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RESUMO 

 

O presente trabalho é desenvolvido no contexto da sociedade pós-moderna em que os desejos 

e as atitudes dos consumidores mudaram: busca-se uma identificação com os produtos para 

então consumi-los. Nesse cenário este estudo tem como objetivo compreender como a marca 

de roupas UNIQLO, através do site <uniqlooks.uniqlo.com>, apropria-se da superexposição 

do cotidiano dos consumidores para provocar identificação do público-alvo com a marca. O 

referencial teórico apresentado como base para a análise compreende temas como a sociedade 

pós-moderna; consumo; internet, cultura da convergência, interatividade e redes sociais; 

características do varejo e sua aplicação online; moda; e a superexposição dos 

neoconsumidores na web. A partir deste referencial foram definidas categorias para realização 

de uma análise de conteúdo com base nos processos de globalização, aceleração, digitalização 

e superexposição das pessoas na internet, que norteiam a sociedade atual. A pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso, descritivo, de natureza qualitativa. A pesquisa traz um 

exemplo de como trabalhar a comunicação para envolver os consumidores e fazer com que 

esses acabem por divulgar a marca. 

 

Palavras-chave: sociedade pós-moderna, consumo, interatividade, moda. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is inserted in the context of a post-modern society in which the consumer’s 

desires and attitudes have changed: they seek identification with products before consuming 

it. In this context, this study has as objective to comprehend how the UNIQLO, through the 

website <uniqlooks.uniqlo.com>, uses the super exposition of the consumer’s routine to 

provoke identification of the target public with the brand. The theoretic background presented 

for the analysis comprehend subjects as post-modern society; consumption; internet and the 

aspects referent to this media; interactivity and social networks; retail characteristics and it’s 

online application; new consumers super exposition on the internet. From this background, 

categories were defined for the realizations of a content analysis based on the processes of 

globalization, acceleration, digitalization and the world as a show, which direct the 

contemporary changes in society. The research brings an example of how to work the 

communication to engage the consumers and make them spread the brand. 

 

Keywords: post-modern society, consumption, interactivity, fashion, super exposition, 

uniqlooks.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade pós-moderna o consumidor não se satisfaz mais em ser receptor passivo, 

ele tem a necessidade de interagir no processo de comunicação de uma marca. Séguéla citado 

por Semprini (2006, p. 29) afirma que na segunda metade da década de 80, o target
1
 

aparentava estar “cansado de uma simples comunicação que exaltava esta ou aquela vantagem 

do produto, o consumidor parecia esperar da marca um discurso mais amplo, mais profundo, 

mais atraente, mais espetacular”. Séguéla (2006, p. 30) constata que esses novos 

consumidores não querem mais apenas serem informados, mas sim se sentirem “estimulados, 

requisitados”. Mostra, portanto, que as formas de comunicação tradicionais podem não 

apresentar a mesma eficiência e que as marcas precisam reinventar a sua forma de comunicar, 

incorporando o público-alvo nesse processo. 

Assim como a comunicação com os clientes, o consumo também sofreu transformações. 

Com um número cada vez maior de opções de produtos, ele deixa de ser somente utilitário e o 

que se compra hoje, cada vez mais, mostra a identidade do consumidor. Os indivíduos 

consomem aquilo que provoca identificação, fato que acentua a necessidade de conhecer 

melhor o público-alvo, de criar produtos que possam ir ao encontro dos desejos dessas 

pessoas e que estejam de acordo com o estilo de vida delas.  

Com o crescimento da internet e o surgimento das redes sociais, a superexposição dos 

prospects
2
, que divulgam seus dados e preferências na rede, tornou mais fácil a caracterização 

do público-alvo por parte das empresas. A web, pela interação instantânea que possibilita, 

permite um feedback das ações das empresas. Para tanto, esse retorno pode simplificar a 

inserção do consumidor no processo de comunicação e construção da imagem de marca, 

estabelecida pelos valores e associações repassados ao público-alvo e a percepção dele sobre 

esses aspectos. O desafio das empresas é saber utilizar a comunicação de duas vias que 

possibilita ao receptor da mensagem posicionar-se frente à marca. 

Por ser um ponto de contato direto com o consumidor final, as lojas de varejo buscam se 

adequar ao indivíduo pró-ativo, permitindo que ele possa propor e interferir, mesmo com certa 

limitação, no processo de produção e reprodução de valor. A criação de um espaço virtual, em 

que o cliente possa analisar, comparar e comprar peças traz diferenciais e vantagens sobre a 

                                                
1 Consumidor com o qual os anunciantes querem se comunicar ( Caroline Marshall no livro “Tudo sobre 
publicidade: guia prático de A a Z”) 
2 “São aquelas empresas ou indivíduos que se encaixam no perfil de futuros clientes” (Stan Kossen no livro 

“Creative Selling Today”) 
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loja física. A loja online permite que os consumidores deixem sua opinião sobre os produtos 

de maneira visível e possa visualizar também a opinião de outras pessoas. Os consumidores, 

consequentemente, interagem entre si a respeito da marca. Além disso, é possível, através dos 

comentários postados no site, adequar-se àquilo que os clientes desejam. 

Na moda, mais especificamente em relação ao setor de vestuário e acessórios, a maneira 

pela qual as pessoas se vestem expressa quem elas são ou como gostariam de ser. Imergir, 

portanto, no cotidiano desses indivíduos é substancial. Transferir para os modelos de 

vestuário e acessórios características encontradas no dia-a-dia, aprofundar-se naquilo que o 

público-alvo vivencia e poder entender as suas necessidades, está fazendo a diferença na 

criação de produtos e construção de marcas que estejam engajadas no que os prospects 

desejam. 

O varejo de moda precisa reunir as características do varejo sem perder o foco da marca, 

levando em consideração questões relevantes para a moda como a individualidade e a 

efemeridade. Desse modo, o varejo de moda tem como função a venda de modelos de 

vestuário que precisam ir ao encontro daquilo que o público-alvo deseja, incorporando o estilo 

de diferentes públicos e acompanhando a constante mudança do mundo da moda. Em relação 

a esse tipo de varejo, nota-se um crescimento na venda pela internet
3
, assim como um 

aumento do número de concorrentes na web, um dos motivos, já citado, é a possibilidade de 

acompanhar a opinião dos consumidores sobre os produtos através da exposição dos mesmos 

em sites de redes sociais e blogs, por exemplo. 

A exposição do target acontece em razão da valorização do eu, recorrente e 

supervalorizada pela sociedade contemporânea. Nesse sentido, as empresas podem incorporar 

o cotidiano do consumidor na sua comunicação, o que confirma a importância do papel 

individual e das escolhas, das preferências e da presença ativa dos clientes. Por outro lado, a 

superexposição do indivíduo em uma rede mundial comprova a necessidade de os usuários 

compartilharem suas experiências cotidianas. Como em uma vitrine, as pessoas expõem suas 

melhores características e aqueles que “compram seus modelos” passam a participar de um 

grupo formado a partir da identificação. 

Nesse cenário, a grife de moda japonesa UNIQLO desenvolveu o site 

<uniqlooks.uniqlo.com>  no qual o consumidor monta o seu perfil e divulga fotos em que no 

mínimo uma peça da loja foi adequada ao seu estilo. Expõe assim o seu cotidiano para uma 

rede de pessoas, clientes da loja, conectadas a um mesmo objetivo: o de superexpor a sua 

                                                
3 Segundo dados do e-bit, o varejo de moda já ocupa o segundo lugar em volume de vendas pela internet 

(Marcos Gouvêa de Souza no livro “Neoconsumidor: digital, multicanal & global”. São Paulo: GSMD, 2009.) 
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individualidade a favor da marca. Ao se vestirem com produtos da loja e atribuírem a eles um 

contexto, possivelmente irão provocar a identificação de outras pessoas que, por isso, podem 

vir a adquirir modelos disponibilizados pela UNIQLO. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como propósito responder a seguinte questão: 

Como a grife japonesa UNIQLO, através do site <uniqlooks.uniqlo.com>, se apropria da 

superexposição do cotidiano dos consumidores para provocar identificação do público-alvo 

com a marca?  

Para nortear a pesquisa foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

  a) Identificar as estratégias de comunicação utilizadas pela marca no site 

<uniqlooks.uniqlo.com>  

  b) Verificar de que forma acontece a exposição do consumidor da marca UNIQLO, no 

site <uniqlooks.uniqlo.com> 

Esta pesquisa mostra-se necessária pois, com a expansão da tecnologia, novas formas de 

comunicação, menos pessoais e mais virtuais, estão se desenvolvendo entre as pessoas que 

estão expondo cada vez mais a sua vida privada através dos sites de relacionamento, 

possivelmente a fim de propor identificação com outras pessoas e para exibir o que há de 

melhor em si.  

Algumas marcas estão aproveitando essa superexposição do cotidiano dos 

consumidores a seu favor, com o propósito de, utilizando interatividade, fidelizar clientes e 

conquistar prospects através da identificação. Analisar as ferramentas aplicadas pelas 

empresas é importante para observar que a reinvenção da forma de comunicar já está 

acontecendo. 

Essas mudanças na forma de comunicar das empresas acontecem em razão da 

tecnologia e do uso expressivo da internet, que estão criando consumidores diferenciados, 

mais ativos, participantes no processo de produção e divulgação daquilo que consomem. 

Alguns, mais curiosos e envolvidos, procuram inovações e sugerem para as empresas e para a 

sociedade diferentes tipos de produtos, serviços e atitudes, são os chamados trendsetters
4
. 

Nesse sentido, é interessante que pesquisadores e profissionais da área de comunicação 

compreendam e acompanhem essa mudança, para comunicar-se de maneira adequada e 

eficiente com os seus públicos.  

Uma das formas de manter esse contato de duas vias com os clientes é através da 

interatividade proporcionada pela internet, que contribuiu para a transformação de receptores 

                                                
4 Expressão em inglês que se refere aos formadores de opinião no mundo da moda (Dicionário da Moda, 

modaspot.abril.com.br, acessado em 21/04). 
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passivos para ativos. Nesse sentido, a publicidade também tem de se reinventar, é preciso que 

os publicitários atentem a essa mudança de comportamento dos indivíduos e que, além da 

criatividade, sejam inovadores ao envolver o consumidor. 

No sentido de proporcionar ao consumidor a interação com a empresa, a UNIQLO 

constantemente trabalha a sua imagem de marca para envolver os seus clientes. O site 

<uniqlooks.uniqlo.com> é um exemplo disso, da junção da interatividade, do estímulo à 

superexposição das pessoas e do envolvimento dos consumidores com a construção da 

percepção que o público-alvo terá da marca. A empresa construiu uma espécie de rede social 

que une pessoas através da identificação proporcionada pela moda de vestuário e, além disso, 

faz com que elas, talvez até sem pensar nisso, influenciem na venda dos seus produtos.  

A motivação pessoal para escolha desse tema e realização deste trabalho se deu em 

função da admiração pela comunicação inteligente, capaz de envolver o consumidor. Como, 

por exemplo, uma comunicação que faz com o que o comprador coloque na vitrine da marca a 

sua vida pessoal, o seu individual por ver nessa marca um reflexo daquilo que ele acredita, o 

consumidor se expõe para ser conhecido por nada a não ser por ser conhecido (SIBILIA, 

2008).  

 Para responder aos objetivos deste trabalho e para dar base à análise realizada foi 

determinado um referencial teórico que busca abranger o cenário em que o objeto de estudo 

está inserido. No capítulo Sociedade pós-moderna: marca e consumo, foram tratados de temas 

como a sociedade pós-moderna e o consumo, de forma a destacar a mudança nas atitudes dos 

indivíduos e a busca cada vez maior pela qualidade dos produtos. Além disso, nesse capítulo 

foi apresentada a importância da comunicação envolvente entre empresas e consumidores. 

 O segundo capítulo, Internet: cultura da convergência, expõe característica do meio de 

comunicação que mais se destaca na sociedade contemporânea, a Internet. Nesse capítulo 

foram abordados atributos referentes à cultura da convergência, apresentada por Jenkins 

(2009), e aos tipos de interatividade proporcionados na web. Essa segunda qualidade do meio 

permite às empresas personalizar as mensagens enviadas aos seus consumidores. 

 No varejo é fundamental o contato direto e personalizado com os clientes e por isso a 

importância da utilização de meios de comunicação interativos, como a internet. O terceiro 

capítulo desenvolvido retrata características desse tipo de comércio e explica a importância do 

varejo online. Ainda nesse capítulo são apresentados os tipos de comunidades formadas na 

internet que influenciam na decisão de compra do target e facilitam o acompanhamento das 

necessidades e dos desejos deles. 
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 Acompanhar os anseios dos consumidores é tarefa constante para quem trabalha com 

moda, temática do quarto capítulo desta pesquisa, o mimetismo na moda contemporânea. 

Nesse capítulo foi explorado o poder que a moda exerce sobre os indivíduos e a necessidade 

das pessoas de se assemelharem com aqueles que são considerados superiores. Além disso, 

foram descritos os três aspectos do vestuário, a peça de roupa real, a peça de roupa 

representada e a peça de roupa usada, classificados por Barthes (1983), citado por Svendsen 

(2010), e também as funções e as necessidades do varejo de moda. 

 Para finalizar, o quinto capítulo retrata a superexposição do neoconsumidor na internet. 

Nesse referencial foi apresentado o neoconsumidor e a valorização da exposição do seu 

cotidiano na web, além de temáticas como o narcisismo e a relação entre os espaços público e 

privado.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 SOCIEDADE PÓS-MODERNA: MARCA E CONSUMO 

  

A sociedade pós-moderna é caracterizada pela aceleração e transformação constantes. 

Muitos são os conceitos apresentados por diversos autores para descrever essa era. Segundo 

Connor (2004, p. 43), a pós-modernidade apresenta, dentre suas características, a “aceleração 

dos ciclos do estilo e da moda e o crescente poder da publicidade e da mídia eletrônica”. Para 

se referir ao momento atual da sociedade, Lipovetsky (2011, p. 121) utiliza o termo “era 

hipermoderna” e explica que esta é “menos modelada pelos processos de padronização de 

massa e mais pelas opções e diferenciações supermultiplicadas, pelo aumento extraordinário 

da oferta, pela segmentação extrema dos mercados, pela rapidez de renovação dos produtos”. 

Devido a essa aceleração e modificação constantes, transformar comunicação em conteúdo, 

para transmitir ao público-alvo, tornou-se tarefa difícil para as empresas, pois os aspectos que 

caracterizam essa sociedade nos remetem à efemeridade e à lei da obsolescência, cada vez 

mais presentes na atualidade. 

A evolução da tecnologia ajudou a acentuar o fato de que os desejos dos consumidores 

são cada vez mais efêmeros. O espaço de tempo entre querer e não almejar mais alguma coisa 

está cada vez menor, bem como a rapidez com que os produtos se tornam indispensáveis, 

ultrapassados ou caem no desuso. Um exemplo claro desse fato pode ser encontrado na moda, 

pois esta parte do princípio de “criar uma velocidade cada vez maior, tornar um objeto 

supérfluo o mais rapidamente possível, para que um novo tenha uma chance” (SVENDSEN, 

2010, p. 30). Por isso, novas soluções no que se refere ao surgimento de produtos e à 

resolução de problemas cotidianos foram se desenvolvendo.  

Esse fato, como constata Semprini (2006, p. 41), “coloca ao consumidor, naturalmente, 

problemas de escolha, de conhecimento, de orientação, de familiaridade, de confiança diante 

das ofertas sempre renovadas e modificadas”. Devido ao crescente número de opções de 

produtos e concorrentes, é exigida das marcas “uma diversificação de suportes, das técnicas, 

dos modos de contato, da relação com o consumidor” (SEMPRINI, 2006, p; 33). O desejo do 

consumidor de ser visto, lembrado e valorizado não se esgota nessa sociedade que estimula a 

efemeridade das relações, dos objetos e dos valores. 
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O homem pós-moderno “se entrega ao presente e ao prazer, ao consumo e ao 

individualismo” (SANTOS, 2004, p. 10). É possível perceber, portanto, que além de serem 

seduzidos pelos atributos dos produtos ou serviços, pelo prazer que proporcionam, os 

consumidores exigem tratamento individualizado. Santos (2004, p. 18) afirma que, com a 

contemporaneidade, a sociedade de consumo que foi consolidada na modernidade, está “agora 

na fase do consumo personalizado, que tenta a sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo 

para sua moral hedonista”. De encontro com o pensamento de que a globalização cria a 

padronização do consumo, Lipovetsky (2011) afirma que ela cria o heterogêneo, a 

diversidade, a individualização e, com isso, contribui para fragmentar os públicos. Mesmo 

porque, o consumo está mais relacionado à identidade pessoal do que à divisão de classes 

(SVENDSEN, 2010). Assim, consome-se para construir a própria identidade e, por isso, a 

exigência cada vez maior dos consumidores quanto ao envolvimento com as marcas e à 

qualidade dos produtos. 

Ocorre, portanto, que, assim como os produtos, que são modificados em ritmo 

acelerado, a própria identidade torna-se mais complexa e modifica-se com facilidade. Dessa 

forma, perde sua razão de ser única e imutável, passa a ser relacionada à aparência sempre 

renovável de cada indivíduo e à imagem construída do eu no modelo efêmero da sociedade de 

consumo (SANTAELLA, 2008).  

 

Houve um tempo em que identidade era aquilo que se era, aquilo que se fazia, o tipo 

de gente que se era: constituía-se de compromissos, escolhas morais, políticas e 

existenciais. Hoje em dia, porém, ela é aquilo que se aparenta, a imagem, o estilo, o 

jeito como a pessoas se apresentam (KELLNER, 2001 apud SANTAELLA, 2008, 

p.170-171).  

 

Essa mudança acontece também em razão da internet, em que os indivíduos se 

promovem através de imagens que acreditam que os representem. Para Santaella (2008, p. 

170), “é assim que (...) a moda constantemente desabilita identidades, em prol de outras mais 

fluidas e variáveis”, mesmo porque ela influencia no comportamento de cada pessoa ao 

produzir estereótipos e aparências das quais os indivíduos se apropriam para construir a si 

mesmos.  

A partir dessa apropriação e personalização de aparências pelos consumidores surge a 

“dessincronização dos usos coletivos: o espaço-tempo do consumo tornou-se o próprio 

indivíduo, constituindo um componente importante e um acelerador da cultura 

neoindividualista” (LIPOVETSKY, 2011, p. 57). Parte disso se deve à liberdade cedida ao 
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consumidor e ao estímulo à autorrealização. Outro fato a ser considerado e que contribui para 

o individualismo e busca de autoidentificação presentes na atualidade é que 

 

os valores hedonistas, a oferta sempre mais ampla de consumo e de comunicação e a 

contracultura convergiram para acarretar a desagregação dos enquadramentos 

coletivos (...) e ao mesmo tempo uma multiplicação dos modelos de existência: daí o 

neoindividualimo do tipo opcional, desregulado, descompartimentado 

(LIPOVETSKY, 2011, p. 48).  

 

Fatores relacionados ao hedonismo fazem surgir nos indivíduos preocupações também 

com o corpo, de modo que haja maior cuidado com a saúde, a beleza e a estética, o que 

caracteriza traços de uma cultura com tendências narcisistas (LIPOVETSKY, 2011). Assim, 

com a mudança no comportamento pessoal, há, inevitavelmente, uma transformação enquanto 

consumidores. A própria publicidade colabora com essa mudança quanto ao consumo, pois  

 

a publicidade procria um produto próprio: um consumidor perpetuamente 

insatisfeito, intranqüilo, ansioso e entediado. A publicidade serve não tanto para 

anunciar produtos, mas para promover o consumo como um modo de vida. Ela 

“educa” as massas para ter um apetite inesgotável não só por bens mas por novas 

experiências e satisfação pessoal (LASH, 1983, p. 102). 

 

A procura narcísica pela satisfação dos desejos suscitados é o combustível do consumo 

e, por isso, a função da publicidade não é satisfazer e sim tornar permanente essa busca 

(SEVERIANO, 2007). Com a insatisfação constante e a mudança presente na personalidade 

do então consumidor, as marcas têm de não só renovar o repertório de produtos e serviços 

oferecidos, como também modificar como eles são apresentados ao público. É preciso 

convencer os prospects de que o consumo de determinada mercadoria trará o estilo de vida 

que ele deseja. 

Para Bauman (1999, p. 91), os consumidores da contemporaneidade são, primeiramente, 

colecionadores de sensações e, em um segundo momento, de “coisas”. É dessa forma que se 

constata o individualismo narcísico na pós-modernidade que corresponde não só à 

transformação psicológica do eu, mas também a uma nova relação com os outros e com as 

coisas (LIPOVETSLKY, 2001). A relação dos indivíduos com as coisas depende muito mais 

do prazer que proporciona e de um amor abstrato do consumidor pelo objeto do que pela 

utilidade do mesmo.  
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Com a finalidade de trabalhar com a individualidade e o hedonismo, através da imersão 

no cotidiano do público-alvo, há, segundo pesquisas da Trend Watching
5
, uma tendência na 

criação de novos produtos, o Niche Tributs, que se caracteriza no estudo aprofundado de um 

público-alvo específico. Essa nova pesquisa tem por objetivo desenvolver produtos com 

atributos particulares, de forma que possam agregar valor e assim serem percebidos como 

úteis e funcionais para o público-alvo. Esse estudo por nichos exclusivos se justifica pela 

fragmentação do target e individualização dos interesses, explica Semprini (2006).  

Em razão dos indivíduos buscarem a novidade e a exclusividade, surgiu também o 

conceito de “Design Thinking”, podendo ser considerado como complemento do Niche 

Tributs. Essa nova aplicação “foca no desenvolvimento de soluções impecáveis esteticamente 

e com novas funcionalidades, criando novas experiências, valor e, principalmente, significado 

para  os consumidores” (BOER E BONINI, 2010, p. 1). O objetivo, como destacam Boer e 

Bonini (2010, p. 1), é “dar forma a um contexto em vez de tomá-lo como ele é”. Brown, 

citado por Boer e Bonini (2010, p. 1) afirma que o Design Thinking é baseado “na 

prototipagem, uma vez que você não desiste de uma ideia promissora, você a constrói” e, para 

isso, é necessário pensar e testar cada fase do processo, desde a ideia, até a inserção no 

mercado. Basicamente, segundo Boer e Bonini (2010), a solução ideal parte do processo de, 

conhecendo a necessidade do consumidor, encontrar soluções tecnológicas confiáveis e 

incorporar em estratégias de negócio viáveis. 

Essas duas novas formas de enxergar os desejos e atitudes das pessoas, para então criar 

produtos, buscam informações na vida cotidiana dos consumidores. O Niche Tributs e o 

Design Thinking têm o intuito de encontrar necessidades no dia-a-dia das pessoas e lançar 

produtos, modelos ou serviços que as façam se sentir amparadas pela marca, que valorizem 

suas potencialidades e que as tragam sensações de prazer. Com isso, as empresas podem 

diferenciar-se e lançar novos produtos no mercado com maior velocidade. 

A profusão de marcas na sociedade do “hiperconsumo” fez com que fosse criada uma 

nova cultura “uma cultura de marcas presente em todo o globo, em todo o lugar e em todo o 

momento” (LIPOVETSKY, 2011, p. 98).  Svendsen (2010, p. 139) afirma que um objeto se 

torna de consumo quando se transforma em um signo, sendo assim pode-se sugerir que “a 

verdade sobre um objeto é a sua marca”. Assim, o consumo é superdimensionado e saturado 

de signos culturais e o que se consome não são os objetos em si, mas atitudes e estilos 

vendidos a partir das funcionalidades do produto e da imagem da marca. A partir da difusão 

                                                
5 Empresa holandesa que monitora o comportamento dos consumidores e novos negócios nos Estados Unidos, 

Canadá, União Européia, Japão, Coréia do Sul, Índia, África do Sul, Austrália, Brasil e mais 120 outros países. 
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de marcas e conceitos, Lipovetsky (2001) afirma que, na sociedade pós-moderna, os logotipos 

fazem a moda, de forma que as marcas tornaram-se objeto de discussão e conversas em 

fóruns, blogs e sites da internet.  

Portanto, conforme explica Severiano (2007, p. 53), os objetos de consumo passam a 

assumir uma identidade “fantasmagórica”, pois, cada vez mais, são incorporados a eles 

poderes imateriais. O autor (2007) ainda afirma que a mercadoria passa a alienar as relações 

sociais que as produziram e, assim se torna um signo cujo significado é moldado, através da 

imagem de marca do produto, para conquistar o prospect.  

Dessa forma, além do desenvolvimento de novos produtos, as marcas devem 

reestruturar sua forma de comunicação. Semprini (2006, p. 44) afirma que “a necessidade de 

variar suas mensagens, a diversificação dos instrumentos, a vontade de estreitar os laços com 

o destinatário” são aspectos da transformação da lógica de manifestação das marcas. Robic 

citado por Semprini (2006) justifica essa necessidade de mensagens mais interativas e 

instigantes quando diz que mais importante que o tangível, como a propaganda tradicional, é 

o que e como as pessoas entendem.  

O desenvolvimento do below the line
6
, com novas formas de comunicação, mais 

precisas e com mensagens mais específicas, é fruto dessa mudança, pois possibilita um 

contato mais personalizado com o target. As marcas, portanto, precisam envolver o público-

alvo de tal forma que possam imergir no cotidiano, provocando identificação, a fim de que ele 

se sinta valorizado e assim perceba a imagem de marca desejada. O que é solicitado 

implicitamente pelo target é uma mensagem capaz de “distrair, estabelecer uma relação de 

cumplicidade, (...) valorizar um modo de vida ou um imaginário, criar um estilo, estetizar a 

comunicação” (LIPOVETSKY, 2011, p. 96). Tem-se, dessa forma, que envolver o prospect 

no espetáculo da comunicação bem pensada e direcionada. 

 Um meio que atende a essa necessidade é a internet, pois a comunicação online com os 

clientes possibilita a interatividade e a exposição da marca, para um número significativo de 

pessoas, a um custo mais baixo e com a possibilidade de personalização da mensagem. 

 

 

 

 

 

                                                
6  toda publicidade que não utiliza a comunicação de massa, ou seja, a mídia tradicional. (Comunicação Below 
the Line – InfoEscola) 
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2.2 INTERNET: CULTURA DA CONVERGÊNCIA  

 

A internet possibilita a interatividade e a participação instantânea entre marca e 

consumidor. Esse meio é caracterizado pelo alcance global, pela integração de todos os meios 

de comunicação e pela interatividade potencial (CASTELLS, 2005). E esses são apenas 

alguns dos fatores pelos quais “a internet será também, além de um meio de comunicação 

poderoso, um universo midiático capaz de criar nações virtuais de consumo” (TAVARES, 

2003, p. 147). Outro aspecto é o crescimento em número de usuários.  

 

A internet tem tido um índice de penetração mais veloz que qualquer outro meio de 

comunicação na história: nos Estados Unidos, o rádio levou trinta anos para chegar a 

70 milhões de pessoas, a televisão alcançou esse nível em 15 anos, a internet o fez 

em apenas 3 anos após a criação da teia mundial (CASTELLS, 2005, p. 439).  

 

O crescimento acelerado da web possibilita o surgimento de formas personalizadas de 

comunicação entre os indivíduos e deles com as marcas. Esse meio está mudando o 

relacionamento entre consumidores e empresas. Os indivíduos da pós-modernidade são agora 

personagens participativos no processo de construção da imagem de algumas marcas. Isso se 

deve ao fato de que, na internet, o consumidor pode produzir e divulgar conteúdo 

praticamente no mesmo nível que as empresas. Ao encontro disso, Jenkins (2009, p. 27) 

apresenta a cultura da convergência, “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia 

corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”.    

Jenkins (2009, p. 27) afirma que a cultura da convergência pode ser entendida como o 

“fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, a cooperação entre múltiplos 

mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, 

que vão a quase qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que desejam”.  

Dessa forma, a convergência altera o funcionamento das mídias e a maneira como os 

consumidores processam notícias e entretenimento. 

Neste mundo da convergência das mídias o consumidor é cortejado por diversos 

suportes midiáticos, e esse processo de circulação de conteúdos por diferentes tipos de mídias, 

depende fortemente da participação ativa dos consumidores. Ou seja, a convergência não 

envolve apenas materiais e serviços produzidos convencionalmente, ela também ocorre 

quando as pessoas assumem o controle das mídias (JENKINS, 2009).  
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Nesse contexto surge, dentro da cultura da convergência, o conceito de cultura 

participativa que contrasta com noções mais antigas de passividade de consumidores. A 

relação entre emissor e receptor passa de passividade para colaboração e participação do 

target, pois, “em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de 

papéis separados, podemos considerá-los como participantes interagindo de acordo com um 

novo conjunto de regras” (JENKINS, 2009, p. 28).  

A interação espontânea dos indivíduos com a marca, na internet, pode expandir a 

mensagem de tal forma que não seria viável em outros meios de comunicação. Além disso, é 

possível obter fácil e rapidamente dados referentes ao público-alvo, na medida em que os 

usuários expõem informações particulares em redes de relacionamento. Essas redes são 

comunidades “definidas por afiliações voluntárias, temporárias e táticas, e reafirmadas através 

de investimentos emocionais e empreendimentos intelectuais comuns” (JENKINS, 2009, p. 

55).  

Castells (2005) afirma que a internet, através dessas redes de relacionamento, é um 

ambiente apropriado para a criação de laços fracos múltiplos. Segundo o autor (2005, p. 445) 

“os laços fracos são úteis no fornecimento de informações e na abertura de novas 

oportunidades a baixo custo”, além disso, a interação dos usuários entre si e com as empresas 

pode contribuir na construção de imagens de marca. A troca de informações entre os usuários, 

consolidada pelas redes sociais, possibilita que todos tenham voz frente às marcas, mas cada 

um espera delas uma resposta individualizada (CASTELLS, 2005).     

Essas redes, conhecidas como redes sociais, são definidas por Recuero (2009, p. 24) 

como “um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos: os nós da rede) 

e suas conexões (interações ou laços sociais)”. Os atores sociais “atuam de forma a moldar as 

estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, 

p. 25), na internet, porém, o que se apresenta são “representações dos atores sociais”. Essas 

representações se caracterizam como os espaços de interação, onde os atores podem falar e 

expressar a sua personalidade. Na construção do eu virtual, portanto, são expostas 

características que definem determinado ator e é através da comunicação entre atores no 

ciberespaço que se torna possível estabelecer e reconhecer identidades (RECUERO, 2009). O 

que é construído, segundo Recuero (2009), são diversas facetas de um mesmo ator, 

representando a pluralidade da sua identidade. Quanto às conexões, a autora (2009, p. 30) 

afirma que são “constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados através da 
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interação social entre os atores”. As conexões acontecem, então, através do relacionamento e 

troca de informações entre duas ou mais pessoas.   

Para aprofundar o estudo das redes sociais, Recuero (2009) apresenta quatro valores 

formados nesses sites que podem influenciar os atores sociais: visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade. A visibilidade permite que os usuários sejam mais visíveis na rede 

e assim aumentem suas conexões, ou seja, o seu capital social. O segundo valor está 

relacionado às informações recebidas pelos atores sociais sobre o comportamento dos demais 

e a maneira como usam essas informações para decidir o seu comportamento. Já a 

popularidade é uma medida quantitativa ligada à quantidade de conexões ou relações de um 

determinado usuário com outros. O quarto valor, a autoridade refere-se ao poder de influência 

do usuário na rede social juntamente com a percepção dos demais atores quanto a sua 

reputação. Dessa forma, percebe-se que as redes sociais estão diretamente relacionadas ao 

capital relacional, ou seja, às conexões construídas, mantidas e ampliadas na internet 

(RECUERO, 2009).  

Castells (2005, p. 444) afirma que as pessoas “ingressam em redes de grupos online 

com base em interesses em comum, e valores, e já que têm interesses multidimensionais 

também os terão suas afiliações online”, entende-se, assim, que se trata de um grupo de 

pessoas que interagem através de um mesmo interesse. O que acontece é o fato de que “no 

cerne das redes sociais está o intercâmbio de informações pessoais. Os usuários ficam felizes 

por revelarem detalhes íntimos de suas vidas pessoais, fornecerem informações precisas e 

compartilharem fotografias” (BAUMAN, 2008, p. 8). É como se as pessoas estivessem 

vendendo a si mesmas. 

Na sociedade pós-moderna, o consumidor vira uma mercadoria. Essa afirmação é 

enfatizada por Bauman (2008, p. 20), que caracteriza essa era como a “sociedade de 

consumidores”, em que ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e 

ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar e recarregar de maneira perpétua 

as capacidades exigidas de uma mercadoria visível. O consumo, portanto, passa a ser 

norteador desse tipo de sociedade na qual consumir significa “investir na filiação social de si 

próprio, o que numa sociedade de consumidores traduz-se em vendabilidade” (BAUMANN, 

2008, p. 75). Baumann (2008, p.76) ainda afirma que o decisivo do consumo na “sociedade de 

consumidores (...) não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas (...) elevar a 

condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis”. Dessa forma, as marcas precisam 
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vender mercadorias para sujeitos que também são mercadorias ou, mais do que isso, podem 

utilizar essas pessoas para venderem os seus produtos. 

O cenário construído através das redes sociais e que gerou a “sociedade de 

consumidores de Bauman (2008), pode ser explorado pelas empresas como um meio de 

conquistar a confiança do público-alvo através da identificação de consumidores que também 

estejam presentes nelas. A troca de informações no meio é expressiva, e o contato entre as 

pessoas possibilita a formação de opiniões frente a um produto, antes mesmo de possuí-lo. 

Dessa forma, “o consumo tornou-se um processo coletivo”, conforme afirma Jenkins (2009, 

p. 28), “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe de alguma coisa; e podemos 

juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades”. Esse processo 

de consumir coletivamente é denominado por Jenkins (2009, p. 28), como “inteligência 

coletiva” e, segundo o autor, “pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático”. 

Essa afirmação ressalta a importância da internet como um meio que apresenta a 

interatividade de um novo ângulo, em que o feedback do consumidor é recebido em tempo 

real. 

 

 

2.2.1 Interatividade 

 

O conceito de interatividade já é utilizado há algum tempo para outros meios de difusão 

da mensagem, que possibilitam ao receptor algum tipo de reação, como a televisão que 

permite a troca de canais, por exemplo. A novidade agora é o nível de interatividade 

proporcionado pela web, pois uma das principais características da tecnologia digital na rede, 

segundo Santaella (2004), é permitir que os meios de comunicação possam atingir os usuários 

e obter um feedback imediato. Quanto à conceituação da interatividade, Silva (2000), citado 

por Santaella (2004, p. 154), afirma que  

 

um produto, uma comunicação, um equipamento, uma obra de arte são de fato 

interativos quando imbuídos de uma concepção que contemple complexidade, 

multiplicidade, não-linearidade, bi-direcionalidade, potencialidade, permutabilidade, 

imprevisibilidade (...) permitindo ao usuário-interlocutor-fluidor a liberdade de 

participação, de intervenção, de criação. 

 

Jenkins (2009) diferencia participação, apresentada por Silva (2000) citado por 

Santaella (2004), de interatividade quanto à liberdade destinada aos consumidores de mídia. 

Segundo o Jenkins (2009, p. 182-183), a interatividade “refere-se ao modo como as novas 
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tecnologias foram planejadas para responder ao feedback do consumidor” de maneira que o 

controle do conteúdo divulgado seja das empresas, já “a participação é mais ilimitada, menos 

controlada pelos produtores midiáticos e mais controlada pelos consumidores de mídia”. Não 

significa que uma elimine a outra, pelo contrário, o conceito de participação adotado por 

Jenkins (2009), apenas assume outra nomeação nos graus de interatividade definidos por 

Kretz (1985). 

Seis gradações de interatividade são apresentadas por Kretz (1985), citado por Santaella 

(2004, p. 155): 

a) Interatividade zero nos romances, discos, cassetes, que são acompanhados 

linearmente, do começo ao fim; 

b) Interatividade linear, quando os romances, discos e cassetes são folheados e saltados 

em avanços e recuos; 

c) Interatividade arborescente, quando a seleção se faz pela escolha em um menu: 

videotexto, jornais ou revistas; 

d) Interatividade linguística, que utiliza acesso a palavras-chave, formulários; 

e) Interatividade de criação, que permite ao usuário compor uma mensagem por 

correspondência; 

f) Interatividade de comando contínuo, que permite a modificação, o deslocamento de 

objetos sonoros ou visuais mediante a manipulação do usuário como nos 

videogames. 

Dessa forma, a interatividade pode ser aplicada e adaptada a diversos setores, como por 

exemplo os processos de comunicativos. A comunicação interativa pressupõe que haja 

necessariamente troca mútua de influência entre produtores e receptores na produção da 

mensagem (SANTAELLA, 2004). Com isso, segundo Santaella (2004), surgem pelo menos 

quatro tipos principais de comunicação interativa: a) comunicação face-a-face, ou seja a 

conversação, o diálogo vivo entre pessoas; b) comunicação epistolar, a linguagem escrita que 

depende de um longo espaço de tempo entre emissor e receptor; c) comunicação telefônica, 

faz uso de um único sistema de emissão de sinais, a voz; e d) a comunicação mediada por 

computador. Em razão do objeto de estudo deste trabalho se tratar de um site, o tipo de 

comunicação estudado será a mediada por computadores. 

Marchand (1987), citado por Santaella (2004, p. 162), afirma que na comunicação 

mediada por computador “o receptor não está mais em posição de recepção clássica, A 

mensagem só toma todo o seu significado sob a sua intervenção. Ele se torna de certa maneira 
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criador”. Assim, nesse tipo de comunicação não se tem apenas um tipo de interatividade 

interpessoal mediada por computadores, mas há também a interatividade transindividual, em 

que a pessoalidade do usuário se pulveriza em diferentes situações e sítios virtuais, nos quais 

o emissor e o receptor perdem os limites definidos para ganhar uma face plural, universal, 

global (SANTAELLA, 2004). A colaboração entre produtores e consumidores de mídia é 

expressiva no meio internet, assim como a possibilidade de modificação rápida dos usuários a 

partir da criação e modificação de perfis. 

O princípio que rege a interatividade nas redes, segundo Santaella (2004, p. 166), é o da 

“mutabilidade, da efemeridade, do vir-a-ser em processos que demandam a reciprocidade, a 

colaboração, a partilha. A interatividade ciberespacial não seria possível sem a competência 

semiótica do usuário para lidar com as interfaces computacionais.” A inteligência, referente 

ao ciberespaço, dos usuários que também são consumidores influencia ainda mais na 

comunicação entre eles e deles com as marcas.  

O ideal, para as empresas, seria personalizar mensagens a indivíduos ou nichos 

específicos, de forma que ela tome maior proporção dentro do meio de convívio dessas 

pessoas, através da identificação de uma com a outra. Um setor que precisa estar atento a essa 

evolução tecnológica, que traz consigo mudanças significativas no comportamento dos 

indivíduos, é o varejo. Esse tipo de comércio possui contato direto com o consumidor e, por 

isso, deve entender as necessidades do target, a fim de se diferenciar da concorrência. 

 

 

2.3  VAREJO 

 

O varejo consiste na venda de produtos de forma direta ao consumidor final. Richter, 

citado por Las Casas (2004), define esse tipo de comércio como aquele que compra produtos 

em grande quantidade, de produtores e fornecedores atacadistas e, posteriormente, vende 

esses produtos em quantidades relativamente menores ao consumidor final. A partir desse 

conceito, pode-se considerar um estabelecimento varejista no momento em que 50% das suas 

operações são decorrentes de vendas a varejo, como afirma Las Casas (2004). 

Outra definição, que mais se aplica à sociedade pós-moderna, pelas características dos 

consumidores, é a de Spohn e Allen, citados por Las Casas (2004, p. 17). Os autores afirmam 

que o “varejo é a atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços 

desejados pelos consumidores”. Por isso, a fundamental importância de conhecer o target. É 
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necessário compreender seu estilo de vida, suas vontades e suas características para, então, 

proporcionar o consumo personalizado. 

Quanto a sua classificação, Feghali E Dwyer (2010) afirmam que o varejo será visto, 

cada vez mais, em dois formatos: varejo com loja e varejo sem loja. De acordo com a 

definição das autoras (2010), o varejo com loja refere-se às vendas pessoais, feitas através dos 

canais tradicionais, ou seja, dos estabelecimentos, da loja física. Já o varejo sem loja diz 

respeito às demais formas de vendas, em que as mercadorias são entregues aos consumidores. 

Como exemplo do varejo não lojista, Las Casas (2004, p. 30) cita o telemarketing, a venda 

pessoal também conhecida por venda “porta a porta” e, mais recente, o comercio eletrônico, 

que consiste na venda pela internet. 

 Las Casas (2004, p. 25) classifica o varejo ainda em diferentes tipos, que são “lojas de 

departamentos, lojas independentes, lojas em cadeia, cooperativas, lojas especializadas e 

varejo não-lojista”. Dentre as categorias citadas, o presente trabalho irá se deter na de varejo 

não lojista, mais especificamente, em marcas inseridas na internet através do comércio 

eletrônico e, portanto, conectadas com seus consumidores. 

 

 

2.2.1 Varejo online: comércio eletrônico 

 

O comércio eletrônico pode ser definido, conforme afirma Albertin (2002), como a 

compra e venda de informações, produtos e serviços por meio de redes de computadores. 

Segundo Souza (2009), as primeiras vendas através do comércio eletrônico online começaram 

a acontecer em 1995. O crescimento desse tipo de varejo ocorreu de maneira exponencial, de 

forma que só em 2010 foram realizados mais de 40 milhões de pedidos online a partir de 23 

milhões de consumidores, segundo dados do e-Bit, disponibilizados pelo relatório do 23º 

WebShoppers
7
. 

Parte desse aumento nas vendas e no faturamento, que cresceu 40% de 2009 a 2010, 

deve-se às vantagens do varejo online frente ao varejo com loja, como a “possibilidade de 

comparação de preços, características, produtos e condições em tempo real” (SOUZA, 2009, 

p. 99). Além disso, é possível obter a opinião de consumidores sobre marcas e produtos, o 

                                                
7
 Uma iniciativa da e-bit, o WebShoppers tem como objetivo difundir informações essenciais para o 

entendimento do comportamento de compras dos internautas brasileiros e sua relação com o e-commerce. 

(disponível em <http://www.webshoppers.com.br>. acesso em: 15 de abril de 2011)  

http://www.webshoppers.com.br/
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que, dependendo de como trabalhado pelo varejista, pode ser definitivo em questão de 

confiança e segurança do público-alvo na empresa.  

Através desse tipo de comércio, os consumidores têm acesso a uma grande quantidade 

de informações sobre a marca e seus produtos, o que, segundo Feghali e Dwyer (2010, p. 

143), “lhes proporcionará o necessário controle para ativar a demanda como e onde quiserem. 

Para os varejistas, a maneira pela qual essa massa de informações será editada para o 

consumidor será o novo diferencial entre concorrentes”. Essa diferenciação se mostra 

necessária devido ao grande número de concorrentes e à facilidade em encontrar informações 

na internet.  

Por se tratar de um tipo de negócio que possui contato direto com o consumidor final, 

empresas varejistas precisam, portanto, convencer e envolver o target. Assim, considera-se 

que aplicações de comércio eletrônico vencedoras são aquelas que podem mudar a forma 

como os consumidores pensam e a maneira com que fazem negócios, conforme afirma 

Albertin (2002). Um exemplo poderia ser o investimento em ações de interação social dos 

próprios consumidores na internet. Isso porque um dos principais aspectos do comércio 

eletrônico é o relacionamento que, segundo Albertin (2002), tende a ser significativamente 

alterado nesse tipo de relação. O autor (2002) cita diversos motivos para essa mudança, dentre 

eles: eliminação de intermediários; diminuição da interação face-a-face; integração eletrônica 

disponível; e maior número de informações sobre o cliente, assim como a mudança no 

relacionamento entre empresa-cliente com transformação nas relações entre os consumidores. 

Albertin (2002, p. 44) ressalta que “adaptando a cultura da internet e provendo 

consumidores com a habilidade de interagir uns com os outros, além do que com a empresa, 

os negócios podem construir um relacionamento mais profundo com os clientes”. A partir da 

interação entre o target e a empresa, criam-se comunidades eletrônicas, eficientes para obter 

informações dos consumidores e promover maior confiança na marca. O autor (2002), ainda 

classifica quatro tipos de necessidades que são atendidas pelas comunidades eletrônicas: 

comunidades de transação, que facilitam a compra e a venda de produtos e serviços; 

comunidades de interesse, que reúnem participantes que interagem sobre tópicos específicos e 

no qual se insere o objeto de estudo deste trabalho; comunidades de fantasia, em que novos 

ambientes e personalidades são criados; e comunidades de relacionamento, que reúnem 

participantes que trocam experiências de vida.  

Se considerados esses tipos de comunidades e se for possível a aplicação de todas em 

um mesmo espaço on-line, torna-se viável estabelecer laços mais fortes com os consumidores 
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e, consequentemente, novos níveis de lealdade dos clientes. Albertin (2002) explica que essa 

lealdade dos membros os levará a produzir mais conteúdos com alto poder de atração, que por 

sua vez aumentará a lealdade de outros membros. Além disso, a partir da visualização da 

opinião positiva de consumidores, a atração de prospects é facilitada.    

Ao auxiliar na descoberta de necessidades e desejos de compra de determinados 

produtos ou serviços por parte do público-alvo, torna-se importante acompanhar essas 

comunidades, pois com a efemeridade ditada pela moda, os anseios dos consumidores 

passaram a ser cada vez mais transitórios.  

          

 

2.3 O MIMETISMO NA MODA CONTEMPORÂNEA 

 

Há no indivíduo pós-moderno, ao mesmo tempo, a individualização e a necessidade de 

assemelhar-se aos que são considerados superiores. Essa necessidade de parecer-se é vista de 

forma clara na moda: a maneira como as pessoas se vestem é uma busca por expressar quem 

elas são ou gostariam de ser. Castilho e Oliveira (2008, p. 76) afirma que os indivíduos 

expressam uma atitude, um comportamento pela linguagem da roupa. As autoras (2008) 

explicam ainda que essa expressão os insere em uma “tribo”. É a partir disso que, segundo 

Lipovetsky (2001), o mimetismo do desejo e dos comportamentos continua se propagando.  

A moda apresenta-se como parte inseparável da sociedade na modernidade. Conforme 

Palomino (2002, p.15), “o conceito de moda surgiu no final da Idade Média (século XV) e no 

princípio da Renascença, na corte de Borgonha (atualmente parte da França), com o 

desenvolvimento das cidades e a organização da vida nas cortes”. Mas, segundo Palomino 

(2002), a moda como sinônimo de distinção entre os indivíduos e classes sociais, surgiu no 

século XIX e, a partir de então, as mudanças no vestuário passaram a ocorrer de forma 

acelerada. 

Na contemporaneidade, a moda exerce grande poder sobre os indivíduos. Percebe-se 

que ela remodelou a sociedade sobre os seus princípios de tal forma que “reside no centro do 

mundo moderno”, pois se as pessoas não se limitarem a vê-la somente na esfera do vestuário, 

poderão perceber que a sua lógica também “penetra a arte, a política e a ciência”. Segundo 

Lipovetsky (2001, p. 13), os fundamentos que norteiam a moda, “a sedução e o efêmero 

tornaram-se, em menos de meio século, os princípios organizadores da vida coletiva 

moderna”.  Dessa forma, ocorre não só uma modificação na renovação do vestuário, mas 
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também na renovação constante das relações sociais e no comportamento das pessoas, há uma 

transformação na visão que elas têm de si próprias. Por essa razão, Bergamo (2007) ressalta 

que há experiências individuais envolvidas no campo da moda, e que permitem também 

formas peculiares de relacionamento com a sociedade.  

O que é exposto através do vestuário é quem cada pessoa é ou gostaria de ser. A visão 

que as pessoas têm de si e que expressam, muitas vezes, através do vestuário, tem por trás 

uma racionalidade capaz de atribuir valor e significado. Bergamo (2007, p. 27) aponta que 

essa racionalidade representa tudo o que é capaz de conferir, para as próprias pessoas e para 

quem convive com elas, “valor, significado e sentido”. A partir disso, são formadas redes de 

relacionamento por identificação em significados semelhantes. Essas redes, os “mecanismos 

possíveis de expressão e as sanções sociais pautadas em racionalidades específicas são aquilo 

que fazem com que a moda tenha um relevo próprio” (BERGAMO, 2007, p. 28). Quando 

vista sob esse ângulo de inserção dos indivíduos no contexto social a moda, expõe, segundo 

Bergamo (2007), valores, significados, expectativas e tudo o que for capaz de ilustrar e dar 

sentido para as pessoas e suas ações.  

 Confirma-se, portanto, que a moda norteia os acontecimentos da pós-modernidade ao 

influenciar diretamente no cotidiano e nas relações dos indivíduos e ao tornar a própria 

identidade transitória. Assim, Lipovetsky (2011, p. 72) compara a moda com as indústrias 

culturais, pois “no centro destas, como produção maciça de produtos não duráveis e prontos 

para o consumo apenas para divertimento encontram-se o transitório, o fugidio, o contingente, 

característicos da moda”. E dessa forma, conforme afirma Lipovetsky (2001), a lógica da 

moda e sua velocidade de renovação, a sedução fácil e a busca do sucesso imediato, é que 

estão na base do funcionamento da cultura de massa em que as pessoas buscam a auto-

realização e o reconhecimento a qualquer custo.  

Essas características, explica Lipovetsky (2001, p. 141), “testemunham, na esfera da 

moda, a emergência da dominante neonarcísica das personalidades contemporâneas”, 

confirmando a individualização presente na sociedade pós-moderna, em que as pessoas 

buscam a auto-afirmação e uma forma de expressão através do vestuário. Barthes (1983), 

citado por Svendsen (2010, p. 74), classifica o vestuário em três aspectos básicos “a peça de 

roupa real, a peça de roupa representada e a peça de roupa usada”, o autor explica que a 

primeira é a peça produzida, a roupa física. A segunda é a peça utilizada por modelos em 

editoriais, anúncios e revistas de moda, é a roupa que vende a imagem de marca e a “peça de 

roupa usada” é a comprada e vestida pelos consumidores. Dessa forma, o target se vê 
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normalmente diante da representação de uma peça de vestuário inserida em um discurso da 

moda. 

Assim, os indivíduos contemporâneos buscam adequar-se a essas representações seja na 

forma de se vestir ou se expor. O que acontece é que o vestuário é parte das pessoas, da 

formação de suas identidades pessoais. Svendsen (2010, p. 21) afirma que todas as pessoas 

precisam expressar de alguma forma quem elas são através da sua aparência e que “essa 

expressão será necessariamente um diálogo com a moda, e os ciclos cada vez mais rápidos 

desta indicam uma concepção mais complexa do eu, porque o eu se torna mais efêmero”. O 

que significa que junto com os lançamentos de coleções semestrais que ocorrem na moda, 

acontece, naqueles que a seguem, uma modificação pelo menos parcial, da própria identidade. 

Dessa forma, as roupas se tornam parte essencial na formação de cada pessoa, assim como a 

identificação com a marca que vão vestir. Svendsen (2010) expõe que as pessoas procuram 

construir a identidade na compra de valores simbólicos, mesmo que saibam que esses não 

duram e, para amenizar a falta de durabilidade, estão sempre em busca de novas peças.  

Pode-se observar assim que a mudança cultural alavancada pela moda, em que a marca 

é mais importante que a peça do vestuário, torna necessária uma modificação de 

posicionamento das empresas. É o que apresenta Lipovetsky (2011) no que se refere à 

influência da moda na sociedade “hipermoderna”. Segundo o autor (2011),  

 

a lógica-moda (sedução, estilização, inovação permanente) infiltrou-se em todos os 

domínios da cadeia comercial (concepção, produção, comunicação, distribuição), 

fazendo da marca o elemento primordial, a ponta de lança dos desempenhos da 

empresa. E, cada vez mais, o próprio desejo do hiperconsumidor (LIPOVETSKY, 

2011, p. 95-96).  

 

A moda, portanto, acaba por influenciar diversos setores do consumo e da cultura 

contemporânea. A sociedade pós-moderna, principalmente quando classificada como 

sociedade de consumo, tem como característica decisiva o fato de que “que o consumo se 

desconectou em alto grau do que se pode razoavelmente chamar de satisfação das 

necessidades”. Isso porque, segundo Svendsen (2010, p. 155), o consumo “não é mais 

conduzido por necessidades, mas por desejos”. Portanto, conquistar o público-alvo, 

principalmente quanto à moda, está relacionado mais com a identificação do prospect com a 

marca e com a roupa representada, do que com o próprio objeto.  
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2.3.1 Varejo de Moda 

 

O varejo de moda tem a função de oferecer produtos que estejam de acordo com os 

desejos do público-alvo. Esse setor necessita incorporar as características do varejo e, 

também, as questões fundamentais da moda, como a individualidade e efemeridade. Por estar 

envolvido diretamente na estética dos indivíduos, Schimid (2002, p. 107) define o setor como 

o do “varejo baseado em imagem”, em função da influência do vestuário na construção da 

imagem das pessoas. Portanto, a identificação do público-alvo com a marca de moda é 

fundamental, de forma que os valores de ambos sejam equivalentes. 

Essa busca constante por adequar-se ao que é ditado pelas marcas de moda se justifica 

em razão de que os indivíduos estão tentando se adaptar à “sociedade de consumidores” 

apresentada por Bauman (2008). Ser membro desse tipo de sociedade é uma tarefa 

“assustadora e um esforço interminável e difícil”, existe o medo pela inadequação, “os 

mercados de consumo são ávidos por tirar vantagem desse medo, e as empresas que produzem 

bens de consumo (...) fornecem as ferramentas exigidas pelo trabalho individual de 

autofabricação” (BAUMAN, 2008, p. 79). É o que ocorre principalmente com as marcas de 

moda em que é preciso criar novas versões de roupas, reconstruir estilos e substituir ou 

reformar versões. A vantagem do varejo de moda, portanto, é que entrega peças prontas para a 

“autofabricação” das pessoas, apontada por Bauman (2008, p.79). 

A moda trabalha com a sedução do indivíduo e no envolvimento dele com os valores 

que o produto transmite. Além disso, no varejo de moda deve ser trabalhado o prazer que 

determinado produto pode trazer, pois o vestuário, para muitas pessoas, é uma forma de 

aguçar a auto-estima e o sentimento de poder. A partir disso, Cobra (2007, p. 161) constata 

que “é só fazer as pessoas quererem algo que as coisas acontecem. Um preço atrativo, uma 

oferta única, uma peça publicitária sedutora” são algumas ferramentas que podem ser 

utilizadas pelo varejo. Com isso, entende-se a necessidade de uma comunicação bem 

estruturada e envolvente, principalmente nesse tipo de varejo em que é necessária a sedução 

pela aparência. 

Com o intuito de seduzir, a moda trabalha com a valorização dos indivíduos e com a 

promessa de beleza. “Dados do e-bit mostram que nos Estados Unidos a categoria de roupas e 

acessórios ocupa a segunda colocação em volume de vendas” (SOUZA, 2009, p. 257), esse 

crescimento do varejo de moda online se deve em grande parte à possibilidade de acompanhar 
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a opinião de outras pessoas sobre determinados produtos. Além disso, a identificação pode ser 

alcançada com maior facilidade, no momento em que os consumidores podem se expor 

utilizando modelos de determinada marca, de maneira que a insere em um contexto mais 

próximo daquele vivenciado pelo prospect.  

  

 

2.4 A SUPEREXPOSIÇÃO DO COTIDIANO DO NEOCONSUMIDOR 

 

A partir do contexto da sociedade pós-moderna e do crescimento acelerado da internet e 

das tecnologias, surge o neoconsumidor, que compartilha dos meios tradicionais e das 

plataformas digitais de comunicação. Esses novos consumidores “estão mais ativos do que 

nunca. A ampla adesão a redes sociais, blogs [...] permite que as pessoas criem seus próprios 

produtos, serviços e conteúdos, compartilhando-os com milhares de pessoas” (SOUZA, 2009, 

p. 234). Nesse caso, mais do que obter informações ou adquirir produtos de determinadas 

marcas pela internet, os neoconsumidores esperam que as empresas ofereçam a possibilidade 

de relacionamento e de participação ativa na construção das marcas.  

Esses indivíduos possuem cada vez mais ferramentas de controle das informações, estão 

mais inteligentes e exigentes. Segundo Souza (2009), os neoconsumidores alteram as relações 

de consumo e de comunicação, entre a marca e o consumidor. Eles personalizaram a relação 

entre os consumidores, de forma que a opinião de um influencie diretamente na decisão do 

outro e, portanto, “não enxergam uma marca de sucesso que não tenha uma presença ativa no 

mundo online” (SIBILIA, 2008, p. 245). Isso ocorre em função da interatividade e da 

participação, apresentadas no item 2.2.1, presentes na internet, que facilitam a comunicação 

de duas vias e conferem poder aos clientes. Com isso, a participação está ganhando cada vez 

mais espaço e, portanto, fica mais difícil para as empresas, que não possuem bom 

relacionamento com os consumidores, manterem sua imagem de marca frente ao público-

alvo. 

Por outro lado, as empresas podem se utilizar desse cenário para, através da divulgação 

da marca por clientes, que agora também são “produtores midiáticos”, reduzir custos e se 

aproximar dos prospects. Isso é possível, pois na sociedade pós-moderna “há um desinteresse 

pela ficção, enquanto se desenvolve uma intensa curiosidade pela vida real de quem quer que 

seja” (SIBILIA, 2008, p. 219), e, portanto, a opinião de um consumidor comum com 

depoimento real pode ganhar mais credibilidade do que o de celebridades. Além disso, os 
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indivíduos querem aparecer e participar de todos os acontecimentos que possuem alguma 

ligação com o seu cotidiano, realidade que se concretiza com o desenvolvimento acelerado do 

individualismo e do narcisismo presentes na sociedade.  

Lasch (1983, p. 76) afirma que o narcisismo “parece realisticamente representar a 

melhor maneira de lutar em igualdade de condições com as tensões e ansiedades da vida 

moderna, e as condições sociais predominantes tendem em conseqüência, a fazer aflorar os 

traços narcisistas presentes, em vários graus”. Ao valorizar as suas próprias características, os 

narcisistas buscam construir a imagem que gostariam que fosse percebida pelos outros, 

portanto, esses indivíduos “têm, cada vez mais, de construir uma autoidentidade usando os 

meios a seu dispor, o eu se torna algo que tem de ser criado, monitorado, mantido e mudado” 

(SVENDSEN, 2010, p. 161). Uma das ferramentas mais exploradas por essas pessoas é a 

criação de um eu em uma página pessoal, na internet, que possibilita ao indivíduo expor suas 

vontades, sua opinião e a sua individualidade. Para Lasch (1983, p. 30), esse fato se justifica 

em razão de que “o narcisista depende dos outros para validar sua auto-estima. Ele não 

consegue viver sem uma audiência que o admire”. Assim, exibe a sua individualidade a fim 

de que seja apreciada e comentada por outras pessoas.  

De encontro ao pensamento de Lasch (1983), Sibilia (2008) afirma que a exposição da 

intimidade na mídia não pode ser explicada como um aprofundamento do narcisismo ou 

exibicionismo pré-existentes. Para a autora (2008, p. 91) a explicação se deve ao fato de que o 

eu moderno “parece se metamorfosear de forma gradativa embora veloz e pertinaz, 

acompanhando as mudanças que estão ocorrendo em todos os âmbitos, compassadas pelos 

vertiginosos processos de globalização, aceleração, digitalização e espetacularização do nosso 

mundo”. Dessa forma, o homem comum passa a ser o ator do seu cotidiano, de maneira que, 

ao adaptar-se às características da sociedade pós-moderna e conectar-se às novidades 

tecnológicas, a realidade individual e privada passe a fazer parte do cenário público. 

Para Lipovetsky (2011, p. 86) 

 

a hipervisibilidade das pessoas revela o avanço do imaginário igualitário, o culto do 

sucesso e dos valores individuais, e ao mesmo tempo o poder da cultura psicológica 

que acompanha a dinâmica de hiperindividualização contemporânea. Fenômeno de 

massa, o interesse dirigido às celebridades é o sinal manifesto de uma necessidade 

de personalização no mundo impessoal do universo mercantil, bem como da 
expansão do domínio do consumível e da moda com seu quinhão de sonho e de 

evasão individualista. Mas ele também permite recriar laços sociais, de tanto 

aparecer como objeto de troca e de conversação, cada um se definindo, se 

posicionando em relação aos diferentes estilos ilustrados por essas figuras do 

indivíduo-espetáculo. 
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A superexposição do individual em uma rede mundial, portanto, explica-se pela 

necessidade do indivíduo pós-moderno em compartilhar suas experiências cotidianas, em se 

definir, de modo a produzir um espetáculo da sua própria individualidade. Os internautas, 

segundo Bauman (2008), experimentam a sensação de criar diferentes eus sem receber 

punições, todos os desejos antes guardados no espaço privado, agora podem ser colocados 

frente ao público. 

O que acontece nos dias atuais é que  

 

a lógica da velocidade e do instantâneo que rege as tecnologias informáticas e as 

telecomunicações, com sua vocação devoradora de tempos e espaços, sugere 

profundas implicações na experiência cotidiana, na construção das subjetividades e 

nos relacionamentos sociais e afetivos (SIBILIA, 2008, p. 58).  

 

 Há uma tendência a exibir a intimidade e, dessa forma, ela perdeu seu sentido, de 

segredo, de privativo, e passou a ser uma maneira de cada indivíduo “encenar o show da sua 

própria personalidade” (SIBILIA, 2008, p. 256).  

Isso se deve em grande parte ao fato de que, como sugere Lipovetsky (2011), o sistema 

de celebridades incorporou o próprio mundo: o que não está na mídia, simplesmente não 

existe. Nesse sentido, Sibilia (2008, p. 111) afirma que as “tendências exibicionistas e 

performáticas alimentam a procura de um efeito: o reconhecimento nos olhos alheios e, 

sobretudo, o cobiçado troféu de ser visto”. A autora (2008, p. 112) ainda classifica a 

sociedade com um “monopólio da aparência” em que “tudo o que ficar do lado de fora 

simplesmente não é”.  

Há a necessidade de afastar do cenário público tudo o que “resista a ser reduzida a 

confidências privadas, assim como aqueles que se recusam a confidenciá-las”, é o que ressalta 

Bauman (2008, p. 10). O autor ainda se refere à sociedade como “confessional”, que elimina o 

limite entre o público e o privado, que exalta o fato de expor o individual no cenário público. 

A curiosidade pela vida das celebridades deixa de ser o foco, e a vida privada dos indivíduos 

comuns passa a ser o centro das atenções. Segundo Bruno, citada por Coiro (2008, p. 174), o 

indivíduo comum 

 

é chamado a ocupar o outro lado da tela, a passar de consumidor de imagens a ator 
da sua própria vida e de seu próprio cotidiano, naquilo mesmo que ele tem de mais 

corriqueiro e ordinário. É como se o princípio de visibilidade, que já se sobrepôs ao 

princípio de realidade no âmbito mais amplo da cena pública, se estendesse às vidas 

e existências privadas, que passam a requerer a visibilidade como uma espécie de 

direito ou condição almejada de legitimação e reconhecimento.  
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O estímulo de ser visto e a adaptação do homem ao “monopólio da aparência” justifica-

se em função da profusão de telas de computadores ou televisivas que “multiplica ao infinito 

as possibilidades de se exibir diante dos olhares alheios” (SIBILIA, 2008, p. 111). Junto às 

telas surgem novas formas de comunicação que “ao permitirem a qualquer um ser visto, lido e 

ouvido por milhões de pessoas – mesmo que não se tenha algo específico a dizer –, também 

possibilitam o posicionamento da própria marca como uma personalidade visível” (SIBILIA, 

2008, p. 242). É preciso que as empresas mostrem e aproximem suas marcas dos 

consumidores e do seu público-alvo, para que sejam lembradas e comentadas. 

 Nesse cenário acelerado e tecnológico, em que é preciso ver para acreditar e no qual o 

consumidor exige aparecer e ser valorizado, cabe às empresas saber utilizarem-se disso, seja 

para acompanhar as ideias dos seus consumidores, para descobrir as necessidades do público-

alvo, ou para se infiltrar em grupos de afinidades e conquistar confiança dos usuários.  
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3  METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como propósito compreender como a UNIQLO se apropria da 

superexposição do cotidiano do target, proporcionada pela web, a fim de gerar identificação 

com o público-alvo e aumentar as chances de conquistar novos clientes. Para alcançar esse 

objetivo, em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa exploratória, para conhecer e 

entender um pouco mais sobre a marca e o site <uniqlooks.uniqlo.com>, que é o objeto de 

estudo deste trabalho. Segundo Gil (2010, p. 41), a pesquisa exploratória “têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses”.  

O estudo exploratório permite obter embasamento teórico, a fim de adquirir o 

conhecimento necessário para a realização da pesquisa, afirma Michel (2009). Este tipo de 

estudo se fez necessário para entender o contexto em que a marca está inserida, a fim de que a 

análise do objeto fosse realizada de forma consistente e coesa. E também para compreender os 

temas que norteiam o trabalho, como sociedade pós-moderna, interatividade, moda e 

superexposição do cotidiano. 

O presente trabalho é descritivo, pois descreveu e analisou as ações e estratégias 

utilizadas pela marca no site <uniqlooks.uniqlo.com>. A pesquisa descritiva “se propõe a 

verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida real (...), seu objetivo é explicar 

fenômenos, relacionando-os com o ambiente”, conforme afirma Michel (2009, p. 40). A 

autora (2009, p.40) também explica que a pesquisa descritiva está diretamente relacionada 

com a “pesquisa qualitativa, na medida em que levanta, interpreta e discute fatos e situações”. 

Conforme os objetivos propostos para este trabalho, a pesquisa é de caráter qualitativo, 

pois foi realizada uma análise com base no referencial teórico apresentado e foram 

considerados valores e subjetividades presentes no objeto de estudo. Dessa forma, a conclusão 

não foi apresentada de forma numérica. Michel (2009) ainda afirma que na pesquisa 

qualitativa o pesquisador interpreta dados e compreende o objeto de estudo e, sendo assim, 

   

a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da 

experimentação empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, 

consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das idéias, pois os fatos 

em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar 

reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade. (MICHEL, 2009, 

p.37) 
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Como o objeto de estudo se limita a uma única marca ou fenômeno, o método utilizado 

é o estudo de caso, definido conforme Gil (2010, p.54) como “estudo profundo [...] de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Este método 

foi utilizado com a finalidade de descobrir as estratégias utilizadas pela UNIQLO, no site 

<uniqlooks.uniqlo.com> e para verificar de que forma acontece a exposição do target em prol 

da marca.  

Michel (2009, p. 53), caracteriza esse método como um  

estudo aprofundado, qualitativo e/ou quantitativo, no qual se procura reunir o maior 

número de informações sobre o objeto de interesse, utilizando-se variadas técnicas 

de coletas de dados, para apreender todas as variáveis da unidade analisada e 

concluir, indutivamente, sobre as questões propostas. 

 

A partir disso, foi realizada uma análise do site <uniqlooks.uniqlo.com> para 

compreender as estratégias da empresa no que se refere à utilização da superexposição do 

consumidor. Nesse caso, a técnica de coleta de dados que se apresentou mais apropriada foi a 

observação indireta, caracterizada como análise documental.  Segundo Michel (2009, p. 65), 

essa técnica resume-se a obter dados de forma indireta, ou seja, através de documentos, 

materiais gráficos, fotografias e não através de pessoas. Isso se deve ao fato de que, por haver 

uma dificuldade de contato direto com representantes da marca para levantamento de dados, 

essa coleta foi executada através da análise do site. 

Mostrou-se necessária também análise de conteúdo, para compreender como a grife de 

moda japonesa UNIQLO proporciona a superexposição dos seus consumidores a favor da 

marca. Michel (2009, p. 71) afirma que “a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aplicam em discursos diversificados. (...) É a busca pelo escondido, o 

latente, o não aparente”. Esse tipo de análise é utilizada, segundo Michel (2009), para 

descobrir estilos de comunicação e também identificar intenções de comunicadores.  

Para a realização da análise e determinação das estratégias utilizadas pela UNIQLO no 

site <uniqlooks.uniqlo.com>, foram determinadas as seguintes categorias: consumo pós-

moderno, internet, moda e superexposição. Na primeira categoria foram analisados no site 

aspectos referentes ao hedonismo, a criação da identidade e a utilização dos signos culturais 

apresentados por Severiano (2007, p. 53). 

A fim de compreender fatores relacionados à internet, meio em que está inserido o 

objeto de estudo, foram analisados os pontos da cultura da convergência utilizados no site. 

Além disso, buscou-se quais os graus de interatividade que a plataforma uniqlooks 

proporciona, dentre os caracterizados por Santaella (2004) como: interatividade zero, 
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interatividade linear, interatividade arborescente, interatividade linguística, interatividade de 

criação e interatividade de comando contínuo.  

Ainda na categoria internet foi realizada uma análise referente às características de um 

site de rede social, com a finalidade de classificar o objeto de estudo como tal. Esses fatores 

foram revisados a partir dos valores estabelecidos por Raquel Recuero no livro Redes Sociais 

na Internet (2009, p. 114), que são: visibilidade, referente ao capital social; reputação, quanto 

à percepção construída do outro; popularidade, relacionada ao número de conexões entre 

usuários; e autoridade, percebida pelo poder de influência dos usuários. 

Além de aspectos sobre a internet foram analisados tópicos referentes à moda. Nessa 

categoria foram verificados quais os tipos de vestuário utilizados pela UNIQLO para expor 

seus produtos. Esses aspectos referentes ao vestuário foram categorizados por Barthes (1983, 

apud Svendsen 2010, p. 74) em: a peça de roupa real, ou seja, a peça física; a peça de roupa 

representada, utilizada por modelos em editoriais; e a peça de roupa usada, vestida pelos 

consumidores. Em um quarto momento foi analisado como ocorre a superexposição do target 

no site <uniqlooks.uniqlo.com> como característica do narcisismo.  

As categorias apresentadas foram definidas a partir do referencial para analisar o objeto 

de pesquisa que caracteriza-se por um espaço virtual, em que os consumidores da marca, para 

se cadastrar, permitem acesso a uma das redes sociais que participam na internet (facebook, 

twitter), para que, a partir dela, a UNIQLO possa obter mais informações sobre essas pessoas. 

Após cadastrados, cada membro cria o seu perfil, em que são disponibilizadas informações 

como cidade, idade e preferências. Neste espaço eles postam fotos em que estão usando pelo 

menos uma peça de roupa da marca e, além disso, o site faz um link
8
 com os looks

9
 postados 

por outras pessoas que tem estilo e preferências semelhantes. Há nesse perfil um link que 

mostra qual peça de roupa pertence à marca UNIQLO e, quando clicado, remete ao e-

commerce do país.  

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Pontos de conexão entre os perfis do site. 
9 Do inglês (olhar), é o estilo, o resultado da soma de roupa, acessórios, maquiagem e cabelo, que se percebe 

numa única olhada. Sinônimo de visual. (Glossário têxtil e tecidos, disponível em www.portaisdamoda.com.br) 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 A UNIQLO
10

 

 

 A UNIQLO é a principal empresa do Fast Retailing Company, grupo que surgiu junto 

com a primeira loja da UNIQLO e que, para expandir e diversificar seus negócios, adquiriu 

outras seis grandes marcas: PLST, Theory, G.U., Helmut Lang, PRINCESSE tam tam e 

Comptoir des Cotonniers.  

 A primeira loja da UNIQLO foi inaugurada em 1984, no Japão. Com o intuito de reduzir 

custos e produzir peças únicas, a empresa desenvolveu um modelo de negócio, entre 

fabricante e varejista, para controlar todas as fases do processo de abastecimento de materiais, 

controle de qualidade, ajustes de estoque e vendas finais.  

 Em 1991, a marca começou a expansão para o mercado internacional, de forma que 

atualmente está presente em doze países: Reino Unido, Estados Unidos, China, França, Hong 

Kong, Japão, Coréia, Malásia, Rússia, Singapura, Taiwan e Tailândia. Em agosto de 2011, o 

número de lojas foi contabilizado em 843 unidades no Japão e 181 nos demais países. Em 

2000 a marca inaugurou a loja online, com a finalidade de se aproximar dos clientes e poder 

atendê-los em qualquer lugar do mundo. Além disso, a loja possibilita a compra antecipada 

das coleções nas temporadas em itens e tamanhos especiais. Em 2010, as vendas pelo e-

commerce representaram 3,8% das vendas totais da UNIQLO. 

 Em razão da amplitude dos seus negócios, a marca busca aperfeiçoar o relacionamento 

com os clientes e estar sempre atenta as suas necessidades. Para isso, há na empresa o centro 

de pesquisa e desenvolvimento que observa as mudanças na moda e no estilo de vida dos 

indivíduos, a partir dessas pesquisas os conceitos das próximas estações são definidos, no que 

se refere a coleções de roupas e à comunicação. Outro departamento importante, quanto ao 

contato com o target, é o Centro de Atendimento ao Cliente, que recebe o feedback dos 

consumidores através de comentários, telefonemas e e-mail. Esse setor recebe mais de setenta 

mil contatos anuais, o que contribui para o aprimoramento dos produtos e serviços. 

 Outra forma de conexão que possibilita o acompanhamento de comentários e do estilo de 

vida dos consumidores, além da interação entre clientes e o público-alvo da marca, é o site 

<uniqlooks.uniqlo.com>, apresentado no tópico a seguir. 

 

                                                
10 Informações retiradas dos sites <fastretailing.com> e <uniqlo.com>, acesso em 18 de outubro de 2011 e 

traduzidas pela autora deste trabalho. 
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4.2 UNIQLOOKS: UMA VITRINE MUNDIAL DE MODA DE RUA 

 

 O uniqlooks é uma plataforma global online criada pela UNIQLO que, ao aproveitar o 

poder da conectividade e da interatividade da internet, permite uma comunicação instantânea, 

fácil e acessível. Trata-se de uma comunidade de moda constituída por clientes da empresa 

que, ao participar, podem combinar os itens favoritos da marca com o seu estilo e 

compartilhar seus melhores looks com outros usuários e fãs da UNIQLO, através de fotos e 

apresentação escrita de cada modelo. 

 Para se cadastrar, as pessoas devem pertencer a uma rede social online, como Facebook, 

Twitter ou Renren
11

. Depois de feito o cadastro, os usuários constroem seu perfil pessoal 

(FIGURA 1) em que ficarão disponíveis suas informações e o link para a rede social 

cadastrada. Para que sejam postados looks no perfil, os mesmos devem conter pelo menos 

uma peça da UNIQLO, pois, quando acessados (FIGURA 2), permitem o direcionamento para 

o e-commerce da loja. 

 

Figura 1 – Perfil de um usuário do site <uniqlooks.uniqlo.com> 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

                                                
11 Rede social japonesa. Disponível em <renren.com>, acesso em 18 de outubro de 2011. 
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Figura 2 – Direcionamento para o e-commerce da UNIQLO 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 Ainda no perfil, a plataforma permite o comentário de outros usuários em cada imagem 

postada (FIGURA 3). Além disso, junto com cada look está disponível a opção “Like” 

(FIGURA 4) que pode ser utilizada como forma de votação nos favoritos. Os looks mais 

votados na semana passam por uma triagem de profissionais especializados, e a combinação 

que for julgada mais interessante ocupa lugar de destaque na página inicial do uniqlooks 

(FIGURA 5). Nesse caso, podem votar pessoas que não pertencem à comunidade, o que 

permite ao público-alvo, por exemplo, participar dessa comunicação interativa. 
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Figura 3 – Comentários no perfil 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 
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Figura 4 – Votos: opção “Like” 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 
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Figura 5 – Página inicial do site <uniqlooks.uniqlo.com> 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 No 2º semestre de 2011 a UNIQLO tem realizado promoções no site (FIGURA 6), que 

acabam também por impulsionar o número de postagens e a intensificar a participação dos 

usuários. Os prêmios normalmente são relacionados à maior visibilidade dos indivíduos ou a 

viagens para conhecer outras franquias da empresa. Outra premiação que já foi ofertada pela 

empresa é um cheque-presente, para gastar com produtos da marca, o que acaba por 

incentivar novas postagens de looks na uniqlooks. De forma indireta, essas promoções 

também acabam por influenciar no consumo de produtos da UNIQLO, para posteriormente 

serem utilizados no perfil da plataforma uniqlooks. 
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Figura 6 – Promoções 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 

4.2.1 A busca pela identidade: uma análise da plataforma uniqlooks 

 

 Os colecionadores de sensações, apresentados por Baumann (1999) na página 16 do 

referencial teórico, que buscam experiências e tratamento individualizado, tem suas 

características utilizadas pela UNIQLO como forma de aproximar os consumidores e o 

público-alvo. Na ânsia de aparecer e compartilhar da sensação de ser reconhecido, os 

indivíduos escolhem seus melhores looks para expor no site <uniqlooks.uniqlo.com>. Dessa 

forma, a grande diversidade de produtos da marca é incorporada em diferentes identidades 

através da imagem e da apresentação dos usuários, conforme evidenciou Kellner (2001) 

citado por Santaella (2004). Essa variedade de personalidades atrai públicos tanto pela 

necessidade de consumir para criar identidade, quanto pela experiência da compra e posterior 

exposição na plataforma uniqlooks. 

 A identidade, por ser representada através de imagens, possibilita que um mesmo usuário 

apresente diversos estilos e personalidades através de looks distintos, assim como uma mesma 
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peça de vestuário utilizada por diferentes consumidores incorpora individualidades díspares. 

Esse fato aumenta a probabilidade de identificação do público-alvo com a marca ou com um 

produto da mesma, de forma a suscitar o desejo em possuí-lo. Isso acontece, segundo 

Santaella (2008), em razão de que cada indivíduo reflete estereótipos e aparências das quais as 

pessoas se apropriam para construir a si mesmas. Dessa forma, o consumo tornou-se uma 

busca de satisfação pessoal e amor abstrato pelos objetos, conforme afirma Lipovetsky 

(2001).  

 É provável que a nova relação de consumo, em que as pessoas buscam um amor abstrato 

pelas coisas, seja responsável pelo número cada vez maior de usuários do site, pois, quando 

ingressam na plataforma uniqlooks, os próprios consumidores passam a vender a marca. Essa 

venda a partir de estilos e da afirmação dos próprios consumidores sobre a qualidade da 

UNIQLO confirma a teoria de Severiano (2007) de que o consumo está carregado de signos 

culturais. Isso ocorre em razão de os produtos alienarem as relações sociais que os produziram 

e os sentimentos que os cercam, ou seja, consome-se pela felicidade e pelo poder que estão 

implícitos no produto, por exemplo. No caso uniqlooks, as peças de vestuário são os signos 

que carregam os significados do contexto exposto pelo próprio usuário nas fotos do seu perfil. 

 Sendo assim, o site apresenta-se como uma estratégia de estímulo ao consumo e ao 

envolvimento das pessoas. A plataforma uniqlooks atende à solicitação do indivíduo pós-

moderno de participar da comunicação das marcas. Dessa forma, a UNIQLO cumpre com a 

função de distrair, de estabelecer uma relação de cumplicidade com o consumidor de modo a 

valorizar seu estilo de vida e ainda assim estetizar a comunicação, ideia apresentada por 

Lipovetsky (2011). Além disso, o site ainda permite que a empresa possa acompanhar o estilo 

dos seus consumidores, para adequar constantemente seus produtos a esses indivíduos. 

 O site <uniqlooks.uniqlo.com> é um meio de criar proximidade com os consumidores e 

uma nova forma de contato com o público-alvo. Trata-se de uma modificação na forma de 

comunicar para envolver seus diferentes públicos, pois, além de possibilitar o envolvimento 

entre os próprios consumidores, que podem trocar experiências e opiniões referentes à marca 

e seus produtos, proporciona aos prospects um canal para obter informações sobre a 

UNIQLO. Nesse caso, a empresa transfere poder de voz aos clientes bem como o controle da 

mídia utilizada para comunicação, o que caracteriza aspectos da cultura da convergência, 

apresentada por Jenkins (2009).  
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4.2.2 Convergência, redes sociais e interatividade: a internet como suporte midiático 

 

 Um dos conceitos apresentados por Jenkins (2009) quanto à cultura da convergência, 

refere-se ao comportamento migratório do público em busca de experiências e 

entretenimento. A experiência de ser visto, de ocupar um lugar de destaque no site, e a 

possibilidade de novos relacionamentos provavelmente sejam os motivos que fazem com que 

os consumidores da marca migrem para a comunidade de moda criada pela UNIQLO. A 

possibilidade de se posicionar quanto à marca é outra experiência encontrada no site. Os 

indivíduos podem expressar sua opinião sobre a UNIQLO e seus produtos em cada look 

postado (FIGURA 7). Dessa forma, a empresa reforça o aspecto de colaboração entre 

produtores e consumidores e se enquadra no conceito de cultura participativa, proposto por 

Jenkins (2009).  

/// 

Figura 7 – Apresentação escrita do look postado 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 
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 O consumidor pós-moderno modificou o sentido de passividade de modo que agora ele é 

cada vez mais participativo e influente no processo de comunicação. Assim como no site 

<uniqlooks.uniqlo.com>, produtores e consumidores não ocupam posições tão distintas 

quanto à divulgação da marca, pois junto aos diversos looks apresentados por clientes 

encontram-se fotografias produzidas pela própria empresa. O que se vê, portanto, são 

participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, conforme afirmou 

Jenkins (2009). 

 Nessa interação entre a empresa e seus clientes e entre os próprios consumidores, a 

marca é difundida e fica mais rápido e fácil obter informações referentes aos diversos 

públicos da UNIQLO. Ao construírem perfis na plataforma uniqlooks os usuários podem 

divulgar essa experiência também em outras redes sociais. Além disso, ao montar o próprio 

perfil e divulgar as redes de relacionamento que participam, os usuários acabam expondo e 

disponibilizando informações pessoais que podem ser relevantes para a empresa. 

 A partir da definição proposta por Recuero (2009), pode-se definir o objeto de estudo 

deste trabalho como um site de rede social, pois possui os elementos que o classificam de tal 

forma. Os atores, neste caso, são os consumidores da marca que possuem perfis no site e que 

através desses perfis expressam a sua personalidade e constroem o seu eu virtual, ou seja, uma 

ou mais representações de si. As conexões, constituídas do relacionamento entre atores, 

podem ser percebidas no site <uniqlooks.uniqlo.com> a partir da exposição da opinião de um 

usuário sobre o look de outro, que pode gerar um relacionamento entre esses dois atores, e 

também através da opção “like”. 

 Ainda para ser considerado um site de rede social, Recuero (2009) apresenta quatro 

valores presentes nessas redes que influenciam o comportamento dos usuários. A visibilidade 

é característica marcante na plataforma uniqlooks, pois permite aos usuários serem vistos por 

qualquer indivíduo. Além disso, possibilita que os atores ocupem lugar de destaque no site, o 

que os torna mais visíveis e aumenta a probabilidade de novos laços sociais. Esse valor está 

relacionado diretamente aos laços sociais dos usuários e, dessa forma, o link para outras 

comunidades sociais favorece a concretização desse valor. 

 A partir da construção dos laços sociais entre os atores, surge a reputação, outro valor 

explicado pela autora, que se refere à opinião de um usuário sobre o outro. No caso da 

internet, é um valor de fácil controle, pois cada indivíduo cria a própria representação. Quanto 

ao objeto de estudo deste trabalho, uma das formas de verificar a reputação dos membros é 

através dos comentários deixados por outras pessoas ou do número de vezes em que a opção 
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“like” foi selecionada (figura 8). Além disso, a reputação está relacionada ao conteúdo do que 

é postado no próprio perfil da uniqlooks e nas demais redes sociais que o indivíduo participa, 

pois essas informações estão diretamente relacionadas à construção das impressões dos outros 

sobre esse usuário. 

 Nesse sentido, surge o terceiro valor, a popularidade que se trata de um valor mais 

quantitativo. A popularidade está relacionada à audiência de cada ator na rede, ou seja, ao 

número de conexões que cada usuário possui (RECUERO, 2009). No caso da uniqlooks, a 

mensuração é dificultada por esse número não ser explícito, o que pode ocorrer é uma 

aproximação do quanto um sujeito é mais popular que outro através da quantidade de 

comentários, o número de votos que determinado look recebeu, pelo fato de ter ou não 

aparecido na página inicial do site como destaque da semana ou pelo número de conexões 

com usuários da plataforma uniqlooks em outra rede de relacionamento (FIGURA 8). Outro 

método que pode ser utilizado para medir a popularidade dos atores é pelo número de 

pageviews, ou seja, quantas vezes a página da web foi carregada (FIGURA 8).  

 A definição do quarto valor e sua aplicação no site refere-se à junção dos demais 

valores. Segundo Recuero (2009), a autoridade é uma medida da influência do ator na rede 

juntamente com a percepção dos demais atores quanto à reputação dele. Dessa forma, a 

autoridade na plataforma uniqlooks é caracterizada por diversos aspectos como: o número de 

vezes em que determinado look foi votado; o número de comentários, bem como o conteúdo 

dos mesmos; os tipos de informações disponibilizadas pelo ator; o número de looks (FIGURA 

8) e a frequência com que são postados. 
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Figura 8 – Características do perfil quanto aos valores de sites de redes sociais   

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 A análise desses quatro valores, visibilidade, reputação, popularidade e autoridade, 

referentes às redes sociais é possibilitada pelo meio em que o objeto está inserido, a internet, 

que auxilia na obtenção de um feedback imediato dos consumidores quanto à empresa, em 

razão da interatividade que proporciona.  

 A interatividade possibilitada pela internet é aquela que torna possível a participação, 

intervenção e criação do consumidor na comunicação (SILVA apud SANTAELLA, 2004). 

Nesse sentido, Kretz (1985) citado por Santaella (2004), apresentou seis gradações distintas 

para a interatividade que foram analisadas quanto ao site <uniqlooks.uniqlo.com>: 

interatividade zero; interatividade linear; interatividade arborescente; interatividade 

linguística; interatividade de comando contínuo. 
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 Na página inicial pode-se perceber a interatividade arborescente, pois é possível escolher 

através do menu na parte superior como se pretende navegar na plataforma (conforme pode-se 

observar na FIGURA 9). Além disso, há a interatividade linear em complemento da 

arborescente, pois é permitido ir e voltar nas diferentes páginas do site. Quando clicado em 

“search” (FIGURA 10) no menu principal passa a ocorrer a interatividade linguística, em 

forma de formulário, pois nessa página é possível pesquisar os looks existentes na plataforma 

através de múltiplas opções como gênero, idade, localização do usuário, tipo de peça da marca 

utilizada no look e ainda os looks da semana e os vencedores de promoções. 

 

Figura 9 – Menu principal do site 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 
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Figura 10 – “Search” 

  

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 Já a interatividade de criação, quinta na gradação apresentada por Kretz (1985) citado por 

Santaella (2004), pode ser notada nos comentários dos usuários referentes a um look postado, 

assim como na descrição do próprio perfil e de cada nova composição enviada. O próprio ato 

de mandar a foto para o site caracteriza o último tipo de interatividade: a de comando 

contínuo, que se caracteriza na manipulação e deslocamento de objetos visuais mediante a 

manipulação do usuário. Outro fator que caracteriza a interatividade de comando contínuo é o 

fato de poder modificar a própria foto do perfil. 

 Segundo Santaella (2004), um dos tipos de comunicação interativa é a mediada pelo 

computador na qual podem ser aplicadas as gradações acima. A plataforma uniqlooks se 

enquadra nesse tipo de comunicação pela relação entre emissor e receptor, que perde os 

limites definidos e cria uma face plural, universal, global. Isso ocorre em razão de que os 

consumidores passam a construir, junto com a empresa, a imagem de marca da UNIQLO. 
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4.2.3 Moda e os tipos de vestuário 

  

 Assim como o consumo, aquilo que cada pessoa veste é uma busca por expressar sua 

identidade. O vestuário passa a incorporar e transmitir valores e significados, de maneira que, 

através do estilo de cada indivíduo, as pessoas passem a pertencer a grupos formados por 

identificação social ou estética, por exemplo. A comunidade de moda uniqlooks é um 

exemplo disso. Os atores pertencentes a essa rede, comentam, votam e se aproximam de 

outros atores com os quais se identificam. Mais do que isso, o público-alvo da marca pode ser 

atraído por um dos diferentes estilos encontrados no site e assim absorver a imagem de marca 

da UNIQLO e se identificar com a própria empresa.  

 A partir da exposição dos usuários no site <uniqlooks.uniqlo.com>, com peças de 

vestuário da marca incorporadas a um contexto que define a própria identidade, verifica-se a 

teoria de Lipovetsky (2001) referente à busca por auto-afirmação através da forma de se 

vestir. Além disso, aqueles que buscam inspiração ou identificação na plataforma o fazem, 

possivelmente, para confirmação do seu estilo próprio ou para construção da identidade 

baseado em looks que admire. 

 Nesse sentido, Barthes, (1983) citado por Svendsen (2010), compreendeu o vestuário em 

três aspectos: a peça de roupa real, a peça de roupa representada e a peça de roupa usada. 

Normalmente os indivíduos se deparam com a peça de roupa representada, utilizada por 

modelos em campanhas de divulgação das marcas, em que a apresentação do item de 

vestuário é pensada para convencer e conquistar o público-alvo. Esse tipo de vestuário é 

encontrado no site <uniqlooks.uniqlo.com> através de imagens do lookbook
12

 da marca 

(FIGURA 11), inseridas entre os looks dos consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 “Material produzido pela marca a fim de divulgar as peças da coleção de determinada temporada. Essas 

imagens costumam ter fundo neutro e pouco efeito de luz, pois é preciso estar visível o tipo de material, cor, 

detalhe, dentre outros” (Glossário de Moda – UseFashion. Disponível em:< www.usefashion.com>, acesso em: 

02 de novembro de 2011). 
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Figura 11 – Lookbook UNIQLO 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 Os itens de vestuário utilizados nos looks dos consumidores são também classificados 

como peça de roupa usada, definida como a roupa que é vestida pelas pessoas (BARTHES, 

1983 apud SVENDSEN, 2010). Assim, cada indivíduo atribui diferentes contextos para essas 

peças, o que as torna mais palpáveis que as representadas, pois o público-alvo se vê mais 

perto do que seria a sua realidade. É possível que com esse aspecto a credibilidade sobre a 

marca e a qualidade da roupa seja maior, pois se trata de uma troca de informações entre 

pessoas comuns, há uma humanização em que as medidas não são repassadas através de 

manequins e modelos. 

 Quanto à peça de roupa real, Barthes (1983), citado por Svendsen (2010), refere-se à peça 

física, produzida e comercializada, é a mercadoria em si. Na plataforma uniqlooks é possível 

observar, portanto, os três aspectos referentes ao vestuário. Além dos outros dois já 

detalhados, é possível encontrar a peça de roupa real no e-commerce da loja (visualização na 

FIGURA 12), em que estão expostas imagens de todos os modelos disponíveis para venda 

online.  
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Figura 12 – Site do e-commerce da UNIQLO 

 

Fonte: disponível em < uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 Dos três aspectos defendidos o que se apresenta em maior número no site 

<uniqlooks.uniqlo.com> é a peça de roupa usada, pois é a que mais contribui para o objetivo 

da plataforma de ser uma vitrine global de moda de rua. Além disso, esse tipo de vestuário 

provoca maior identificação com os propects, pois são consumidores alegando a qualidade do 

produto. Nesse sentido, a UNIQLO busca diversificar a sua comunicação a fim de envolver os 

consumidores e torná-los, além de clientes, fãs da marca, de forma que o próprio target expõe 

suas individualidades em prol da empresa. 
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4.2.4 O cotidiano na vitrine: análise da superexposição do consumidor 

 

 Com cerca de 2600 perfis
13

, o site <uniqlooks.uniqlo.com> é uma prova do crescente 

narcisismo presente na sociedade pós-moderna. As pessoas sentem a necessidade de expor 

suas principais características e construir diferentes eus virtuais, como parte da criação de 

uma autoidentidade (SVENDSEN, 2010). A criação do perfil na plataforma uniqlooks é 

exemplo dessa necessidade de exposição e confirmação da identidade, características do 

narcisismo presente na pós-modernidade. 

 Ao criar páginas pessoais na internet os consumidores buscam a validação da autoestima 

a partir dos outros, pois o indivíduo narcisista sente a necessidade de ter pessoas que o 

admirem, conforme afirma Lasch (1983). Na plataforma uniqlooks, essa admiração pode ser 

acompanhada e mensurada em tempo real pelos usuários através dos valores apresentados 

pelo site como características das redes sociais, analisadas no item 4.2.2, mais 

especificamente a audiência e a reputação. 

  Ao criar um “eu virtual” com o intuito de ganhar visibilidade e tornar-se conhecido, o 

indivíduo comum passa a ser ator do próprio cotidiano, de forma que as pessoas desprendem 

cada vez menos tempo para a vida das celebridades (SIBILIA, 2008). Dessa forma, com a 

curiosidade pela vida alheia, o narcisismo, a digitalização e a espetacularização do mundo, a 

vida privada passou a fazer parte do cenário público. Não bastariam apenas opiniões dos 

consumidores sobre a UNIQLO, por exemplo, é necessário que esse cliente se apresente e 

declare aspectos da sua vida privada, como dados pessoais, gostos, preferências, contatos, 

além da exposição da foto com a peça de roupa contextualizada. 

 A superexposição do cotidiano do consumidor no site <uniqlooks.uniqlo.com> acontece 

de forma organizada. É possível perceber que cada cliente produz e tira suas fotos 

desprendendo cuidado com a estética das imagens, nas três poses diferentes de cada look 

(FIGURA 13). Cada usuário pode postar o número de looks que desejar e é ai que entra outro 

aspecto característico da cultura narcísica, apresentado por Bauman (2008): nos diferentes 

looks os internautas experimentam a sensação de criar diferentes eus sem receber punições, 

pelo contrário, são admirados por isso. Todos os desejos antes guardados no espaço privado, 

agora podem ser colocados frente ao público. 

 

 

                                                
13 Conta aproximada, realizada pela autora deste trabalho, a partir dos perfis disponíveis para procura no site. 
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Figura 13 – 3 poses de um look do site <uniqlooks.uniqlo.com> 

 

Fonte: disponível em <uniqlooks.uniqlo.com>; acesso em: 20 de agosto de 2011. 

 

 O que ocorre referente à superexposição dos neoconsumidores é recíproco entre aqueles 

que sentem a necessidade de tornar o privado público e os que buscam informações sobre a 

vida privada indivíduos comuns. Busca-se, assim, a aprovação de pessoas comuns que 

consomem determinado produto, estratégia utilizada pela UNIQLO na plataforma uniqlooks, 

em que consumidores tornam-se os próprios divulgadores da marca. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Apresentada a necessidade de diversificação de mensagens em razão do meio e do 

contexto em que a UNIQLO está inserida, a empresa buscou uma solução em que a 

reciprocidade de informações entre a marca e seus consumidores fosse compreendida e, mais 

do que isso, explorada. Com a espetacularização do mundo, conforme apontou Sibilia (2009), 

a comunicação das empresas precisa ser pensada também como um espetáculo.  

 A  UNIQLO, a partir do site <uniqlooks.uniqlo.com>, busca resolver essa questão e, mais 

do que envolver o consumidor fez com que ele também vendesse seus produtos. A 

comunidade global de moda, criada pela empresa, apresenta os aspectos referentes ao 

contexto que está inserida. Dessa forma, mostra-se como um modelo inteligente de manter 

relacionamento, provocar identificação com o público-alvo e possivelmente tornar clientes 

fiéis. 

 Unindo características do consumo pós-moderno, concretizado através da identificação 

do comprador com a mercadoria, com aspectos relevantes da internet, como a interatividade 

presente nos seus mais elevados e complexos graus, a marca conquistou mais do que clientes, 

ela possui agora fãs que se expõe a seu favor. A exposição do target apresenta a 

reciprocidade, já dita, pois é benéfica para ambas as partes, a empresa e os consumidores. 

Para a empresa, que possui uma vitrine do cotidiano dos consumidores, em que ela própria 

esta inserida e que, por possibilitar que uma mesma peça da marca esteja incorporada em 

diferentes personalidades, pode provocar identificação em diferentes pessoas. E para os 

clientes que possuem um espaço para transformar a sua individualidade em propriedade 

pública, expondo suas características a fim de encenar o show da própria personalidade e 

obter o reconhecimento de outras pessoas. 

 Além disso, a empresa incorporou a lógica da moda, em que a efemeridade ocupa lugar 

de destaque, tanto nas mercadorias quanto nos desejos dos consumidores. Em razão disso, 

através da plataforma uniqlooks, a UNIQLO pode acompanhar constantemente o estilo dos 

seus clientes e trabalhar seus produtos sob as mudanças que aparecerem. 

 Ao analisar e pesquisar o objeto de estudo deste trabalho pode-se perceber que uma das 

maneiras mais eficientes das empresas interagirem com os consumidores é através da 

reciprocidade no relacionamento, de forma a possibilitar que o target também se posicione 

quanto à marca. Mais do que isso, é necessário obter e estudar o feedback disponibilizado por 

esse público.   
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 Acompanhar e se adequar às mudanças que ocorrem nos mais diversos setores é 

fundamental para o bom andamento de uma empresa. E isso se torna mais ainda relevante 

com o crescimento acelerado das plataformas digitais de comunicação, em razão de que os 

papéis entre produtores e consumidores de mídia estão se confundindo e o poder de ambos 

está cada vez mais parecido. Sendo assim, ou as marcas incluem esses indivíduos na sua 

comunicação ou terão de tratar as consequências do poder de voz dos consumidores. 

 Portanto, compreende-se a importância do relacionamento envolvente entre empresas e 

clientes, como estratégia de comunicação. Ou seja, utilizar-se das características dos novos 

meios de comunicação e da ruptura do limite entre público e privado para entender quem são 

e o que desejam seus clientes e o que o público-alvo espera da marca.  

 Pode-se concluir enfim, que a UNIQLO utiliza-se da plataforma uniqlooks para expor os 

seus clientes como um diferencial ao apresentar testemunhais ao público-alvo. No site 

<uniqlooks.uniqlo.com> a empresa proporciona um ambiente de relacionamento entre o 

target e uma vitrine de consumidores “comuns” vestindo roupas da marca e, dessa forma, 

tornando-se “garotos propaganda” da marca. Através da criação dos perfis e exibição de peças 

de roupa inseridas no cotidiano desses indivíduos, a UNIQLO possibilita a identificação do 

público-alvo com a empresa. 
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