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RESUMO 

 

Um fator crucial para venda de produtos atualmente, a marca, é um dos principais ativos das 

empresas, gerando ainda por cima a fidelização do consumidor, com base em uma 

identificação dos clientes com a empresa. Baseado nisso, a presente pesquisa foi realizada 

com o objetivo de avaliar a imagem percebida pelos leitores da SantaFashion Magazine, 

assim como o perfil do público leitor, como fatores decisivos de compra, costumes, 

preferências, além de analisar as estratégias de comunicação utilizadas pela SantaFashion 

Magazine. O Objetivo desta análise é ver se o produto SantaFashion Magazine, atinge a 

expectativa dos seus leitores e ainda por cima proporcionar um melhor conhecimento por 

parte da empresa dos seus clientes. 

 

Palavras-chave: moda, estratégias de comunicação, marca, perfil dos consumidores, 

SantaFashion Magazine. 

 

 

ABSTRACT 

 

A crucial factor in selling products today, the brand is one of the main assets of companies, 

generating even over the loyalty of the consumer, based on customer identification with the 

company. Based on this, this research was to evaluate the image perceived by the readers of 

SantaFashion Magazine as well as the profile of the readership, as decisive factors in 

purchasing, customs, preferences, and analyze the communication strategies used by 

SantaFashion Magazine. The objective of this analysis is to see if the product SantaFashion 

Magazine, reaches the expectations of their readers and moreover provide a better 

understanding of the company by its customers. 

 

Keywords: fashion, communication strategies, branding, consumer profile, SantaFashion 

magazine. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, percebe-se que o público busca nos serviços e/ou produtos se identificar, 

criando um relacionamento de aproximação com as empresas. Sendo assim, a imagem de 

marca é um dos principais ativos das empresas. Além disso, a imagem da marca é um fator 

decisivo de compra, um valor psicológico que faz com que o produto seja escolhido pelo 

consumidor também pela sua imagem em relação ao concorrente. 

Para conquistar um pedaço do mercado, que é sempre tão disputado, o valor da marca 

se torna um diferencial imprescindível de ser analisado e levado a sério pelas empresas que 

buscam cada vez mais crescer e conquistar novos mercados, principalmente por empresas 

novas que estão buscando se diferenciar das demais. 

Outro fator muito importante no processo de disputa por mercado é conhecer 

comportamento de seu consumidor, suas necessidade se desejos, contribuindo assim para o 

sucesso do negócio (SAMARA e MORSCH, 2005). Segundo os autores, o comportamento do 

consumidor deve ser visto como um fator decisório, onde a sua escolha por determinado 

produto vai depender de diversos fatores que o influenciaram, como: fatores culturais, sociais, 

psicológicos e pessoais. 

Toda esta disputa pelos mercados não é diferente quando se trabalha com produtos de 

moda. Em Santa Maria RS, por ser uma cidade distante dos grandes centros econômicos, as 

coleções demoram a chegar e quando chegam demoram a cair no gosto dos consumidores. 

Logo, conhecer o comportamento dos consumidores para diminuir este tempo de vinda e 

aceitação por parte dos clientes e até mesmo dos lojistas locais é fundamental para as 

empresas. Esta diminuição de tempo de aceitação por parte dos consumidores é um dos 

objetivos da SantaFashion Magazine, que surgiu em outubro de 2009 com o intuito de 

acelerar a assimilação de tendências, visando ser um referencial de moda a partir da 

consolidação de sua imagem de marca.  

A SantaFashion Magazine é uma revista virtual 
1
voltada ao público feminino jovem, 

que gosta de moda e busca estar atualizado sobre as principais tendências mundiais. O foco 

principal da revista é tratar de assuntos relacionados à moda e tendências, beleza, 

gastronomia, arquitetura e comportamento, uma revista focada no mercado local, adaptando 

as tendências à cidade de Santa Maria. Baseado na relação da marca com seus consumidores 

                                                

1 Disponível em: <http://www.santafashion.com> 
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desenvolveu-se o seguinte problema de pesquisa: Qual é a imagem de marca da SantaFashion 

Magazine entre seus leitores de Santa Maria? 

O objetivo geral, deste trabalho busca verificar qual é a imagem de marca da 

SantaFashion Magazine entre seus leitores de Santa Maria. E os objetivos específicos são 

identificar o comportamento do consumidor da SantaFashion Magazine; verificar o perfil dos 

consumidores da SantaFashion Magazine; verificar se as estratégias de comunicação da 

empresa estão de acordo com a imagem de marca percebida pelo leitor. 

A escolha do tema deve-se à importância de se conhecer a imagem da marca perante o 

seu consumidor, para assim fortalecer a marca dos produtos e/ou serviços que buscam 

estabilidade dentro do mercado. Além disso, verificar se as estratégias de comunicação estão 

de acordo com a imagem percebida pelo público é relevante, pois, segundo Lupetti (2006, 

p.135), ter alinhados os objetivos da empresa com seus produtos “é uma condição necessária à 

sobrevivência da empresa”.  

Portanto, verificando a imagem da marca da empresa SantaFashion, pode-se analisar 

novas estratégias de comunicação para a mesma. Esta análise se torna válida ao identificar 

aspectos que possam ser relevantes para fortalecer a marca no mercado local e perante o seu 

público-alvo.  

Este estudo se faz relevante, ainda, pois é fundamental compreender o comportamento 

do consumidor, seus gostos, costumes antes de verificar a imagem de uma marca. No caso da 

SantaFashion Magazine, a identificação deste comportamento serve para entender como o 

público se identifica com a revista, e a quanto tempo conhece a mesma, detectar os pontos 

negativos e positivos. A partir disso, será possível estabelecer uma relação de credibilidade e 

satisfação com o público, e entender o vínculo entre a marca e o leitor e as relações que se 

estabelecem entre os mesmos (SAMARA e MORSCH, 2005). 

Vale informar que neste trabalho há uma relação estreita entre o pesquisador e a 

empresa, já que o pesquisador é um dos sócios da mesma, e o responsável pelo setor de gestão 

e marketing da SantaFashion Magazine. 
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2    MARCA 

 

Para conhecer sobre marca é necessário saber um pouco da história de como surgiu o 

termo marca. Segundo a lei brasileira definida pelo Instituto Nacional da propriedade 

Industrial - INPI
2
, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e 

distingue produtos e serviços de outros análogos, o que difere de símbolos que pode ser 

definido como a representação gráfica da marca ou de alguma coisa. Segundo Oliveira (2008), 

a noção de marca se faz presente junto à sociedade desde que o homem existe, porque o ser 

humano sempre se manifestou de alguma maneira com símbolos, ou seja, marca e 

representações, como por exemplo, a imagem da cruz que, a partir de Jesus Cristo, passou a 

representar fé e religião. As marcas também se caracterizam por nomes próprios, e alguns são 

tão fortes que podem vir a se tornar sinônimo do produto, como a palavra tijolo que, na 

antiguidade, era o nome de um fabricante de cubos de barro (OLIVEIRA, 2008). 

O autor continua seu resgate histórico das marcas afirmando que a marca só foi 

oficialmente reconhecida como sinal distintivo das empresas no final do século XIX, mais 

precisamente na Convenção de Paris de 1883, que instituiu a União da Propriedade Industrial. 

Com o avanço da indústria e do comércio, houve uma necessidade de registro da propriedade 

industrial (a marca também é propriedade). 

Oliveira afirma ainda que: “após a Primeira Guerra Mundial, as marcas passaram a ter 

uma maior importância devido ao crescimento da propaganda e a necessidade de identificação 

do produto” (OLIVEIRA, 2008, p.12). Porém, houve certo atraso no que se refere ao 

reconhecimento da importância das marcas no Brasil: 

 

Existe uma defasagem do Brasil em relação à Europa quando o assunto são marcas, 

vale registrar que o Brasil somente promulgou a Convenção de Paris em 1875, de 

acordo com a revisão de Estocolmo de 1967. Do ponto de vista da legislação de 

marcas dois outros marcos importantes para nós são a Lei nº 75.722, de 21 de 

dezembro de 1972, que instituiu o Código de Propriedade Industrial, e a Resolução 

nº20, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, de 27 de fevereiro de 
1991, que estabeleceu normas para orientar o processo de averbação de atos e 

contratos de transferência de tecnologia3 (OLIVEIRA, 2008, p.12). 

 

Mas após toda a evolução e aprimoramento do conceito de marca, hoje este pode ser 

definido por Aaker (1998) como um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, 

                                                

2 Disponível em <http://www.inpi.gov.br> 
3 Marcas e Patentes: análise da Lei número 9.279, de 14/05/1996 
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marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 

concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege tanto 

o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam 

idênticos. 

A marca é o cartão postal do produto, está em contato direto com o consumidor. Vale 

colocar que, segundo Nunes e Haigh (2003), o valor da marca é criado nas relações da marca 

com seu público ou seus stakeholders
4
, seja ele interno ou externo à empresa. Entender as 

causas e os efeitos nessa dinâmica de relacionamento com os stakeholders de uma marca no 

processo de criação de valor é a tarefa essencial de uma boa gestão de marca. 

Muitos fatores influenciam o processo de escolha por produtos ou serviços por parte 

do consumidor, mas nem todos os aspectos da comunicação de uma empresa são tão especiais 

quanto a marca. Como exemplo, Aaker afirma que: “diferentemente das atividades de 

construção da marca, a maioria das promoções de vendas são facilmente copiadas. De fato, os 

concorrentes têm que reagir, ou sofrem perdas inaceitáveis” (AAKER, 1998, p.11). Assim, 

fica claro que diversas ferramentas de comunicação podem ser copiadas pela concorrência, 

mas a marca não. A marca é uma das poucas características peculiar de cada empresa. 

Reforçando esta idéia, Semprini (2006) esclarece que a crescente complexidade da 

oferta, a ampliação dos sortimentos, a aceleração dos lançamentos de novos produtos e o 

surgimento de novas tecnologias, fazem da presença da marca uma necessidade real. Logo, 

percebe-se que a marca é fundamental para a permanência e diferenciação de uma empresa 

perante o mercado competitivo. Segundo Klein (2002, p.31), “as corporações podem fabricar 

produtos, mas os consumidores compram as marcas”. Ou seja, uma marca representa muito 

no processo de escolha do consumidor. 

Kotler (1998) também concorda que uma marca existe primordialmente para destacar 

e alavancar um produto por meio da identificação junto ao consumidor e para diferenciá-lo 

dos concorrentes, definindo marca como um nome, sinal, designação, símbolo ou uma 

combinação dos mesmos que tem o propósito de identificar produtos e de diferenciá-los de 

concorrentes. 

                                                

4 O termo inglês stakeholder designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas ações e no 

desempenho de uma organização e cujas decisões e atuações possam afetar, direta ou indiretamente, essa outra 

organização. 
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Assim, a combinação do nome e do símbolo de uma marca é denominada de 

logomarca: “Que é o conjunto, a combinação de lettering (logotipo) e o elemento gráfico (o 

símbolo)” (KREUTZ, 2001, p.7). Ainda segundo Kreutz (2001), o símbolo e logotipo são os 

termos utilizados para designar os elementos formadores da logomarca. Define-se o símbolo, 

como o elemento gráfico, e o logotipo, que é o lettering, ou seja, é a marca nominativa 

(KREUTZ, 2001. p.7). Mas uma marca não se resume a um símbolo, ou seja, ela também 

possui uma identidade e uma imagem, tema que será abordado a seguir. 

 

 

2.1 IDENTIDADE E IMAGEM DE MARCA 

 

A identidade e a imagem de uma marca são os dois componentes fundamentais dentro 

do conceito de uma marca. Resumidamente pode-se definir a identidade de marca como 

aquilo que é controlável, e imagem de marca como sendo aquilo que é percebido pelo 

consumidor sobre a empresa (OLIVEIRA, 2008). Aprofundando estes conceitos pode-se 

definir identidade da marca como:  

 

Tudo o que a empresa transmite ao comunicar e publicar sua marca, é todo o 

conjunto de características que lhe são específicas, resultantes da sua história, dos 

seus valores, das suas propriedades, do seu aspecto físico, do clima de relação que 

mantém com o público, do seu reflexo (RUÃO e FARHANGMER, 2000, p.8).  

 

Em suma, dela fariam parte todas aquelas características tangíveis e intangíveis que a 

empresa atribuiu à sua marca e que procura comunicar ao consumidor. 

Vasqués (2002, p.202) define identidade como: 

 

O suporte pelo qual se constrói a marca. É ela que dá uma direção, um propósito e 

um significado à marca: norteia as ações empresariais e financeiras, define os 

objetivos mercadológicos e comunicacionais e transmite, por meio dos seus 
símbolos, um sentido, um conceito. 

 

Portanto, a identidade da marca será responsável por emitir alguns significados da 

empresa perante o consumidor. 

Para Aaker (1991), uma simples marca de uma empresa representa toda a história, 

perfil e características de uma organização, tudo está representado em sua marca e está 

baseado na percepção e associações do receptor perante a empresa. São estas associações que 
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os consumidores atribuem às diversas manifestações da marca. Ruão e Farhangmer (2000, 

p.6) reforçam o conceito ao afirmar que pode-se atribuir características humanas a identidades 

de marcas como, por exemplo: “conservadora, idealista, é otimista, alegre, comunicativa”. 

Todos estes exemplos se referem a características que organizações e acabam passando para 

seus consumidores através da percepção que ele faz da marca, criando assim a imagem de 

suas marcas. 

Segundo Minguez (2000) o conceito de imagem de marca pode ser entendido como: 

um conjunto de significados (percepções, impressões e experiência) que uma pessoa - ou um 

conjunto variado delas - associa a uma organização. Ou seja, é como ela é vista pelos 

consumidores, como eles a percebem e o que pensam a seu respeito. Ruão e Farhangmer 

(2000, p.9) complementam afirmando que a imagem de marca é: “o resultado da síntese 

mental feita pelo público de todos os sinais emitidos pela marca, como: nome de marca, 

símbolos visuais, produtos, anúncios publicitários, patrocínios, mecenato, bases redacionais, 

etc.”. 

Mas a imagem de marca percebida pelos receptores é um processo muito complexo, 

pois depende necessariamente da percepção destes. Nesse sentido, Ruão e Farhangmer (2000, 

p.9) afirmam que: “o receptor contribui decisivamente para o resultado final, isto é, há uma 

parte do resultado-imagem que não depende do estímulo objetivo, mas do processo 

conceptualizador do indivíduo”. 

Para reforçar este conceito de imagem de marca, Pinho (1996, p.50) define-a como: “o 

conjunto de atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome 

de marca”. Mas todo o processo de construção da marca é planejado com base no consumidor 

e seus hábitos e costumes, logo, seu comportamento. 

 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O comportamento do consumidor é um dos mais importantes estudos do processo de 

comunicação, é para ele que é desenvolvida a imagem da marca, ou seja, a marca é criada 

para satisfazê-lo. É a opinião do público que mantém as marcas em destaque dentro do 

mercado. As marcas devem satisfazer as necessidades do seu público e para isso devem 

conhecê-lo. 
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Reforçando esta colocação, Garcez e Rodrigues (2009, p.5) afirmam que: 

 

O comportamento do consumidor é o principal elemento para sustentação de toda a 

atividade mercadológica realizada com o intuito de desenvolver, promover e vender 

produtos. Para otimizar a eficácia5 e a eficiência das atividades de marketing é 

preciso procurar entender como os consumidores tomam suas decisões para adquirir 

ou utilizar os produtos. 

 

Para identificar o perfil dos consumidores e seus hábitos, as empresas buscam por 

dados de pesquisas, para assim revelarem o perfil ideal do seu consumidor e poderem 

desenvolver produtos que satisfarão as necessidades e desejos dos seus consumidores. Uma 

das principais ferramentas a ser utilizadas é a pesquisa. Através da pesquisa sobre o 

comportamento do consumidor é possível compreender como as pessoas selecionam, 

compram e descartam suas necessidades e desejos (OLIVEIRA, 2008).  

Conhecendo o comportamento de seus consumidores, as empresas podem ter 

informações que auxiliam a estruturar com maior eficácia o lançamento e desenvolvimento de 

novos produtos no mercado. “Vários fatores podem influenciar o comportamento humano, 

como os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos” (GARCEZ e RODRIGUES, 2009 

p.6). 

Uma das maneiras de classificar o consumidor também é pelo seu poder aquisitivo. O 

IBGE classifica o poder aquisitivo da população também pela faixa de renda, isso é feito em 

apenas cinco faixas de renda ou classes sociais, conforme a tabela 1 válida para o ano de 2011 

(salário mínimo em R$ 545). 

 

 

Tabela 1 – Divisão classe social IBGE 

 

Classe Sal. Mínimos (s.m.) 

A Acima de 20 s.m. 

B Entre 10 e 20 s.m. 

C Entre 4 e 10 s.m. 

D Entre 2 e 4 s.m. 

E Até 2 s.m. 
Disponível em: http://blog.thiagorodrigo.com.br/index.php/faixas-salariais-x-classe-social-qual-a  

 

                                                

5Drucker (1993) é enfático em afirmar: eficiência é fazer certo as coisas, eficácia são as coisas certas. E 

complementa: o resultado depende de fazer certo as coisas certas. 

http://blog.thiagorodrigo.com.br/index.php/faixas-salariais-x-classe-social-qual-a


 

16 

 

A tabela 1 divide a população por faixa de salarial. Cada faixa corresponde a uma 

opção de renda familiar que determina as classes sociais A, B, C, D e E. 

Uma análise detalhada do perfil dos consumidores, com faixa de renda, idade, sexo, 

costumes, entre outros, ajuda a empresa a trabalhar com seus recursos de contato com o 

público de maneira correta. Saber para quem está sendo vendido determinado produto é um 

dos fatores mais importantes dentro da comunicação. Assim, a mensagem publicitária pode 

ser criada de maneira direta e clara, pois o consumidor poderá se identificar com o produto 

anunciado. 

Giglio (2003) garante que deve-se buscar sempre a satisfação do cliente, e para que 

isso ocorra, é necessário conhecê-lo com o maior grau de detalhamento possível, bem como 

sua família, seus costumes e regras gerais que o cercam, as leis do seu grupo e a inter relação 

entre estes níveis.  

Aaker (1998) afirma que, se os consumidores compram segundo as características, 

preço e conveniência, pouco considerando o nome da marca, provavelmente há pouco valor 

agregado à imagem da marca. Se, por outro lado, continuam a comprar a marca, mesmo 

existindo concorrentes com características superiores, existe valor na própria marca e talvez 

no seu símbolo e slogans. Logo, um dos pilares do marketing é a relação entre o consumidor e 

a marca, pois ela poderá ser fundamental na decisão de compra de cada cliente. Uma marca 

forte é capaz de manter seu cliente, mesmo que a concorrência altere algo em seu produto ou 

preço. 

Segundo Kumar (2008), a construção da imagem da marca pode ser criada por meio 

de um marketing inteligente. O autor acredita que, se uma marca de fabricante tem uma 

imagem de marca para se diferenciar, isso deve-se não só à percepção do consumidor 

individual, mas também à estratégia de marketing da empresa. 

Ainda com base em Kumar (2008, p.79), entende-se que: “As marcas permitem que os 

consumidores se identifiquem com os valores embutidos na marca, e os ajudam a revelar 

quem são e como essas marcas se encaixam em seu estilo de vida e autoconceito”. O autor 

esclarece que a produção da imagem de marca se refere ao vínculo sócio-emocional 

personalizado que o consumidor tem com a marca, resumindo-se nas seguintes perguntas: O 

que a marca representa? Qual o seu apelo para mim?  

O pensamento de Kumar (2008, p.80) encerra com a seguinte colocação: “Duas 

marcas podem ter a qualidade equivalente, mas se uma delas tiver uma imagem mais forte, 
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gerará utilidade mais alta no segmento-alvo. Os consumidores estão dispostos a pagar pela 

qualidade da imagem”. 

Mas este processo de escolha e compra de determinados produtos, depende da sua 

relação com as marcas, e também de fatores como as necessidades dos consumidores, as 

informações que ele recebeu e também da sua avaliação entre os produtos, além de toda a 

influência cultural que ele sofre (SAMARA e MORSCH, 2005).  

Mas é necessário conhecer bem o perfil de consumidores de cada empresa, com base 

na pesquisa realizada pela TNS
6
, foram levantados 6 perfis para os internautas, que são: 

1. Consumidores com maior nível de compra online: estes são os mais ativos e 

estão sempre conectados. Usam redes sociais, buscam informações, realizam atividades 

multimídia, jogam e até procuram parceiros. São abertos às marcas e mantêm uma relação 

apaixonada com a internet. 

2. Consumidores que têm maior envolvimento com as marcas: estes são os 

chamados “influentes” e estão na segunda posição do quesito compras online. São jovens que 

têm muitos amigos nas redes sociais, que gostam de propagar seus pensamentos e opiniões e 

que são mais abertos à presença das empresas na internet. Esses internautas fazem parte do 

grupo mais crítico em relação aos produtos que compram e às estratégias utilizadas pelas 

companhias. 

3. Consumidores que usam a internet para se informar: estes não são tão abertos 

para a comunicação de marcas e não participam muito das redes sociais, embora procurem por 

opiniões de especialistas para tomar suas decisões antes de adquirir produtos. Estão em 

terceiro lugar no nível de compra online e utilizam mais a internet para adquirir conhecimento 

e informação. 

4. Consumidores networkers: ocupam o quarto lugar em compras online, no 

entanto, ainda são bem receptivos a ações de Marketing Digital. Utilizam a rede para manter 

relações, são ocupados na vida profissional, procuram por promoções e produtos, mas não 

costumam propagar suas opiniões na internet. 

5. Consumidores que usam a internet somente pela praticidade: são pessoas mais 

velhas que não costumam fazer mais do que acessar o e-mail e que têm maior preocupação 

com a privacidade e a segurança na hora da compra. 

                                                

6 Disponível em: <http://www.tnsglobal.com/>. 
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6. Consumidores “aspirantes” na internet: novos na internet, possuem menores 

níveis de compra online e de abertura à comunicação de marcas. São consumidores em 

desenvolvimento, que estão evoluindo no meio digital. 

Logo, com base nestas seis definições de tipos de internautas, pode-se classificar e 

planejar as estratégias de comunicação de uma empresa, baseado na influência que a marca 

gera sobre o comportamento dos consumidores e o perfil dos mesmos. 

 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

As estratégias de comunicação de uma organização derivam do planejamento de 

marketing e comunicação da empresa, logo estão presentes no composto promocional. As 

atividades promocionais visam promover a marca e a organização até seus consumidores, 

assim como mover os consumidores até a organização (SANTOS, 2005). Mas antes de 

qualquer ação como são derivadas de estratégias é necessário planejar. 

Para Lupetti (2003) planejar é: “um conjunto de atividades e providências que devem 

ser tomadas com a finalidade de alcançar um objetivo.” A autora ainda afirma que planejar é 

um dos papéis mais importantes da organização. Logo é necessário que exista um 

planejamento para que depois exista uma ação, no caso a ação de promover a empresa ou o 

produto.  

Promover, segundo Santos (2005), vem do latim promovere (mover em direção a). É 

o mesmo que impulsionar, avançar, progredir. No marketing, o sentido da palavra é o mesmo. 

Pode-se dividir o composto de promoção tradicionalmente em: publicidade, relações públicas, 

promoção de vendas entre outras. (SANTOS, 2005).  

Aprofundando o conceito de publicidade, Lupetti (2003) afirma que a característica 

principal da publicidade é divulgar os produtos, informando seus benefícios e atributos, com o 

intuito de tornar a marca conhecida e levar o consumidor à ação de compra, porém de uma 

maneira estática, pois não existe uma interação com os consumidores. Ainda segundo Lupetti 

(2003, p.114), esta estratégia “é indicada para o lançamento de produtos cujo conceito de 

utilização são desconhecidos”, mas pode ser utilizada também para sustentar a venda e a 

imagem de um produto, mantendo a marca em evidência. 

Outros autores também definem o conceito de publicidade como Pinho e Teles 

(2000). Para eles publicidade é toda a comunicação não pessoal, veiculada em meios de 
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comunicação, visando à divulgação de produtos (bens, serviços e idéias). Reforçando este 

conceito, Honorato (2004) afirma que: “A publicidade é a comunicação impessoal e não paga 

de informações relativas à empresa, aos produtos e às marcas, utilizando-se de algum tipo de 

mídia”. O intuito da publicidade não é vender, ou gerar transações, e sim o de predispor as 

pessoas a uma proposição de troca.  

Pinho e Telles (2000) completam a afirmação da seguinte maneira: “A publicidade 

exalta as características positivas dessa proposição, pavimentando o caminho, para que o 

receptor da mensagem, no tempo e lugar específicos, se sinta propenso a aceitar a oferta da 

organização”. Ou seja, é um investimento com um retorno a longo prazo, leva-se um 

determinado tempo até que se construa um valor em relação a marca ou empresa. 

Umas das estratégias utilizadas em propaganda é a utilização de redes sociais, 

segundo Telles (2010) as mídias sociais fazem parte de uma revolução poderosa, influenciam 

decisões, perpetuam ou destroem marcas e elegem presidentes. Isso tudo deixa claro o poder 

das redes sociais e sua influência nas decisões dos internautas. 

Fazem parte das redes sociais sites como Facebook, Orkut, MySpace, Twitter, 

Youtube, SlideShare, Flickr, entre outros. 

Para se ter uma noção do poder das mídias socias, segundo Telles (2010, p.60): 

 
126 milhões: número de blogs existentes na internet; 27,3 milhões: número de 

tweets no Twitter por dia; 500 mil: número de aplicativos ativos no Facebook; 5 

bilhões: número de minutos que as pessoas do mundo todo passam por dia no 

Facebook;4 bilhões: fotos hospedadas no site de compartilhamento Flickr; US$ 3,6 

bilhões: novas fotos no Flickr em um mês; o Google comprou o Youtube, por US$ 

1,65 bilhão; 1 bilhão: média de vídeos exibidos no Youtube em um dia; No Brasil, 

mais de 80% dos internautas participam de alguma mídia social. 

 

  Estes números definem o cenário e a importância das mídias sociais. Com base no 

autor, eles apontam para a importância de se desenvolver uma estratégia para a captação e 

utilização dessas poderosas redes. 

Mas além da publicidade também pode-se utilizar com estratégia de comunicação a 

função de relações públicas. 

Define-se a função de relações públicas como:  

 
O esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração, para 

estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização publica ou 
privada e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos 

quais está ligada, direta ou indiretamente. (PINHO e TELLES, 2000). 
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Com base em Lupetti (2003), o trabalho de relações públicas tem por objetivo geral 

conquistar e manter a credibilidade e a aceitação da companhia junto a seus principais 

públicos-alvo, de maneira a assegurar à empresa a criação e projeção de uma imagem 

institucional positiva, bem como auxiliá-la a alcançar suas metas de mercado a autora reforça 

afirmando que “As relações públicas caracterizam-se por informar, conceituar, educar, fazer 

crer e mediar assuntos relativos à empresa” (LUPETTI, 2003, p.123). Ainda segundo Lupetti 

(2003), cabe ao relações públicas a divulgação de fatos sobre a empresa, afim de criar 

relações favoráveis e de confiança à organização.  

Fazem parte do desempenho da campanha de relações públicas quatro atividades: 

a) Relações com a imprensa; 

b) Comunicações corporativas: internas e externas; 

c) Lobbying: atuar junto aos órgãos governamentais, especificamente a legisladores, 

objetivando a aprovação ou não de leis e suas regulamentações. 

d) Orientações sobre assuntos políticos, posição e imagem da empresa. 

Mas além da publicidade e da relações públicas, também utiliza-se a estratégia de 

promoção. 

A estratégia de promoção é caracterizada por criar uma interatividade com o 

consumidor e pelo seu dinamismo, além de acelerar as vendas, manter contato direto com o 

público, bloquear a ação da concorrência e reativar um produto (Lupetti, 2003). Mas a autora 

deixa clara a diferença entre a publicidade e promoção, principalmente quando passa por 

“vendas imediatas, retorno rápido e contato direto com o consumidor. A campanha de 

propaganda (publicidade) leva o consumidor ao produto, enquanto a campanha de promoção 

traz o produto até o consumidor” (LUPETTI, 2003, p.115).  

Lupetti (2003) completa a definição de campanha de promoção, afirmando que 

geralmente, a campanha de promoção solicita algo ao consumidor, como: recorte este selo, 

coloque seu nome e endereço, envie para caixa postal e concorra, ou seja, em uma campanha 

de promoção a principal característica é a interatividade com o consumidor e seu dinamismo, 

em outras palavras uma troca entre empresa e consumidor. 

Assim é fundamental ter bem claro qual a estratégia utilizar para manter a empresa 

no mercado e chegar ao consumidor da melhor maneira possível dentro dos objetivos 

desejados, a fim de não sofrer com as ações das concorrências e estar sempre pronto para 

suprir as necessidades dos consumidores. 
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3    METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve como aparato metodológico o estudo de caso, visando à coleta de dados 

com caráter quantitativo de forma exploratória. Segundo Ludke e André (1986), para realizar 

uma pesquisa é preciso promover um confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. 

Para este estudo, primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, englobando os 

aspectos da marca e do consumidor, definindo o comportamento dos consumidores e sua 

relação com a marca.  

Segundo Michel (2005), em uma pesquisa bibliográfica, o intuito não é resolver o 

problema em si, mas levantar informações que ajudem a entendê-lo melhor e recolher 

informações e conhecimentos prévios sobre o problema. Reforçando este conceito, Gil (2006) 

afirma: 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem torna-se particularmente 

importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço (GIL, 2006, p.45).  

 

O caso estudado é a imagem de marca da SantaFashion Magazine. Como instrumento 

de pesquisa para definir o comportamento dos seus consumidores, foi aplicado por e-mail um 

questionário com perguntas abertas e fechadas a todos os leitores já cadastrados no site da 

SantaFashion Magazine, que se propuseram a participar da pesquisa. Conforme Gil (2006, 

p.124): 

 

Um questionário é uma técnica de investigação composta por um número de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. 
(GIL, 2006, p.124) 

 

Gil (2006) ainda completa lembrando as vantagens de enviar um questionário por 

email aos respondentes, como: permitem que as pessoas respondam no momento que 

julgarem mais conveniente, não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado. 
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Mas Gonçalves (2008) coloca também as desvantagens em relação aplicação de 

questionários por email, como por exemplo, a impessoalidade, percepção de spam, seleção e 

qualidade da amostra, falta de habilidade dos respondentes e a baixa taxa de respostas.  

 O questionário
7
 aplicado foi composto por questões abertas e fechadas (APÊNDICE), 

que visam descobrir o comportamento dos consumidores quanto a moda e a marca 

SantaFashion. Este questionário foi criado e enviado utilizando a ferramenta Google Docs
8
 e 

faz parte da pesquisa quantitativa, pois buscou-se aqui nesta etapa dados objetivos. Uma 

pesquisa quantitativa, conforme Michel (2005), pode ser definida como: 

 

Aquela que se realiza na busca de resultados precisos, exatos, comprovados através 
de medidas de variáveis preestabelecidas, na qual se procura verificar e explicar sua 

influência sobre outras variáveis, através da análise de frequência de incidências e 

correlações estatísticas. 

 

Após a aplicação do questionário, enviado para 608 leitores, os dados coletados foram 

analisados através de tabelas e gráficos gerados pelo próprio sistema do Google Docs. Destas 

608 pessoas, apenas 16 responderam o questionário, que foi enviado no dia 26 de setembro de 

2011 em forma de link dentro do email, ou seja, o leitor recebia em seu email o pedido para 

acessarem o link, para ai então poderem responder o questionário. Como obteve-se um 

número muito baixo de repostas ele foi reenviado no dia 28 de setembro de 2011 e ficou 

disponível no blog, já que alguns leitores responderam ter dificuldade com o link que estava 

no email, assim obteve mais 18 respondentes, totalizando os 34 respondentes analisados nesta 

pesquisa. Vale comentar que muitos leitores podem ter se cadastrado a algum tempo e não ter 

mais acessado o site. 

Informa-se que antes da realização da aplicação deste questionário foi realizado um 

pré-teste com cinco pessoas que trabalham na empresa, a fim de verificar se as perguntas 

estavam bem formuladas e aptas para serem aplicadas com os leitores da revista. Neste pré-

teste não se obteve problemas em relação às perguntas, o que possibilitou que o questionário 

fosse aplicado. 

 

 

                                                

7 Disponível em: 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGp4UXZaa0dHQlhEQ3N5Z0dZMDJ1R1E6

MQ 
8 Disponível em: HTTP://www.google.com.br 

http://webmail.santafashion.com/SRedirect/spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGp4UXZaa0dHQlhEQ3N5Z0dZMDJ1R1E6MQ
http://webmail.santafashion.com/SRedirect/spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGp4UXZaa0dHQlhEQ3N5Z0dZMDJ1R1E6MQ
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4    ESTUDO DE CASO: SANTAFASHION MAGAZINE 

 

A SantaFashion é uma produtora de moda, localizada na rua Doutor Bozano, número 

85, no centro da cidade de Santa Maria. Entre os trabalhos oferecidos para seus clientes está 

uma revista virtual de moda, a SantaFashion Magazine
9
, além da produção de catálogos para 

marcas, o desenvolvimento de conceitos, desfiles, elaboração de coquetéis para lojas, 

construção de sites de moda, enfim tudo para a produção de um material de moda. Todos 

estes trabalhos são realizados para vários clientes do Brasil, mas principalmente para a Região 

Sul. Além da produtora e da revista virtual, a SantaFashion também possui um blog
10

 sobre 

moda. 

A SantaFashion Magazine é lançada sempre na primeira quinta-feira de cada mês, e 

foi o primeiro produto desenvolvido pela SantaFashion. A revista teve sua primeira edição 

lançada em 6 de outubro de 2009. Após dois anos de existência, está dividida entre editoriais 

de moda e beleza e colunistas que abordam temas como moda, cinema, comportamento, 

gastronomia e arquitetura.  

O acesso à SantaFashion Magazine é gratuito e, por fazer parte do mercado de Santa 

Maria – RS, a revista se mantém principalmente com publicidade de clientes locais, como: 

Colcci (vestuário), M.Officer (vestuário), Santíssima (sapatos e bolsas), Villa Santè 

(vestuário), Lança Perfume (marca  vestuário), EviStore (acessórios), entre outras lojas e 

marcas que se interessam em manter seus clientes sempre atualizados em relação à moda. 

Além de lojas e marcas como as citadas, também anunciam na revista empresas de outros 

segmentos, como por exemplo, a Coca-Cola (CVI), a Mobília (móveis), entre outras. 

Um dos objetivos da revista de moda é manter seu público alvo atualizado sobre as 

principais tendências do mundo fashion, e acelerar a chegada de coleções às lojas, 

incentivando o comércio de Santa Maria. O público-alvo primário da SantaFashion Magazine 

está definido basicamente por mulheres, de 20 a 30 anos, classes A e B, residentes em Santa 

Maria, que gostam de moda e se preocupam com a beleza. São mulheres que se preocupam 

com o que usar, como usar e o porque de cada elemento que vai compor seu look. Além disso, 

estão sempre atualizadas e em busca cada vez mais de informações de moda.  

                                                

9 Disponível em: <http://www.santafashion.com> 
10 Disponível em: <http://www.blog.santafashion.com> 



 

24 

 

Como público alvo secundário a revista aborda o sexo masculino, em editoriais de 

moda, e matérias no blog. Porém esta abordagem na revista não ocorre mensalmente, apenas o 

blog oferece matérias voltadas para o publico masculino mensalmente.  

Para atingir este público, a revista busca em suas estratégias de marketing e 

comunicação, uma troca direta com seus leitores, através principalmente das redes sociais, 

como Facebook e twitter, buscando interatividade, já que são ferramentas que estão no mesmo 

meio que a revista, a internet, facilitando o acesso e a identificação por parte dos leitores. 

 A maneira que a empresa utiliza estas ferramentas em suas ações é principalmente 

com informações que considera relevantes sobre o mundo da moda, buscando trazer para seus 

leitores e seguidores notícias, tendências e informações que permitam interação com o seu 

público, que comenta, curte, enfim interage com os posts e twitts. São posts que buscam além 

de interação, informar e agradar os leitores com as informações que ele recebe. Estas ações 

também facilitam a participação de leitores em qualquer parte do país. Como por exemplo: 

 

Figura 1 – post SantaFashion no Facebook 

 

Fonte: perfil da revista SantaFashion no Facebook, postado no dia 25 de novembro de 2011 as 16:06h. 

 

Por ser virtual, a revista também gera acessos por todo o Brasil e seu público não se 

restringe à cidade de Santa Maria. Isto comprova-se através do Google Analytics, ferramenta 

que controla a origem dos acessos ao site da revista, conforme a figura 2. 
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Figura 2- pontos de acesso SantaFashion Magazine 

 

Fonte: Dados extraídos do Google Analytics: 21 de maio de 2011 

Obs.: Estes dados variam semanalmente, causando alterações na ordem de acessos. 

 

Pela análise da figura 2, percebe-se que todas as cidades que geraram acesso estão 

marcadas com ponto, e mostrando que, por se tratar de uma revista virtual, não está restrita 

apenas a região de onde é produzida. O Google Analytics, além de disponibilizar número de 

acessos no site, também traz a informação referente às cidades que mais acessam a 

SantaFashion Magazine, que são:  Santa Maria, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, conforme o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Percentual de acessos SantaFashion Magazine 

Gráfico Percentual de Acessos SantaFashion Magazine

51,77%

7,02%

6,42%

3,43%

2,29%

1,84%

1,59%

1,29%

1,29%

1,05%

Santa Maria São Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro

Belo Horizonte Maringá Brasília Campinas

Recife Santo Ângelo

 

Fonte: Dados extraídos do Google Analytics: 21 de maio de 2011 

Obs.: Estes dados variam semanalmente, causando alterações na ordem de acessos. 
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Verificando os dados apresentados no gráfico 1, percebe-se que pouco mais da metade 

dos acessos, 51,77% são da cidade de Santa Maria, sede da empresa, o restante fica dividido 

entre capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e depois outras 

cidades de todo o Brasil. Outro ponto importante é que a capital que mais acessa o site não é a 

capital do estado do Rio Grande do Sul, onde a revista está localizada, e sim a capital do 

estado de São Paulo, a mais de 1000 km de distância da sede da empresa. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa ficou disponível por uma semana para que os leitores da SantaFashion 

Magazine pudessem realizá-la. Dos 608 leitores cadastradas no blog da SantaFashion 

Magazine, apenas 34 responderam a pesquisa, por este motivo a pesquisa ficou disponível por 

mais umas semanas e obteve-se apenas mais 3 respondentes. Assim, acredita-se que os 

resultados obtidos não podem ser generalizados, pois a margem de erro ficou em 17%. 

Constatou-se os seguintes dados que estão apresentados do gráficos 2 ao gráfico 27 e estão 

divididos em: 

Do gráfico 2 ao gráfico 8 são perguntas que classificam o perfil dos leitores, como 

faixa etária, renda entre outros, do gráfico 9 ao gráfico 27 são perguntas que definem o 

comportamento dos leitores, em relação a consumo, moda, entre outros, as outras questões são 

questões abertas para podermos analisar a imagem da SantaFashion Magazine. 

 

 

Gráfico 2 – Faixa etária 
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O gráfico 2 mostra que a maioria dos leitores está na faixa etária dos 21 aos 25 anos 

correspondendo a 58% das respostas, o que mostra se tratar de um público jovem. Somando a 

segunda maior faixa etária de leitores, dos 16 a 25 anos, chega-se a 80% dos leitores, o que 

define o perfil como um público que vai do adolescente até o adulto jovem. Mas a revista 

também possui leitores que pertencem a outras faixas etárias, como mostra o gráfico 2.  

Percebe-se também que algumas faixas não participaram da pesquisa. O público dos 

10 aos 15 anos, os pré-adolescentes, não fazem parte do público alvo da revista, o que explica, 

de certo modo, a ausência desta faixa etária na pesquisa. O mesmo acontece com o público 

dos 41 aos 50 anos, que, acredita-se, também não aparecer na pesquisa, por não se tratar do 

público alvo primário da SantaFashion Magazine. Já a outra faixa etária que é composta por 

pessoas com mais de 50 anos, obteve o segundo menor índice, 3%. Acredita-se que isso deve-

se ao fato de ser um perfil de pessoas que gostam de moda e estão atrás deste tipo de 

informação, mesmo a revista não objetivando diretamente este público. 

Com 11% pertencendo a faixa dos 26 aos 30 anos, verifica-se que o público adulto 

também é leitor da SantaFashion Magazine e encontra nas matérias e editorias assuntos do seu 

interesse. O mesmo ocorre com leitores dos 31 aos 40 anos que atingiram 6%.  

Acredita-se que este perfil de leitores também acessa a revista devido ao perfil de 

algumas lojas anunciantes que têm este público como sendo seu público alvo, sendo, assim, 

um público-alvo secundário da revista. 

 

 

Gráfico 3 – Sexo 

 

 

 

Quanto ao sexo, a diferença é bem significativa, pois 86% dos leitores pertencem ao 

sexo feminino. Muito disso se dá pela definição do conteúdo da revista, que aborda todo mês, 

por exemplo, três editoriais de moda, com matérias sobre tendências de moda, conceitos e 

beleza, tudo com foco na mulher, buscando assim uma maior identificação por parte do 

público feminino com o a marca SantaFashion. Este alto índice demonstra que esta 

identificação realmente ocorre com o público feminino.  
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Mas como foca também no público masculino, ainda que de forma secundária, a 

revista também realiza editoriais e matérias voltadas para homens, mas isso não é realizado 

mensalmente, sendo uma ação mais esporádica. Conforme abordagem anterior, este público é 

contemplado mensalmente apenas em matérias no blog da revista, que abordam temas 

masculinos. Isso explica os 14% de leitores do sexo masculino e o porque desta diferença 

entre os sexos. 

Assim, acredita-se que a Revista SantaFashion atinge seus objetivos em relação ao 

público alvo primário e secundário. Conforme abordagem anterior, as estratégias de 

comunicação da empresa são voltadas, primariamente, para o público feminino. O grau obtido 

de 86% de mulheres representa que estas estratégias são eficazes. 

 

 

Gráfico 4 – Grau de escolaridade 

 

 

 

Com base nos dados do gráfico 4, verifica-se que 86% dos leitores estão cursando ou 

já concluíram algum curso superior, sendo que destes 86%, 11% possuem alguma pós 

graduação. Se tratando de um público jovem na sua maioria (80% entre 16 e 25 anos), 

percebe-se que o público é formado por leitores com educação superior. Por isso, também 

acredita-se que os 49% dos leitores com educação superior incompleta são jovens 

universitários, e não adultos que abandonaram os estudos.  

Da mesma forma, corroborando com esta conclusão, constata-se que nenhum dos 

respondentes tinha apenas ensino fundamental. Isto se deve ao fato de que o público leitor da 

revista é formado, na grande maioria, por adolescentes, adultos jovens e adultos, faixa etária 

que, normalmente, já não está mais cursando apenas o ensino fundamental e sim, no mínimo, 

um curso superior. 
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Gráfico 5 – Estado civil 

 

 

 

O público também, na sua grande maioria, está solteiro, pois 78% das pessoas que 

participaram da pesquisa preencheram esta opção. Acredita-se que isso se deve ao fato de se 

tratar de um público de leitores adolescentes e adultos jovens, que ainda estão cursando algum 

curso superior e em busca de uma carreira profissional. Ou seja, por serem jovens, acredita-se 

que ainda não possuem condições financeiras para se casar ou terem uma união estável. 

Já a opção casado obteve 8%, o que deve ser referente ao público adulto leitor da 

revista. Um fator interessante é que, por se tratar de uma revista com a maioria dos leitores 

jovens, o número de leitores com o estado civil de união estável foi maior que o de casados, o 

que é muito comum atualmente. 

 

 

Gráfico 6 – Reside com quem? 

 

 

 

O gráfico 6 permite perceber que 64% dos leitores mora com seus pais (família). 

Acredita-se que este índice foi alcançado por se tratar de um público jovem e que ainda é 

estudante. Isso também pode estar relacionado ao fato de estarem em fase de formação 

profissional, como comprova o gráfico 3, mostrado anteriormente. 

Em segundo lugar, estão os leitores que residem com namorado (a), que alcançaram 

17%. Como o gráfico 5 evidencia que 22% dos leitores são pertencentes ao estado civil de 

casado ou união estável, pressupõe-se que este número é formado pelos 17% que moram com 
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o namorado e o restante está diluído nos 64% que responderam que moram com os pais 

(família). Mas esta conclusão é hipotética, pois aqui houve um equívoco e não foi colocado a 

opção moro com marido / esposa, por isso que se pressupõem que estão diluídos entre os que 

moram com o namorado e os que moram com a família.   

O restante, 19% acredita-se serem jovens que vieram de outras cidades para estudar 

em Santa Maria, e por isso não moram com suas famílias e sim sozinhos ou dividem 

apartamentos. Esta pergunta teve como objetivo pode aprofundar mais na definição do perfil 

do público leitor, já que a revista não tinha conhecimento sobre estes dados. 

 

 

Gráfico 7 – Possui renda própria? 

 

 

  

Um fator interessante é que mesmo sendo um público jovem e que está em fase de 

formação profissional, 61% possui renda própria, logo, além de estudando, estão trabalhando 

ou recebem algum tipo de renda. 

Já os 39% que não possuem renda própria devem estar relacionados ao fato de serem 

apenas estudantes e devem pertencer ao público mais jovem leitor da revista. Com isso, 

conclui-se que o público leitor é formado na sua maioria por pessoas que possuem renda 

própria, aprofundando ainda mais a pesquisa sobre o perfil dos leitores da SantaFashion 

Magazine. 

 

Gráfico 8 – Faixa de renda familiar 
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A classe social que também foi analisada ficou dividida assim conforme a visão do 

IBGE (2010), baseada no número de salários mínimos. O gráfico 8 foi construído conforme a 

definição do IBGE (2010). Assim, cada faixa de salário corresponde a uma opção de renda 

familiar que determina as classes sociais A, B, C, D e E. 

A partir do gráfico 8, constata-se que 47% das pessoas pertencem à classe C, seguida 

na ordem pelos públicos D com 22% e E com 14%. Depois, com 11%, está a classe B, que já 

são leitores que devem ser mais maduros e que já possuem seu trabalho próprio. 

Considerando que são leitores jovens, é um publico muito interessante, que está 

entrando no mercado de trabalho e buscando sua própria renda em forma de trabalho ou 

estágio, já que 61% dos leitores possui renda própria, mesmo sendo um público de leitores 

jovens.  

Ainda, acredita-se que pode ter havido confusão no momento do preenchimento desta 

questão no questionário, pois a pergunta se referia à faixa de renda familiar e não pessoal, e 

isso pode não ter ficado muito claro para os leitores que responderam o questionário. 

Acredita-se que este seja o motivo pelo qual houve diferença entre a classe social do público 

alvo pretendido pela revista (classes A e B) e a classe social do público respondente da 

pesquisa.  

 

 

Gráfico 9 – A moda é um assunto relevante 

 

 

 

Como a pesquisa foi aplicada para leitores da SantaFashion Magazine, é normal que 

75% considerem o assunto moda relevante, pois verifica-se que estão atrás deste tipo de 

informação. Destes 75% dos leitores, 36% concordam totalmente, estes devem ser pessoas 

que estão sempre atrás de informações sobre o tema moda. Já os 39% são pessoas que 
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consideram a moda um assunto relativamente importante, mas não são leitores tão assíduos 

sobre o tema. 

Como 17% dos leitores são indiferentes ao tema, acredita-se que são pessoas que 

gostam de moda, mas não devem ficar sempre atrás de tendências e dicas sobre o tema. 

Devem gostar de ler apenas para estar atualizadas. 

Já os 6% que discordam, devem olhar apenas a parte da fotografia, cinema, 

gastronomia ou arquitetura ao acessarem a revista, o mesmo que deve acontecer com os 3% 

que discordam totalmente. Acredita-se que estes 9% sejam formados pelo sexo masculino que 

somados atingiram 14%. Este público pode estar interessado na revista não pela moda, mas 

para apreciar as modelos. 

Mas mesmo com estes 9% de leitores que não consideram moda um assunto relevante, 

verifica-se que a revista consegue atingir um público que considera moda um assunto 

relevante em suas ações de comunicação com seu público alvo, já que 75% dos leitores 

concordam com a afirmação. 

 

 

Gráfico 10 – Costuma ler sobre moda com frequência 

 

 

 

Com 77% das respostas, os leitores costumam ler sobre moda com frequência, sendo 

33% concordantes totalmente e 44% apenas concordantes. Isso deve explicar a diferença de 

acessos nos períodos de lançamento das edições e nos dias que estão para serem lançadas as 

edições, já que é quando os acessos são geralmente o dobro da média diária. 

Mas seguindo a lógica dos que não consideram a moda um assunto relevante, os 

mesmos 17% também não costuma ler sobre moda com freqüência. Em relação aos 9% que 

não consideram a moda um assunto relevante, percebe-se que, no gráfico 10, 6% não 

costumam ler sobre moda com freqüência. Mas alguns leitores mesmo não considerando a 
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moda relevante, lêem a respeito do assunto, já que existe uma mínima diferença nos números 

dos gráficos 9 e 10. Os 9%  que não consideram moda um assunto relevante, se reduzem a 6% 

quanto a ler sobre moda com freqüência, assim, de alguma maneira nas estratégias de 

comunicação da SantaFashion os leitores foram atingidos e atraídos para acessar o site e 

conhecer a revista. 

 

 

Gráfico 11 – Prefiro ler blog e sites sobre moda, do que revistas. 

 

 

 

Como mostra o gráfico 10, 77% dos leitores costumam ler sobre moda com 

frequência, mas dividem-se em relação à fonte de referência. Entre os respondentes, 36% 

preferem ler sobre moda em blogs e sites (gráfico 11), o que comprova o crescimento do meio 

digital na comunicação, mas isso também pode ser reflexo do fato de a revista utilizar a sua 

comunicação principalmente via redes sociais. Assim, ela atinge diretamente o público leitor 

que fica algum tempo conectado via internet e gosta da praticidade de poder ler sem sair de 

casa ou do trabalho, ou em qualquer lugar que disponibilize acesso à internet. 

Para os 36% que consideram indiferente a fonte de informação ser blog, site ou 

revista, acredita-se que estão atrás da informação, independente do meio utilizado, para eles o 

importante é a relevância do conteúdo. 

Mas também percebe-se que 28% preferem as revistas, pois marcaram que discordam 

com a afirmação. Estes, acredita-se que preferem a possibilidade de manusear a revista e 

optam pela credibilidade que uma revista impressa com qualidade passa. 

Se forem analisados os que concordam e os que discordam, chega-se a um empate, 

levando uma vantagem os que concordam totalmente, com 8%, contra os que discordam 

totalmente, com 0%. Este 0% já era esperado pelo fato de serem leitores de uma revista 

digital. 
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Com base nestes dados, verifica-se que o público leitor busca e gosta de informações 

em meios digitais, podendo estes serem blogs, sites, revistas, enfim algum veículo capaz de 

fornecer algum assunto relevante sobre moda. 

 

 

Gráfico 12- Costumo ler a SantaFashion Magazine com frequência  

 

 

 

 Como o questionário foi realizado com pessoas que se cadastraram como leitores no 

site da SantaFashion, era esperado 0% nas opções discordo e discordo totalmente na questão 

do gráfico 12, que pergunta se os leitores lêem a SantaFashion Magazine com frequência. Isso 

significa que os leitores da revista são fiéis, ou seja, não são pessoas que acessam o site 

apenas esporadicamente. 

 Mas 11% afirmam que vêem a questão como indiferente, este devem ler apenas 

quando atingidos pelas campanhas ou quando acharem alguma matéria interessante, ou seja, 

precisam de uma motivação para realizar a leitura. 

 Já que 88% dos leitores concordam ou concordam totalmente que lêem a revista com 

freqüência, acredita-se que a imagem da SantaFashion entre este público é positiva. São 

possivelmente leitores que tiveram o primeiro contato com a revista e ficaram satisfeitos e 

mantém este vínculo com a marca. A maioria, 69% concorda em ler a SantaFashion com 

freqüência, mas não devem ser leitores tão assíduos como os 19% que concordaram 

totalmente, estes devem fazer parte das pessoas que acompanham as ações comentando-as no 

site e devem costumar ler toda a revista frequentemente. 

 Com estes números, verifica-se que todos os leitores que responderam, frequentemente 

ou não, lêem as edições da SantaFashion Magazine. Ou seja, não são pessoas que se 

cadastram apenas por curiosidade e depois não acessam mais o site, mas entusiastas do tema e 

da marca. 
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Este público caracteriza-se, assim, segundo o site livebuzz.com.br
11

, como 

consumidores que têm maior envolvimento com as marcas, ou seja, são os chamados 

“influentes” e estão na segunda posição do quesito compras online. São jovens que têm 

muitos amigos nas redes sociais, que gostam de propagar seus pensamentos e opiniões e que 

são mais abertos à presença das empresas na internet. Esses internautas fazem parte do grupo 

mais crítico em relação aos produtos que compram e às estratégias utilizadas pelas 

companhias. 

 

 

Gráfico 13 – Conhecer tendências sobre moda é fundamental para se estar bem vestida (o) 

 

 

 

 Analisando o gráfico 13, verifica-se que 61% dos leitores consideram fundamental 

conhecer as tendências sobre moda, para se estar bem vestida (o). Com estes dados pode-se 

constatar que os leitores estão atrás de informações que vão servir de orientação para poderem 

montar seus looks e saber o que usar e como usar cada peça e acessório.  

Dos 61% que concordam com a afirmação, 50% concordam e consideram relevante 

conhecer as tendências sobre moda, para se estar bem vestida (o), mas para os 11% restantes, 

acredita-se que isso seja uma questão fundamental, pois estes concordam totalmente com a 

afirmação. 

 Para 22% consideram indiferente, acredita-se que estes não descartam a possibilidade 

de usar as informações como auxilio para montar seu look. Além disso, também existem os 

que não consideram fundamental conhecer sobre moda, estes somados atingem a porcentagem 

de 17% e devem ser formados por pessoas que buscam outro tipo de informação na revista, 

                                                

11 Disponível em: http://livebuzz.com.br/2011/10/pesquisa-identifica-6-perfis-de-consumidores-na-internet-e-

aponta-como-lidar-com-eles-nas-midias-sociais/ 

http://livebuzz.com.br/2011/10/pesquisa-identifica-6-perfis-de-consumidores-na-internet-e-aponta-como-lidar-com-eles-nas-midias-sociais/
http://livebuzz.com.br/2011/10/pesquisa-identifica-6-perfis-de-consumidores-na-internet-e-aponta-como-lidar-com-eles-nas-midias-sociais/
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como as matérias de gastronomia, cinema, comportamento e arquitetura, que fazem parte das 

edições da SantaFashion Magazine, ou lêem sobre moda apenas para estarem atualizados e 

saberem o que há nas lojas da cidade. 

 

 

Gráfico 14 – Busco expressar a minha personalidade através das roupas que uso 

 

 

 

Com base no gráfico 14 constata-se que, por mais que seja indiferente de alguma 

maneira, a personalidade das pessoas influencia na escolha de roupas, já que não se obteve 

nesta questão nenhuma respostas discordantes ou discordantes totalmente. 

A maioria, 84% buscam expressar a sua personalidade através das roupas que usam. 

Assim, se deduz que é para isso que buscam as informações, para poder saber o que comprar e 

como usar as tendências de cada coleção de forma que transmita a sua personalidade e gosto. 

Do total, apenas 17% consideram isso indiferente e não vêem a roupa fazer parte da sua 

personalidade, mas como afirmado anteriormente ninguém discordou ou discordou totalmente 

com a afirmação.  

  

Gráfico 15 – Minhas compras são por necessidade e não por impulso 
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 Analisando o gráfico 15, constata-se uma disputa entre compras por necessidades e 

por impulso, pois 50% afirmam comprar por necessidade, estes 50% devem planejar fazer as 

suas comprar ou compram de acordo com a ocasião. Já 28% são indiferentes,  acredita-se que 

esses efetuam as compras de acordo com cada momento, às vezes porque precisam, mas às 

vezes porque querem, não comprando na maioria das vezes por impulso e nem por 

necessidade, depende muito da ocasião. 

Outros 23% afirmaram comprar por impulso mesmo, para estes acredita-se que a 

publicidade das empresas interfere diretamente em seus desejos e compras, já que compram 

de acordo com o seu desejo e não se realmente necessitam. Destes 23%, 6% afirmaram 

comprar por impulso, para este público acredita-se que basta um estímulo para que eles 

comprem alguma coisa. 

Com isso as publicidades e os editoriais publicados nas edições da SantaFashion 

Magazine podem ser este estímulo para que os anunciante vendam seus produtos. 

 

 

Gráfico 16 - Costumo comprar roupas todo o mês 

 

 

 

 Neste gráfico 16, podem-se analisar o perfil de compra dos leitores, 61% afirmam 

comprar roupas todo mês, sendo que destes, 42% concordam e 19% concordam totalmente 

com a questão. Com isso, acredita-se que mais leitores comprem por impulso quando o 

assunto é a compra de roupa.  

Para 19% isso é indiferente, ou não sabem afirmar, provavelmente façam parte dos 

leitores que não compram por impulso. Já para os restantes 20% isso não acontece, compram 

roupas realmente quando necessitam. Dos 20%, 17% apenas discordam enquanto 3% 

discordam totalmente com a afirmação. 
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Com base nestes dados pode-se afirmar que a revista que aborda em todas as edições 

no mínimo 3 editoriais sobre moda, que inclui na grande maioria roupas, acerta em sua 

definição de público alvo, e na relação de clientes, já que muito dos anunciantes trabalham 

com a venda de roupas.  

 

 

Gráfico 17 – Costumo comprar sapatos e/ou bolsas todo o mês 

 

 

 

Analisando o gráfico 17 e comparando com o gráfico 16, percebe-se que os leitores 

compram mais roupas do que sapatos ou bolsas. Isso fica claro já que no gráfico 16, 61% dos 

leitores afirmaram comprar roupas todo mês enquanto no gráfico 15, apenas 20% afirmam 

comprar sapatos e bolsas todo o mês.  

O número de indiferentes também alterou, foi de 19% no gráfico 16 para 36% no 

gráfico 17, provavelmente aqui estejam alguns dos leitores que compram roupas todo o mês. 

Mas a inversão foi grande, pois, 42% discordam que compram sapatos ou bolsas todo mês e 

3% discordam totalmente, somados tem-se 45% discordantes, contra 20% no gráfico 16. 

Logo, conclui-se que os leitores compram com mais freqüência roupas em comparação a 

sapatos e bolsas.  

Estes dados são interessantes e servem para os anunciantes da SantaFashion Magazine 

e a própria revista conhecer melhor o que os leitores da revista buscam nas lojas da cidade. 

Com isso fica claro que os anunciantes de sapatos devem investir mais em publicidade ao 

ponto de aumentar o desejo por sapatos de seus clientes, para assim aumentarem as suas 

vendas. 

 

 

 



 

39 

 

Gráfico 18 – Prefiro realizar compras em lojas de rua  

 

 

 

 No gráfico 18 que se refere quanto ao local preferido para realizar as compras, para 

50% isso é indiferente, mas 19% concordam e 14% concordam totalmente que preferem 

realizar comparas em lojas de rua, estes somados chegam a 33%, um número bem maior do 

que os que discordam (11%) ou discordam totalmente (6%). Somando os discordantes 

chegamos a 17% dos leitores, que devem preferir realizarem suas compras em outro lugar. 

 

 

Gráfico 19 – Prefiro realizar compras em shoppings 

 

 

 

Quando questionados sobre as compras em shoppings, não tem-se muita diferença em 

relação aos indiferentes, pois temos 47% no gráfico 19 contra 50% no gráfico 18, neste caso 

segue uma coerência entre as respostas. 

 Acontece no gráfico 19 um acréscimo em relação aos concordantes, que se dividiram 

assim: 28% concordam que preferem comprar em shopping e 14% concordam totalmente com 

a afirmação, somados tem-se 42%. Comparado com o gráfico 18 ocorre um acréscimo de 9% 

dos concordantes, logo acredita-se que o shopping seria um local melhor para o comércio, 

segundo os leitores SantaFashion Magazine. 



 

40 

 

 Mas tem-se também os que discordam com 11%, o que permanece igual ao gráfico 18, 

a diferença ocorre mesmo nos que discordam totalmente, que agora teve 0%, contra 6% no 

gráfico anterior, contribuindo ainda mais para concluir que os leitores preferem os shoppings 

a lojas a de rua. 

Assim verifica-se que os leitores da SantaFashion Magazine preferem realizar compras 

em shoppings do que em lojas de rua, talvez pela praticidade de locomoção, estacionamento, 

muitas lojas juntas, enfim, toda a comodidade que um shopping oferece, proporcionado além 

de compras, entretenimento. 

 

 

Gráfico 20 – Prefiro realizar compras pela internet 

 

 

 

 Aqui sim possui uma maior rejeição por parte dos leitores, um fato interessante, já que 

trata-se de uma revista virtual, e mesmo assim 42% discordam em preferirem comprar pela 

internet, o maior numero de rejeição comparados entre os gráficos 18, 19 e 20. Mas isso 

ocorre provavelmente porque, como se trata de uma pesquisa sobre moda, que não é o maior 

setor de vendas virtual, o leitor gosta de provar, tocar e sentir as peças antes de comprar, são 

produtos de uso pessoal e não de eletrônicos que são o carro chefe das vendas pela internet 

segundo o site radardofuturo
12

.  

 O que ficou praticamente empatado foi os que consideram isso indiferente, pois 

obteve-se 50% dos votos, o mesmo número do gráfico 18 e apenas 3% a mais que o gráfico 

19. 

                                                

12 Disponível em: < http://radardofuturo.blogspot.com/2011/03/internet-amplia-venda-de.html> 
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 Mas também há quem prefere comprar pela internet, 6% concordam e 3% concordam 

totalmente, provavelmente sejam leitores mais novos e que já se acostumaram a realizar este 

tipo de compra.  

 

 

Gráfico 21 – Estou sempre em busca de novidades e peças exclusivas nas lojas da cidade 

 

 

 

 A maior porcentagem aqui ainda foi a opção indiferente, 44%, acredita-se que isso 

seja reflexo das pessoas que não compram por impulso, mas mesmo assim buscam por 

novidades. Mas 25% concordam e 14% concordam totalmente, o que mostra que os que 

consideram a afirmação indiferente também pendem para o lado de buscar novidades, por 

mais que comprem, mas gostam da informação. 

Claro que também existe os que não estão atrás de peças exclusivas e nem de 

novidades, somados obteve-se 17%, mas destes apenas 6% discordam totalmente, logo 

acredita-se que este seja o perfil que compra de acordo com o preço e a necessidade. 

 

 

Gráfico 22 – Compra roupas e acessórios também em outras cidades com frequência  
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 Nos gráficos 18, 19 e 20 percebemos um fator interessante, pois em todos os três, os 

leitores concordam ser indiferente comprar em lojas de rua, shopping ou internet, mas 33% 

preferem comprar em lojas de rua, 47% preferem comprar em shoppings, mas a principal 

diferença vem na compra pela internet, onde apenas 9% preferem realizar compras virtuais.  

Aqui também se tem quase um empate em relação a comprarem roupas com 

freqüência e acessórios em outras cidades, pois 31% concordam e 36% discordam. Mas se for 

agregar com os que concordam totalmente, temos 50% concordantes e 42% discordantes, um 

número bem próximo, já que obtém apenas 8% de indiferentes. 

Estes números também ocorrem por causa das classes sociais dos leitores da revista e 

da proximidade de Santa Maria com Rivera, onde principalmente no inverno compra-se muita 

roupa de lã, devido ao baixo custo. 

 

 

Gráfico 23 – A marca é o principal fator para eu comprar um produto 

 

 

 

 Muitos fatores influenciam o processo de compra, mas quando questionada a marca, 

verifica-se que 0%, ou seja, nenhum dos entrevistados concorda totalmente que a marca é o 

principal fator para comprar um produto, 6% dizem concordar, mesmo assim um número 

muito baixo. 

 Para 36% isso é indiferente, ou seja, depende da ocasião, ou acredita-se como um fator 

de desempate entre dois produtos. Mas a maioria optou por discordar (33%) ou discordar 

totalmente (25%), somados chegam a 58%, o que comprova que somente a marca não é o 

principal fator de compra de um produto para os leitores que responderam a pesquisa. Assim, 

afirma-se que os anunciantes devem buscar divulgar as suas marcas, mas ter um foco ainda 

maior na qualidade e no preço, valores avaliados nos gráficos 24 e 25 a seguir. 
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Gráfico 24 – A qualidade é o principal fator para eu comprar um produto 

 

 

 

 Com certeza nesta questão obteve-se a maior concordância por parte dos leitores em 

comparação as demais questões, pois 44% concordam totalmente e 56% concordam, somados 

temos 100% de concordância, logo, o principal fator decisivo na hora da compra é a qualidade 

de um produto e não a marca questionada no gráfico 23. 

 Esta foi a única questão que teve em indiferente, 0%, em concordantes, 0% e também 

em concordantes totalmente, 0%. O que deixa bem claro o critério de escolha por parte dos 

leitores na hora de decidir entre qual produto comprar: a qualidade. 

Com isso conclui-se que os leitores da SantaFashion Magazine são consumidores 

exigentes, que buscam em produtos a qualidade acima de qualquer coisa. 

 

 

Gráfico 25 – O preço é o principal fator para eu comprar um produto 

 

 

 

 Quando abordados sobre o preço, obteve-se um empate se somar os concordantes 

totalmente e os que concordam pois daria 47%, a mesma porcentagem dos que consideram 

isso indiferente. Mas os que apenas concordaram chegaram a 39%, ou seja, a maioria 

concorda ou não considera isso o principal fator. 



 

44 

 

O interessante dos gráficos 23, 24 e 25 é o fator decisivo na hora da compra, Kumar 

(2008, p.80) citado anteriormente afirma que: “Duas marcas podem ter a qualidade 

equivalente, mas se uma delas tiver uma imagem mais forte, gerará utilidade mais alta no 

segmento-alvo. Os consumidores estão dispostos a pagar pela qualidade da imagem”. Isso fica 

em evidência, pois 100% consideram a qualidade o principal fator de compra, quando 

questionado sobre a qualidade, porém se referem à qualidade do produto e não da marca. 

Sobre a marca ser o principal fator de compra verifica-se que apenas em critério de 

desempate, mas antes disso ainda vem o fator preço na hora de comprar um produto. O fator 

marca não teve ninguém que concordasse completamente com esta opção. 

Como mencionado anteriormente, segundo Samara e Morsch (2005), o processo de 

escolha e compra de determinados produtos, depende da relação do consumidor com as 

marcas, e também de fatores como as necessidades dos consumidores, as informações que ele 

recebeu e também da sua avaliação entre os produtos, além de toda a influência cultural que 

ele sofre. Logo qualidade, preço e marca, nesta ordem fazem toda a diferença para os leitores 

da SantaFashion Magazine. 

 

 

Gráfico 26 - Prefiro freqüentar locais movimentados como baladas e clubes 

 

 

 

 Quando questionados na relação baladas e clubes, ou seja, locais movimentados a 

maioria optou por indiferente, com 33%. Isso porque depende obviamente do dia e do grupo 

de amigos. Por se tratar de um público jovem e que 78% estão solteiros, se somarmos os 19% 

(concordo) com os outros 19% (concordo totalmente), obtem-se uma maioria de 38% optantes 

por locais mais movimentados. 
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Neste locais movimentados acredita-se que muitos estão atrás de festa, diversão, 

descontração e ficar na companhia de amigos, ou até mesmo em busca de novas amizades e 

relacionamentos. 

 Mas também temos os que discordam e preferem locais mais calmos, com 17% 

(discordam) e 11% (discordam totalmente), logo estes provavelmente sejam compostos por 

um público mais adulto, que busca locais mais sossegados e tranqüilos para seu lazer. 

Acredita-se que sejam leitores que buscam conforto, entretenimento, mas não abrem mão da 

qualidade do espetáculo e da tranqüilidade que um local calmo proporciona. 

Assim, acredita-se que estes não sejam os melhores locais para ações de comunicação 

da SantaFashion Magazine, mas que podem ser utilizados como ações complementares para 

as festas e coquetéis realizados pela SantaFashion Magazine. 

 

 

Gráfico 27 - Prefiro freqüentar locais culturais como cinema e teatro 

 

 

 

 Os leitores se dividem também em relação a locais que preferem freqüentar, a maioria 

prefere locais mais culturais como cinema e teatro, tem-se uma maioria que preferem locais 

mais calmos com 36% (concordo) e 31% (concordo totalmente) somados atinge-se 67%, ou 

seja, a grande maioria. Isso se deve pelo fato de serem pessoas mais cultas, que já estão 

cursando um ensino superior (50%) ou até mesmo já concluíram (36%) conforme questão 

anterior, logo pessoas com uma bagagem cultural mais elevada.  Mas acredita-se que, nem por 

isso não gostam de festas e sim apenas preferem locais mais calmos. 

 Nesta questão apenas 25% optaram pela opção indiferente, provavelmente as mesmas 

pessoas que depende da vontade do dia. Mas apenas 8% discordaram e 0% discordaram 

totalmente, o que comprova a preferência ou no mínimo o gosto pelo cinema e pelo teatro. 
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Qual a primeira palavra que você relaciona com a SantaFashion Magazine? 

 

Tabela 2 – Palavras relacionadas a SantaFashion Magazine 

 

Palavra % de respostas 

Moda 50% 

Atual e atualidade 8,33% 

Local 5,55% 

Beleza 5,55% 

Eclética 2,77% 

Cinema 2,77% 

Espetacular 2,77% 

Fotos 2,77% 

Pioneira 2,77% 

Criatividade e competência 2,77% 

Original 2,77% 

Santíssima 2,77% 

Conhecidos 2,77% 

 

Acima temos a resposta dos leitores em relação a que palavra relacionam com a 

SantaFashion Magazine, nesta análise a grande maioria escreveu moda (50%) como sendo 

esta palavra, mas também aparecem  por ser produzida em Santa Maria, original, atual, entre 

outros. O fato interessante foi que mencionaram um anunciante, a loja Santíssima, como 

sendo a primeira palavra relacionada com a SantaFashion Magazine. 

É normal que a primeira palavra seja moda, por se tratar de uma revista de moda, que 

trata diretamente com moda, beleza, e matérias que abordam estes temas. O interessante 

também foi o fato de considerarem ser uma revista local, o que facilita o acesso aos produtos 

expostos nos editoriais e matérias. 

Com base nestes 50%, acredita-se que a SantaFashion Magazine consegue com êxito 

transmitir para seu leitor o que se propõe a fazer, escrever e divulgar moda, buscando as 

principais tendências e adaptando para o mercado local. 
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Os leitores também deram as suas opiniões sobre a SantaFashion Magazine. E abaixo 

estão algumas das suas respostas, unidas por perfil de elogios e de críticas. As transcrições são 

fiéis as originais, e os erros também foram mantidos. 

Elogios:  

“É um revista muito boa, que traz um jeito fashion de se vestir que a gente encontra 

nas ruas e não somente em passarelas.” 

 

"Conheço a revista há pouco tempo, mas por ser minha área de interesse, tenho 

visitado-a frequentemente, inclusive para rever matérias já publicadas. Preciso elogia-los 

pelo trabalho de altíssima qualidade apresentado na Santa fashion, com fotos de qualidade, 

conteúdo relevante e em sintonia com os grandes polos de produção de moda. Se tivesse que 

apontar algum defeito, seria apenas o do período de publicação... Ter a Santa Fashion 

publicada quinzenalmente seria bom demais!” 

 

“Revista dinamica, atualizada, inovadora.” 

 

“É uma revista interessante, pois aborda todos os estilos, alternativos, rock, social, de 

acordo com a moda, o que é bom para quem é super por fora como eu!” 

 

“Roupas e acessórios ao alcance da população de Santa Maria.” 

 

“Acho muito boa a ideia de uma produção contemporânea e diferenciada produzida 

totalmente em Santa Maria.” 

 

“Leio sempre a Santa Fashion pela parte dedicada ao cinema! Acho sempre o texto 

muito bom e gosto demais!” 

 

“É uma revista maravilhosa, com muitas informações sobre o mundo da moda, com 

dicas preciosas e com fotografias incríveis.” 

 

“Uma revista pioneira de moda em Santa Maria, que está a cada dia se revelando na 

competência e qualidade.” 
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“Uma revista super inovadora onde podemos atualizar nosso conceito sobre moda e 

ainda ver as novidades nas melhores lojas da cidade.” 

 

“Uma revista "tri" antenada com as tendências de moda e atualidade, 

particularmente sempre consulto a revista para acertar no look ou make!Parabéns, 

continuem assim!” 

 

“É uma ótima revista, que traz bastantes informações interessantes.” 

 

“Penso que a revista movimentou Santa Maria no ramo da moda. Antes da Santa 

Fashion não se muito assunto relacionado à moda, agora tem mais eventos, desfiles, 

novidades, modelos...” 

 

“Uma equipe bem preparada e competente que sabe abranger assuntos diversificados 

e envolver o leitor com belas imagens sem apelar para o comum 'maria vai com as outras'. 

geralmente olho só as figuras :D” 

 

“E uma revista que deixa os leitores sempre atualizados.” 

 

“Gosto demais! Estão de parabéns!” 

 

“Adoro ler, acho inovadora. Não existe nada parecido em Santa Maria. Gosto das 

modelos bem naturais e regionais e de saber que as roupas que estão na revista podem ser 

encontradas na cidade.” 

 

“Adoro a revista, além de trazer dicas bem legais sobre moda, cabelo. maquiagem e 

afins... sempre tem reportagens interessantes e boas de ler.” 

 

“Ousada e bem feita.” 

 

Sugestões: 

“Gosto de ler a revista, mas sinto falta de uma abordagem mais dia-a-dia, moda de 

rua e cotidiano.” 
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“Bem produzida, mas poderia trazer mais variedades e dicas de dia-a-dia!” 

Críticas: 

 

“Acho interessante, já vi coisas muito legais, e outras que não tinham mais tanto 

interesse, por ser um assunto muito explorado já. Mas acho ótima por ser daqui de Santa 

Maria, por difundir moda e tudo mais, que até pouco tempo era um assunto tão perdido. Mas 

as pessoas o ruim é que quando se tem algo interessante, como roupa, todo mundo começa a 

usar, e então acaba banalizando isto, e perdendo o charme que a moda tem!” 

 

"Acho que a revista começou muito bem mostrando looks usáveis de diferentes lojas 

da cidade. Atualmente, esta mais voltada para roupas de passarela e mostra roupas de 

poucas lojas da cidade, as boutiques. Gostava mais dela inicialmente..." 

 

Analisando as respostas, percebe-se que a maioria gosta da revista, buscam 

informações de moda, beleza e que agrada a maioria, com seu perfil e sua capacidade técnica, 

imposta pela cidade e até mesmo pela equipe. 

Mas, além da qualidade, outro fator muito mencionado foi ser uma revista produzida 

em Santa Maria, ou seja, local, que aborda a moda adaptada as lojas da cidade, possibilitando 

que além de ver as tendências, e ficar atualizado, o leitor da SantaFashion Magazine compre 

os looks mostrados na revista, pois estão a venda nas lojas da cidade. 

Isso é muito importante, pois o propósito da revista é poder adaptar as tendências 

mundiais com o mercado local, buscando ao máximo diminuir esta distância entre tendências 

de moda e o interior. 

Quanto às sugestões o que se percebeu é a falta de informações sobre a moda para o 

dia a dia das pessoas, matérias sobre roupas, maquiagens e acessórios para ir trabalhar, para ir 

a faculdade e para a balada, ou seja, o leitor espera também por matérias com tendências mais 

simples, mais dia a dia mesmo e não exclusivamente matérias com uma característica mais 

fashion. 

Analisando, as críticas são basicamente na mesma linha das sugestões, pois verifica-se 

que a fraqueza da revista está em não explorar o mercado dia a dia, e sim se preocupar mais 

com o lado fashion e geralmente glamoroso da moda e de suas tendências. 
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base nos dados da pesquisa realizada com os leitores da SantaFashion, percebe-

se que a imagem da marca SantaFashion é positiva, pois consegue atingir o seu leitor com o 

propósito de adaptar a moda das passarelas e as tendências de cada estação para o mercado de 

Santa Maria. Isso acontece com êxito, pois foi percebido pela maioria dos seus leitores, que 

considera a revista de forma positiva, classificando-a como uma revista com ótima qualidade, 

informações interessantes, além de ser inovadora e ousada. 

Isso fica evidente se analisarmos algumas respostas dos leitores, como, por exemplo, 

“Uma revista super inovadora onde podemos atualizar nosso conceito sobre moda e ainda ver 

as novidades nas melhores lojas da cidade.”, ou esta definição onde diz: “É uma revista 

maravilhosa, com muitas informações sobre o mundo da moda, com dicas preciosas e com 

fotografias incríveis.”  

Com base nestas informações, verifica-se que os leitores admiram a marca 

SantaFashion e fazem até uma comparação sobre o mundo da moda na cidade antes e depois 

do lançamento da SantaFashion Magazine, esta afirmação é com base na colocação do leitor 

que afirma o seguinte: “Penso que a revista movimentou Santa Maria no ramo da moda. Antes 

da Santa Fashion não se tinha muitos assuntos relacionado à moda, agora tem mais eventos, 

desfiles, novidades, modelos...”. 

Conclui-se, assim, que em relação à imagem de marca acredita-se que a SantaFashion 

tenha uma imagem positiva, que agrada seu público alvo e seus leitores, e consegue com êxito 

o seu propósito de trazer moda para a cidade, adaptando as tendências de moda, para o 

mercado da cidade. 

Analisando o perfil dos leitores, percebe-se que se trata, na grande maioria com base 

nos respondentes, de um público jovem, do sexo feminino e com um grau de escolaridade 

superior ao ensino básico. Com isso conclui-se que a revista atinge o público que pretende, já 

que o perfil de leitores que participaram da pesquisa faz parte do público alvo pretendido pela 

empresa. 

Quanto ao comportamento de compra dos leitores, percebe-se que se trata de um 

público que, quanto ao local preferido para suas compras, é indiferente, mas tem uma maior 

identificação com shoppings, provavelmente por todo o entretenimento e possibilidade de 

compras em único local, agregando mais segurança e praticidade para os consumidores. 
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Mostrando que, independente do local que efetuem suas compras, buscam além da 

praticidade, a qualidade. 

Com base na pesquisa, acredita-se que os leitores buscam no produto que estão 

interessados qualidade, seguido pelo preço do mesmo, deixando a marca como quesito de 

desempate na hora de decidir entre um produto ou outro. O quesito qualidade fica em 

evidência, já que 100% dos leitores escolheram concordar com a afirmação sobre qualidade, 

assim sabe-se que são clientes ou leitores exigentes, que buscam a qualidade acima de 

qualquer coisa. Com base nisso e nas definições feitas pelos leitores respondentes da pesquisa, 

verifica-se que a SantaFashion agrada seus exigentes leitores no quesito qualidade. 

Analisando mais a fundo, verifica-se que mais de 80% dos leitores que responderam o 

questionário escreveram positivamente sobre a SantaFashion, relacionando o produto à cidade 

e elogiando a qualidade das edições. Alguns ainda foram mais específicos em relação ao seu 

gosto e descreveram o que ou qual setor o agrada mais e porque, como no exemplo: “Adoro 

ler, acho inovadora. Não existe nada parecido em Santa Maria. Gosto das modelos bem 

naturáis e regionais e de saber que as roupas que estão na revista podem ser encontradas na 

cidade.” Assim, um dos objetivos da empresa de trazer as tendências de moda para a cidade é 

alcançado, pois os leitores conseguem perceber esta intenção da empresa.  

E por se tratar de um público jovem, conclui-se que as estratégias de comunicação da 

SantaFashion Magazine são eficientes, pois a pesquisa comprovou que o público-alvo da 

SantaFashion é o que consome seu produto e está sempre em busca de informações sobre a 

empresa e sobre moda. Logo, ser um produto digital e utilizar basicamente ações digitais 

favorece para que se tenha o impacto pretendido pela empresa em suas ações, que acontecem 

na grande maioria, em redes sociais, como Facebook e twitter.  

Este fato de utilizar principalmente as redes socais, também auxilia a interação, que é 

fundamental no meio digital e que é pretendida pela empresa além de ser exigida pelo público 

alvo e leitor da SantaFashion, pois como mencionado anteriormente é um público jovem que 

está atrás de informações e notícias, e é claro, gosta de moda e busca estar sempre atualizado. 

Entre as estratégias da empresa, a comunicação via internet também proporciona para 

os jovens leitores a interação com a marca, possibilitando que estes participem de campanhas, 

critiquem as publicações e até mesmo possam participar das definições das edições. Assim, 

com esta troca, a revista também consegue mensurar ainda mais o que os leitores estão 

esperando de cada edição e o que eles estão a fim de conhecer na moda, cultura, gastronomia, 

arquitetura, tudo isso baseado e adaptado para a cidade de Santa Maria. 
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Concluindo sobre as estratégias, percebe-se que a empresa consegue com êxito seu 

propósito de informar, entreter e fazer com que os leitores se interessem por moda e possam 

adquirir os produtos dispostos nas edições. Este propósito fica claro quando analisado a 

opinião dos leitores, pois muitos mencionaram em suas resposta o fator local e a possibilidade 

de encontrar os produtos em Santa Maria. 

Mas também percebeu-se um problema na comunicação com os leitores: dos 608 

leitores que receberam a pesquisa em seus e-mails, apenas 34 participaram da pesquisa. Como 

a pesquisa foi realizada pela internet, acaba deixando de lado a pessoalidade de um 

questionário, talvez um dos fatores que resultou no baixo número de pessoas que participaram 

da pesquisa.  

Outro fator que pode ter influenciado para este baixo índice foi o fato de que muitos e-

mail bloquearam o link que dava acesso à pesquisa, devido a configuração de evitar vírus, que 

muitos usuários da internet utilizam, pois alguns programas reconhecem e-mail marketing 

como span. Este é outro ponto fraco do questionário aplicado por e-mail. 

O interessante é que este fato não aconteceu no pré-teste aplicado a cinco leitores, 

antes de se enviar a pesquisa para o restante. No pré-teste aplicado, a primeira pessoa 

escolhida não obteve problemas em responder as questões e nem em abrir o email e acessar o 

link, isso aconteceu também com as outras quatro pessoas que responderam sem problema 

algum. 

Mas como ocorreu este problema na aplicação com os leitores, na tentativa de corrigi-

lo, foi publicado no blog da empresa o link para preencher a pesquisa, mas isso foi feito 

apenas 2 dias antes de encerrar a pesquisa. 

Com isso, percebe-se que a pesquisa poderia ter sido mais representativa se não tivesse 

ocorridos estes problemas, mas serviu como base e para comprovar que dentro dos objetivos e 

estratégias propostas pela empresa, acredita-se que estas ações são eficientes para o seu 

propósito que é de informar e permitir que os leitores possam participar das edições, além de 

confirmar que o público alvo pretendido pela empresa é o mesmo que participou da pesquisa.  

Mas a principal conclusão é que a identidade pretendida pela empresa confere com a 

imagem percebida pelos leitores, que elogiaram a SantaFashion Magazine e comprovaram 

que o propósito da empresa fica percebido pelos leitores que participaram da pesquisa. Assim 

percebe-se que a SantaFashion Magazine é competente em suas estratégias de comunicação e 

atinge com êxito a imagem pretendida. O que ainda precisa ser feito é desenvolver estratégias 

para que mais leitores se envolvam com a marca, para que se atinja um maior número de 
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respondentes em pesquisas posteriores, porque assim, aumentará o grau de conhecimento 

sobre o perfil dos consumidores da SantaFashion Magazine. 

Umas das estratégias para a realização das próximas pesquisas, poderá ser a utilização 

de brindes para as pessoas que responderem as pesquisas, ou desenvolver sorteios e 

premiações em parceria com empresas anunciantes da SantaFashion Magazine. 
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ANEXO A – Capa Santa Fashion 

 

 
 

Capa da edição de julho de 2011 da SantaFashion Magazine 

Disponível em: <http://www.santafashion.com> 
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ANEXO B - Capa Editorial SantaFashion 

 

 

 
 

Capa do Editorial Renda-se da SantaFashion Magazine, edição de junho de 2011. 

Disponível em: <http://www.santafashion.com> 
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ANEXO C – Foto Editorial SantaFashion  

 

 
 

 
 

Foto Editorial Renda-se da SantaFashion Magazine, edição de junho de 2011. 

Disponível em: <http://www.santafashion.com> 
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ANEXO D – Foto Editorial SantaFashion 

 

Foto Editorial Make-up Artsy da SantaFashion Magazine, edição de novembro de 2011. 
Disponível em: <http://www.santafashion.com> 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa sobre os consumidores da SantaFashion Magazine: 

Com o intuito de conhecer melhor os leitores da SantaFashion Magazine, será realizado este 

questionário. Fique a vontade para responder as seguintes questões: 

 

Qual a sua faixa etária? * 

 10 a 15 anos 

 16 a 20 anos 

 21 a 25 anos 

 26 a 30 anos 

 31 a 40 anos 

 41 a 50 anos 

 Mais que 50 anos 
 

 

Sexo? * 

 Feminino 

 Masculino 
 

 

Qual o seu grau de escolaridade? * 

 Fundamental Incompleto 

 Ensino Fundamental 

 2º grau completo 

 Superior incompleto 

 Superior completo 

 Pós graduação 
 

 

Qual o seu estado civil? * 

 Solteiro 

 Casado 

 União Estável 
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Você reside com quem? * 

 Pais (família) 

 Namorado (a) 

 Amigos 

 Sozinho 
 

 

Você possui renda própria? * 

 Sim 

 Não 
 

 

Qual é a sua faixa de renda familiar * 

 até R$1020,00 

 de R$1021,00 a R$2040,00 

 de R$2041,00 a R$5100,00 

 de R$5101,00 a R$10200,00 

 acima de R$10200,00 
 
 

Preencha de acordo com o seu grau de concordância com a questão. * 

 

  
Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
 

Considero a moda 

um assunto 

relevante. 

       

Costumo ler sobre 

moda com 

frequência. 

       

Prefiro ler blogs e 

sites sobre moda, 

do que revistas. 
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Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
 

Costumo ler a 

SantaFashion 

Magazine com 

frequência. 

       

Conhecer as 

tendências sobre 

moda é 

fundamental para 

se estar bem 

vestida (o). 

       

As minhas compras 

são realizadas por 

necessidade e não 

por impulso. 

       

Costumo comprar 

roupas todo o mês. 
       

Costumo comprar 

sapatos e/ou bolsas 

todo o mês. 

       

Prefiro realizar 

compras em lojas 

de rua. 

       

Prefiro realizar 

compras em 

shoppings. 
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Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
 

Prefiro realizar 

compras pela 

internet. 

       

A marca é o 

principal fator para 

eu comprar um 

produto. 

       

A qualidade é o 

principal fator para 

eu comprar um 

produto. 

       

O preço é o 

principal fator para 

eu comprar um 

produto. 

       

Busco expressar a 

minha 

personalidade 

através das roupas 

que uso. 

       

Estou sempre em 

busca de novidades 

e peças exclusivas 

nas lojas da cidade. 

       

Compro roupas e 

acessórios também 
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Concordo 

Totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Totalmente 
 

em outras cidades 

com frequência. 

Prefiro frequentar 

locais 

movimentados 

como baladas e 

clubes. 

       

Costumo frequentar 

locais culturais 

como cinema e 

teatro. 

       

 

Qual a primeira palavra que você relaciona com a SantaFashion Magazine? * 

 

Qual a sua opinião sobre a SantaFashion Magazine? * 

 


