fonte:  https://www.instagram.com/p/BsX82BnjTAF/, acesso em setembro 2020.  
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Figura 11 - Exemplo de comentário negativo 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BsajIybDSvc/, acesso em setembro 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Exemplo de comentário neutro  

Fonte: https://www.instagram.com/p/B1E9ieojX8J/, acesso em setembro 2020. 
 



32 
 

 

Dando início à análise sobre a forma da publicação, é possível inferir que, das 371 

postagens do ano, 206 foram fotos, 11 trabalharam com imagens somente de textos6 (como 

exemplo na figura 9) e 154 utilizaram o vídeo como forma. A publicação de texto apresenta, 

em média, 32.280 curtidas e 119 comentários por postagem, totalizando um engajamento 

médio7 de 32.399; a de vídeo, por sua vez, apresenta uma média de 33.249 curtidas e 56 

comentários por postagem, totalizando um engajamento médio de 33.305; a de foto tem a média 

de 2.955 curtidas e 111 comentários por postagem, totalizando um engajamento médio de 

3.066. Em resumo, temos a tabela 2 abaixo. É importante aqui salientar que em todas as 

publicações de foto e vídeo o texto foi utilizado na descrição como forma de apoio e explicação 

do que é pretendido. É importante lembrar que, por regras do Instagram, um mesmo perfil pode 

curtir uma única vez em cada publicação e não há restrição ao número de comentários. 

Forma Quantidade Curtidas Comentários Positivos Negativos Neutros Engajamento médio 

Foto 206 608.768 23.023 16.378 1.277 5.368 3.066 por postagem 

Texto 11 355.086 1.309 769 232 308 32.399 por postagem 

Vídeo 154 5.120.348 8.669 7.007 514 1.148 33.305 por postagem 

 

Tabela 2 - Publicações pela sua forma  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

 Em relação ao panorama geral, curtidas são mais propensas a aparecer nas redes 

sociais do que comentários, corroborando com os estudos de Barreto e Ramalho (2019) 

previamente apresentados sobre nível de envolvimento do usuário dos SNS. Desses 

comentários, a frequência de respostas positivas é muito maior do que as neutras e negativas 

que seguem nessa ordem. Este fato mostra a confiabilidade e a aproximação que os clientes têm 

com a marca e a qualidade que encontram em seus produtos e serviços. Seguindo os estudos de 

 
6Entende-se texto como sendo uma postagem por foto em que há somente uma mensagem escrita sem demais 

imagens ou ilustrações de apoio. Separar texto e foto é importante devido ao grau de interação, atratividade e pela 

formalidade que normalmente é utilizada. Assim será possível entender o nível de engajamento em cada uma 

dessas situações. 
7Para o cálculo do engajamento médio foi utilizado a métrica dada por Mee (2020) em que a taxa de engajamento 

é calculada de maneira agrupada dentro de um mesmo período. Com isso, divide-se o número de curtidas e de 

comentários totais recebidos pelo número de postagens analisadas. 
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De Vries, Gensler e Leeflang (2012), pode aumentar a percepção de valor da marca e ainda 

mostra que a parcela de comentários positivos em uma postagem está positivamente relacionada 

às curtidas que recebe. No universo total, 73,19% são comentários positivos, 20,67% neutros e 

somente 6,14% negativos. 

Sobre a forma da publicação, fotos aparecem em maior número, geram muitos 

comentários, porém não tantas curtidas. Os vídeos têm uma menor frequência, geram mais 

curtidas e os comentários não são tão recorrentes. Por fim, publicações que utilizam somente 

imagens com texto são mais raras e geram um número pequeno de interação, porém, com 

relevante engajamento médio. Fotos representam 55,52%, texto 2,96% e vídeo 41,5% da 

totalidade. Baseando-se em Cvijikj e Michahelles (2013), a interatividade da forma da 

publicação tem um forte efeito em seu nível de engajamento. “Conteúdo com maior nível de 

vivacidade (links e vídeos) são percebidos como menos atraentes em comparação com o 

conteúdo com menor nível de nitidez (fotos e status) devido à maior interatividade” (CVIJIKJ; 

MICHAHELLES, 2013, p.863). Porém, não é isso que encontramos. No caso da Decathlon, há 

um engajamento médio muito maior em vídeo em relação a foto, devido ao grande número de 

curtidas que aquela forma teve. Esse fenômeno pode ser explicado porque a empresa divulgou 

quase todas suas publicações sobre promoções e sorteios por meio de vídeo. Um dos fatores 

mandatórios da participação é justamente seguir a página da Decathlon Brasil e deixar a curtida 

na postagem. 

 

4.2. Formatos / tipos de estratégias de conteúdo 

 

 Sobre as estratégias de conteúdo utilizadas, foi trabalhado o marketing de nicho, 

marketing de fidelização, inbound marketing, marketing de conteúdo, marketing promocional 

e mobile marketing. A tabela 3 abaixo mostra, de forma comparativa, o cenário que foi 

encontrado após o estudo do caso concluído. 

 

Estratégias 

de conteúdo 

Quant. Curtida Comentário Positivo Negativo Neutro Forma 

principal 

Engajamento 

médio 

Nicho 28 597.144  

1.252 
 

1.149 47 72 Foto 23.935 

Fidelização 20 831.566 2.874 2.117 165 592 Video 41.722  

Inbound 31 504.036 2.178 1.498 89 591 Video 16.329  

Conteúdo 40 891.417 19.262 12.663 1.331 4.268 Video 22.766  

Promocional 207 3.184.351 6.632 5.068 363 1.194 Foto 15.415  
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Mobile 45 75.688 803 661 28 104 Foto 1.699 

 

Tabela 3 - Publicações pelas suas estratégias de conteúdo  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em ordem do que tem um maior engajamento médio para o que mostra uma menor 

participação, o marketing de fidelização é o que aparece em primeiro lugar. Sobre ele, é o que 

contém a menor quantidade de publicações; porém, o número de curtidas e comentários 

recebidos é importante destacar. É o terceiro no número de curtidas e o segundo nos 

comentários. Observando a qualificação dos comentários, recebe em média 13 positivos para 

cada negativo e 3 positivos para cada neutro. Há uma validação dos objetivos de sua utilização 

pela empresa, trazendo fluxo constante e positivo de seus usuários e consumidores. A maior 

parte dos comentários negativos foram referentes a problemas no acesso no Clube Decathlon 

(clube de fidelização) e pedidos de encerramento do vínculo com a empresa. Destacam-se 

alguns que a empresa recebeu na publicação da figura 9, em que os clientes informam que 

“Tentei 3 vezes me cadastrar e não consegui...” e “Preenchi o formulário todo e não consigo 

completar”. Para os neutros, pedidos de abertura de lojas e dúvidas nos serviços que a Decathlon 

oferece nos pós e pré-venda. Em uma publicação de eventos esportivos que ocorreriam em 

algumas unidades pelo país, foi identificado o comentário “Agora tem que colocar eventos no 

Rio de Janeiro também”. 

Seguindo com o marketing de nicho, há uma perda no número do engajamento médio. 

Mas isso é previsível, uma vez que o foco nesse tipo de publicação é a segmentação, como 

indicado por Ferreira (2000). A postagem deixou de dar estímulos para o público em geral, mas 

atraiu um determinado grupo de pessoas. Mesmo com a perda do engajamento em relação ao 

marketing de fidelização, o marketing de nicho tem ótimos índices, especialmente quando é 

observada a relação entre os comentários positivos, negativos e neutros. Como ressaltado 

previamente, o objetivo da Decathlon ao trabalhar com nicho é utilizá-lo como uma ferramenta 

para identificação e atração de públicos específicos e, pelo seu nível de engajamento, pode-se 

sim afirmar que ele é alcançado. Ao analisar o conteúdo deixado pelos clientes na página da 

Decathlon, é possível ver que essa forma é a que teve uma melhor performance ao instigar o 

engajamento como pesquisado por Swani e Milne (2017). Algumas das postagens solicitam que 

marquem amigos, outras que completem frases, muitas vezes que escolham entre opções dadas 

ou que falem sobre sua experiência na Decathlon ou com seus produtos. No total da amostra, 

65 utilizaram dessa estratégia (24, marketing em nicho) e foi possível observar que tiveram 

24,3% a mais de engajamento do que as que não utilizaram. Da mesma forma, o número de 
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comentários positivos é percentualmente maior em 7,32% das que não empregam essa 

estratégia. 

 O marketing de conteúdo é o que consegue um maior número de comentários, a maioria, 

positivos. Observando a proporção entre comentários positivos para cada negativo ele é o que 

aparece em destaque desfavorável, com uma média de 10 comentários positivos para cada 

detrator. Isso pode indicar uma não assertividade no foco do conteúdo ou na mensagem passada. 

Mas isso também pode estar ligado com a informação de De Vries, Gensler e Leeflang (2012), 

que mostram que, ao olhar o engajamento, um comentário negativo não é um mau indicativo. 

Comentários positivos e negativos aumentam o interesse geral do público na postagem da marca 

e trazem ainda mais comentários. Há um envolvimento dos fãs da marca em uma discussão 

vívida com argumentos positivos e negativos em relação a sua experiência. Como na postagem 

da figura 14, que recebeu alguns comentários elogiando a empresa e outros criticando. No total, 

essa publicação teve 232 comentários. 

 Com o objetivo de alcançar e converter consumidores qualificados, adotando estratégias 

orgânicas em configurações on-line, o inbound marketing detém um engajamento médio 

intermediário. Um fator importante a observar é o compartilhamento com amigos por meio de 

marcação, sem mesmo a Decathlon solicitar. Muitas das postagens desse grupo são referentes 

a aberturas de lojas e eventos específicos que a Decathlon desenvolve ou apoia. Com isso, 

obtém-se a comprovação parcial de seus objetivos, uma vez que há, de forma orgânica, o 

compartilhamento da mensagem da empresa, trazendo eventuais parceiros, seguidores e 

clientes; porém, ao ver o nível de engajamento, poderia ser mais representativo. 

O marketing promocional é o recurso mais frequente, com 55,79% do geral. Esse dado 

já era esperado, pois um dos principais motivos da utilização de SNS pelas empresas é a 

promoção de seus serviços e produtos, assim como já mostrado por Hollebeek (2011a). Com 

relação ao marketing promocional, faz-se necessário divulgar informações técnicas sobre os 

benefícios, especificidades e funções dos produtos e/ou serviços. Um fator de importante 

análise nesse grupo é a questão dos comentários neutros. Eles representam 17,62% do total; 

porém, 73,8% destes comentários são solicitações de informação básica dos produtos ou 

serviços, dados que poderiam estar mais bem explicitados na publicação. A grande parte dos 

clientes nesse quesito interagem querendo saber sobre preço, disponibilidade, cor, link do site 

para compra ou tamanho. Seu baixo nível de engajamento pode ser explicado por alguns fatores 

como o baixo grau de interatividade e vivicidade em suas publicações como trabalhado por De 

Vries, Gensler e Leeflang (2012) e que esse tipo de oferta pode ser sim atrativo ao cliente, 

porém, não estimula a interação com a marca como teorizado por Malhotra, Malhotra e See 
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(2013). O que faz abaixar a média do engajamento do marketing promocional é a quantidade 

de comentários que esse grupo recebeu, tendo em vista a quantidade de publicações que teve. 

Visto isso, é possível realizar o alinhamento com o trabalho de Barreto e Ramalho (2019) e 

pode-se crer que não houve um comprometimento adicional ou um esforço cognitivo por parte 

dos seguidores para com a marca. 

 Por fim, o mobile marketing é o que traz o pior índice de engajamento médio dentre 

todos os outros. Embora esse modelo apareça com relativa frequência, tem números muito 

baixos na resposta do público. Isso pode ser explicado pela forma que a empresa escolheu para 

utilizar essa ferramenta. Ao compartilhar fotos das redes sociais de clientes e usuários 

utilizando produtos em suas práticas esportivas, acaba não atraindo e/ou estimulando o público 

em geral. As interações, como postagens e comentários, são basicamente feitas somente por 

aqueles que tiveram suas fotos compartilhadas. Lima, Irigaray e Lourenço (2019) mostram que 

essa falta de motivadores de participação é explicada por que a dinâmica do conteúdo é 

apresentada de forma unilateral. Com isso, o gerador de conteúdo produz a mensagem, porém, 

não há uma resposta de seu público. Eles não enxergam possíveis benefícios resultantes dessa 

troca com a marca. Os seguidores assumem uma postura passiva, explicada pelo fenômeno de 

lurking. Definido pelos autores como o comportamento inativo durante a navegação em que a 

pessoa não está compenetrada com o conteúdo disponibilizado pela empresa. Apenas rolam a 

página de conteúdo do SNS com pouca concentração e sem clareza objetiva. Isso mostra que a 

empresa pode e deve aprimorar sua estratégia para o meio mobile. 

 

4.3.Traços comunais 

 

 Levando em conta os estudos de Kotler e Keller (2013), uma das características chave 

para definir uma comunidade virtual da marca é que a base de consumidores seja fiel e 

comprometida com a empresa. Isso é uma poderosa ferramenta de construção de relação mais 

próxima entre as partes e, julgando pelas características apontadas pelos autores, é possível 

afirmar que a página Decathlon Brasil no Instagram tem atributos primordiais. Por outro lado, 

observado o trabalho de Rosenthal e Brito (2017a), a Decathlon tem mais que uma consciência 

compartilhada, tem também coerência tópica. O primeiro passo na criação de um ambiente 

comunal seguido pelo desenvolvimento de uma identidade em sua comunicação e pelo 

estabelecimento e internalização de normas culturais. A coerência tópica é construída a partir 

de um forte posicionamento da marca e na clara mensagem que a empresa quer passar para seus 
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consumidores e seguidores além de conseguir envolver seus fãs com o conteúdo criado. Fatores 

estes encontrados nas publicações da Decathlon Brasil no Instagram como mostrados a seguir:  

● Consciência compartilhada: Em diversas publicações é possível encontrar um 

sentimento de pertencimento e afeição dividido entre os seguidores da página Decathlon 

Brasil e para com a marca em questão também, como na imagem 13. Além de, ao longo 

do ano, a constante publicação do repost em que os consumidores postam fotos pelo 

Instagram com a hashtag #souesportista utilizando produtos da empresa. Com isso, uma 

vez por semana a Decathlon compartilha algumas dessas fotos com todo seu público, 

gerando uma série de interações com outros membros da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Exemplo de Consciência compartilhada  

Fonte: https://www.instagram.com/p/B1RPagWjepz/, acesso em janeiro 2021. 

 

● Atualidade em suas publicações: Na publicação de 21 de dezembro representada pela 

Figura 14, a empresa compartilha uma foto dos principais tipos de comentários que 

recebeu ao longo daquele ano. O modelo da publicação é uma adaptação do que o 

Spotify estava disponibilizando na época aos seus usuários para verem os principais 

tipos de música ouvidos no ano.  
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Figura 14 - Exemplo de atualidade na publicação  

Fonte: https://www.instagram.com/p/B6VP-YKjeHH/, acesso em janeiro 2021.  

 

Houve três grandes outliers na análise. Para o lado negativo, duas publicações não 

alcançaram nenhum comentário e tiveram um baixo nível de curtidas, com 258 e 261 

respectivamente. Ambas estão enquadradas no marketing de nicho, foram publicadas no 

formato de foto e trazem a prática de tênis de mesa e fitness. Isso pode sinalizar que, dentre os 

seguidores da página da Decathlon Brasil, há poucas ou nenhuma pessoa que tenha tênis de 

mesa ou fitness como esportes prioritários ou que esse tipo de publicação não alcançou o 

público-alvo como deveria. Por outro lado, o grande outliers positivo foi uma publicação de um 

concurso cultural que solicitava que os participantes seguissem e curtissem a página da 

Decathlon Brasil e do parceiro além de responder a frase “Por que eu quero a companhia da 

Decathlon e da Desinchá na minha viagem de fim de ano?”, marcando um amigo. Ela teve um 

índice de comentários positivos – participando no concurso – de 72%. 

Falando sobre o assunto, promoções e sorteios tiveram um papel relevante no cenário 

de 2019. Foram no geral 34 e o índice de aceitação desses sorteios e promoções foi de 70,08% 

com interações positivas. Com 22,62% com avaliações neutras, tratavam-se basicamente sobre 

dúvidas em como participar, ganhadores, dúvidas sobre o prêmio ou regulamento. O que se 

destaca nesse setor é o baixo índice de tratativas negativas, com somente 7,29%, menor índice 

comparando aos outros conteúdos. 

Cvijikj e Michahelles (2013) discutem sobre engajamento e mostram que postagens que 

oferecem informações referentes a marca – no caso do deste estudo representado pelo marketing 

promocional, inbound marketing e de fidelização – aumentam o nível de engajamento pela 
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possibilidade de terem mais curtidas e comentários. Principalmente pelo marketing de 

fidelização, este fato é comprovado ao observar o engajamento médio em comparação com as 

outras formas. Alguns estudos como De Vries, Gensler e Leeflang (2012) e Shen e Bissell 

(2013) não chegam a uma conclusão final sobre a recepção da mensagem pelo cliente e sua 

resposta a esse estímulo. Há um impasse sobre se um conteúdo informativo é mais responsivo 

ou não que um conteúdo divertido e informal. Tendo em vista o cenário da Decathlon, uma 

comunicação mais formal é trabalhada no marketing de fidelização, inbound marketing, 

marketing promocional enquanto aplica-se uma linguagem mais informal para o marketing de 

nicho, conteúdo e mobile. Assim, pode-se ver que a conversão em um maior engajamento médio 

ocorreu com um padrão mais formal de comunicação com os conteúdos informativos. Sobre 

aspectos dinâmicos e de vivacidade, De Vries, Gensler e Leeflang (2012) ainda indicam que 

quanto maior a sua presença, mais curtidas a postagem terá, mas nada interfere no número de 

comentários. Pelas estratégias de conteúdo utilizada pela Decathlon, encontramos postagens 

mais interativas e vívidas em mobile, conteúdo e promocional. Excluindo a forma mobile, 

dispõem sim um maior número de curtidas.  
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5. CONCLUSÃO 

  

 Logo após feita a discussão com base teórica em questões como engajamento, 

conteúdo da publicação, estratégias de conteúdo e análise de redes sociais e apresentado a 

estrutura do universo e os dados trabalhados, é possível extrair algumas conclusões. 

Sob o ponto de vista prático, a análise apresentada neste trabalho auxilia as empresas a 

estruturarem melhores suas estratégias para o Instagram e até mesmo para os demais SNS. É 

possível identificar que, ao utilizar o marketing de fidelização, há um maior engajamento 

médio, ao contrário de mobile, que tem o menor índice, ainda que apareça com mais frequência 

do que outros modelos que apresentam melhores performances. Falando sobre o 

relacionamento com o cliente, é possível concluir que o estudo trouxe dados que visam uma 

melhor jornada e experiência do usuário. A disponibilização de dados mais claros como preço, 

link para compra, cores ou tamanhos disponíveis fará com que o cliente tenha suas dúvidas 

sanadas de forma autônoma. Recebendo menos pedidos de interação por dados básicos, a 

empresa terá mais horas livres de seus colaboradores, que poderão utilizá-las para resolver 

questões mais prioritárias com os clientes e desenvolver uma relação mais próxima com seus 

seguidores, na construção contínua de rituais, histórias e tradições compartilhadas. Sobre o 

conteúdo da postagem, o cenário encontrado demonstra que informações referentes a marca, a 

utilização de um padrão mais formal de comunicação com os conteúdos informativos e aspectos 

dinâmicos e de vivacidade são meios que as empresas podem contar para ter uma maior 

conversão no engajamento, seja ele por aumento no número de curtidas ou comentários. É 

importante ter em vista que o fator que pode aumentar o número de curtidas não é, 

necessariamente, o mesmo que faz aumentar o número de comentários, como já mostrado no 

trabalho de De Vries, Gensler e Leeflang (2012). Com isso, faz-se necessário uma 

diversificação de estratégias. 

 Para o ambiente acadêmico, este trabalho mostrou-se importante pois, de um lado, os 

dados confirmaram o que a literatura traz e, em outras questões, mostra algo novo. Malhotra, 

Malhotra e See (2013) afirmam que por meio da foto é possível um aumento das interações. 

Porém, foi demonstrado que, para a Decathlon Brasil, esse é o meio que tem o menor 

engajamento médio. Promoções e concursos, segundos os mesmos, não trazem um engajamento 

tão alto, porém vimos que esse não foi o resultado encontrado no caso estudado. E isso pode 

ser explicado justamente por que a empresa trabalhou a promoção atrelada à provocação da 

interação, do comentário, da marcação de um amigo ou outra atividade. Isso vai ao encontro da 
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doutrina de De Vries, Gensler e Leeflang (2012), que falam justamente sobre o nível de 

interatividade de uma postagem.  
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6. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

 Com o trabalho finalizado é possível fazer algumas recomendações técnicas para que 

gestores repliquem os caminhos aqui encontrados para um maior engajamento do cliente com 

a marca nas redes sociais. Seguem: 

1. Não fale diretamente sobre o produto ou serviço. Aborde o setor da empresa, as 

novidades do mercado, curiosidade e práticas e utilize o produto ou serviço ofertado 

como plano de fundo. Clientes e seguidores se engajam mais com a temática do que 

com algum bem em específico. 

2. Utilize uma linguagem mais direta e formal. Gírias ou tendências do momento são bem-

vindas, porém, precisam ser utilizadas com moderação. Uma parte de seu público pode 

não entender a mensagem que se quer passar. 

3. Faça sempre com que seu cliente volte, crie hábitos de compra ou dê vantagens para 

que ele retorne. Nesse ponto, o marketing de fidelização é o mais recomendado. 

4. Não faça uma análise somente quantitativa de suas redes sociais. Uma interpretação 

qualitativa permitirá com que, ao ouvir o cliente, busque as devidas correções no que 

diz respeito ao tipo da postagem, conteúdo aplicado, forma e/ou modo de interação. 

5. Busque a construção de rituais, histórias e tradições compartilhadas. Isso fará com que, 

cada vez mais, seguidores interajam com a marca de forma mais técnica, virando 

verdadeiros promotores de seus produtos e serviços. 

6. Ao utilizar ações dinâmicas e com vivacidade fará com que encontre mais engajamento 

nas redes sociais.  

7. Diversifique as estratégias nas suas redes sociais pois algo que aumente o número de 

curtidas pode não trazer tantos comentários ou compartilhamentos e vice-versa.   
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7. IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

O presente estudo contribui parcialmente para preencher uma lacuna nos trabalhos até 

aqui desenvolvidos sobre o engajamento do consumidor em sites de redes sociais na internet. 

Não obstante o aumento no uso da internet, de redes sociais pelas organizações e pelo aumento 

da quantidade de interações que são geradas, o volume de estudos que relacionam o 

engajamento com o objetivo da publicação e que oferecem normatizações consistentes para o 

aperfeiçoamento das discussões ainda é reduzido. 

Os resultados aqui encontrados testemunham a aplicabilidade do modelo teórico 

estruturado e sua importância no detalhamento sobre o processo de engajamento. Deste ponto, 

ao visar a academia, espera-se que a presente dissertação contribua para a agregação de 

conhecimento e estruturação teórica sobre o engajamento do consumidor, principalmente ao 

relacionar-se com a proposição da publicação, especialmente no Instagram. Para as 

contribuições práticas, ele possibilita que gestores possam estruturar melhor suas políticas para 

SNS e que compreendam o processo de engajamento e o que pode trazer mais ou menos retorno 

à empresa. Assim podem visualizar o momento propício para publicar certo tipo de conteúdo e 

prever cada reação de seu público, as respostas necessárias e as ações que seus colaboradores 

deverão tomar. 

Falando especificamente na gestão da Decathlon para os SNS, este trabalho contribui 

para mostrar à empresa o que está sendo válido em sua atual metodologia e indicar novos 

caminhos a serem desenvolvidos para estimular o seu CBE. Sobre as postagens, é preciso que 

contenham informações mais completas para que os clientes tenham suas dúvidas básicas, como 

já demonstrado, sanadas de forma autônoma, o que diminuirá a neutralidade principalmente no 

marketing promocional. É preciso que invistam e aprimorem o mobile marketing, trazendo 

novas melhorias na experiência e na relação com os usuário e clientes. A estratégia de 

publicações de promoções que necessitam de interação para a participação obtém sucesso e as 

que instigam o engajamento é válida, porém tem que ser expandida para as demais estratégias 

de conteúdos além das que são utilizadas atualmente. Visando o aprimoramento da cocriação, 

é preciso incrementar suas ações interativas e criativas, através do reconhecimento e retorno 

aos seus usuários. Isso fará com que suas publicações sobre conteúdo obtenham um foco mais 

certeiro e consequências mais efetivas para todas as partes. É possível destacar também que, 

mesmo tendo uma comunidade virtual, é necessário aprimorá-la constantemente, estimulando 

rotinas, criando laços e histórias compartilhadas, trazendo o cliente mais para o centro do 

negócio. 
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Como todo outro trabalho, este apresenta algumas limitações no que diz respeito a sua 

abrangência. Não foi feito o cruzamento de dados entre anos. O ideal seria que essa análise 

continuasse, de maneira que propicia verificar se algum fator sazonal, externo ou interno, 

interfere no processo de engajamento do cliente. O trabalho foi feito analisando somente os 

dados de uma empresa. Pode ser que exista um (uns) cenário (s) similar (es) ao se estudar outras 

empresas. O resultado aqui apresentado pode ser replicado? A análise dos dados foi feita 

levando em consideração um SNS (Instagram); em outra essa mesma relevância pode variar de 

acordo com sua forma e o público que é usuário. 

Dado o que foi dito, há múltiplas possibilidades que poderão ser examinados por 

estudiosos e, para tanto, seguem algumas delas para estudos futuros: realizar o 

acompanhamento latitudinal do SNS para melhor entendimento do engajamento do 

consumidor; elaborar estudos que explorem e ampliem a análise com outros SNS além daquele 

aqui trabalhado; realizar comparação entre os dados de duas ou mais empresas para 

confirmação da replicabilidade dos dados encontrados. 
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