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                                                         RESUMO  

 

 

Com o crescimento acelerado da internet, cada vez mais as empresas e as grandes marcas 

estão utilizando as redes socias on-line como uma nova forma de se comunicar e fazer 

publicidade. O presente trabalho analisa a marca Carmem Stefens, suas estratégias e táticas 

dentro da rede social on-line byMK, com o intuito de discutir sobre o relacionamento da 

marca com o público-alvo. A partir da análise, observou-se durante três dias o comportamento 

da marca inserida na rede, sua comunidade, os comentários dos usuários, a loja virtual e o 

perfil da marca no byMK. 

 

Palavras-chave: Redes sociais on-line, moda, publicidade on-line. 

 

ABSTRACT 

With the rapid growth of the Internet more and more companies and big brands are using 

online social networks as a new way to communicate and advertise. This study aims at 

examining the brand Carmen Stefens, their strategies and tactis within the social networks 

online byMK, aiming to discuss the relationship between the brand and the audience alvo. A 

calve analysis, it community, comments from users of the brand, shop and the profile of the 

brand in byMK. 

 

Keywords: online social networks, fashion, advertising online.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Com as coleções se renovando a cada estação do ano, os figurinos sofrem alterações 

seguindo as tendências mundiais, ditadas pelas grandes marcas de roupas. Essa constante 

mudança faz com que o uso das redes sociais de moda esteja sempre em movimento.  Nesse 

sentido, a relevância que o tema tem para a publicidade é a de que cada vez mais ela busca 

novas formas de se comunicar e atingir o seu público-alvo, sendo assim, os publicitários 

encontraram nas redes sociais, essa nova oportunidade de relacionamento entre empresa e 

cliente. As utilizações das redes possibilitam um conhecimento de novas formas de 

comunicação, podendo ser até mais direta de acordo com o público-alvo. 

Com a utilização, cada vez maior, das redes sociais, pelas marcas, em geral no Brasil, 

é possível perceber o crescimento da moda na mídia e nas redes sociais. Nesse contexto, 

diversas redes sociais especializadas em moda foram criadas nos últimos anos, como por 

exemplo, a byMK, LookBook.nu, Wardobre Remix, Ninetten74 e Ployvore, nos quais 

estudantes, professores e interessados em moda podem ter livre acesso a essa ferramenta, para 

trocar idéias, tirar dúvidas, interagir entre si e até mesmo montar os seus figurinos e consumi-

los através de compra pela internet (FONSECA e HINERASKY, 2010) E, para que esse 

consumo aconteça, as marcas precisam estreitar a relação com o público-alvo e estar em 

sintonia com o mesmo, saber seus costumes, gostos, perfil, enfim, o maior número de 

informações possíveis. Só então, após saber quem é, como e onde está o público, a marca 

pode se aproximar e fazer parte da vida dele.  

O uso da comunicação em uma sociedade é essencial, pois é através dela que ocorre o 

intercâmbio de informações entre os homens. Eles se comunicam de diversas formas, com o 

uso da fala, dos gestos, das ações e até mesmo através de suas vestimentas, contribuindo 

assim com a interação entre o homem e o meio em que ele vive. 

Acompanhando a evolução das tecnologias, juntamente com o surgimento da internet, 

as comunicações e as práticas sociais sofreram alterações. Novas formas de trabalhar, de se 

relacionar, de vender e comunicar os produtos, fazer circular as informações, conhecer 

pessoas, estar em qualquer parte do mundo, consumir e interagir nas redes sociais são 

algumas dessas modificações.  

As alterações em nossos hábitos se refletem no comportamento que temos diante das 

marcas que consumimos. Mais do que receber informações adicionais, os consumidores 

querem estabelecer contato direto, receber atenção especial, opinar, questionar e por fim, 
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gerar conteúdo sobre os produtos e serviços que utilizam. Essa cultura participativa ganha 

mais força e se manifesta através das redes sociais tão utilizadas, hoje, na internet.   

A criação de editoriais e livros especializados demonstra um crescimento nesse 

mercado. A proposta deste trabalho, portanto, é compreender quais as estratégias de 

publicidade on-line da marca Carmen Steffens ao ingressar e utilizar como ferramenta de 

comunicação a rede social byMK. De forma ampla, serão estudadas as estratégias da 

campanha da marca Carmen Steffens, com foco na rede social byMK, no sentido de discutir 

sobre tendências de publicidade on-line. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa é necessário destacar que a Carmen Steffens é 

uma empresa que produz acessórios como sapatos, cintos, bolsas e, consequentemente, possui 

lojas com o mesmo nome para comercialização desses produtos. A rede social em questão é 

uma rede direcionada à moda. Essa foi a forma que as marcas encontraram para expor seus 

produtos de uma forma inovadora e diferenciada, através da internet, nas redes sociais, para 

assim, comercializá-los. 

 O uso dessa ferramenta é extremamente complexo quando se trata da forma como a 

empresa deve agir com o cliente nesse novo espaço de comunicação, pois o consumidor pode 

tanto prestigiar a marca, como pode, também, denegri-la, disseminando sua opinião para 

outros consumidores. Mas, através dessas redes sociais, gera-se muita publicidade espontânea.  

 Dessa forma, o presente trabalho estuda a publicidade on-line de moda, fato que está 

proporcionando novos meios de relacionamento entre os usuários e as marcas, em situações 

nas quais o consumidor passa a ter contato com a marca e, caso se identifique com ela, 

possivelmente passará a propagá-la. A problemática que motivou a escolha desse tema pode 

ser resumida a uma questão: Quais as estratégias publicitárias da marca Carmen Steffens, ao 

utilizar a rede social on-line byMK como ferramenta de comunicação?  

 Este estudo tem como objetivo geral, investigar a atuação publicitária da marca de 

moda. Os objetivos específicos buscados são: descrever as ferramentas e dispositivos do site 

de rede social que Carmem Steffens utiliza na rede; verificar as estratégias publicitárias da 

marca Carmem Steffens dentro da rede social byMK, no intuito de discutir sobre o 

relacionamento da marca com o público-alvo. 

A escolha do tema se deve ao interesse pessoal nos assuntos moda e rede social, sendo 

essa uma forma de conhecer mais sobre os assuntos levantados, acrescentando conhecimento 

á formação acadêmica visando, futuramente, a especialização no assunto. 
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2. MARKETING DE MODA 

 

O marketing é uma área de grande importância para as empresas que almejam o 

sucesso e o lucro. Por ser um campo muito abrangente, a maioria das empresas possui áreas 

específicas de marketing, algumas se organizam junto à agência, outras fora. 

 A expressão marketing vem sendo amplamente utilizada, não apenas no campo dos 

negócios, mas, também, na área social. Contudo, o exato significado do termo ainda é pouco 

conhecido, o que justifica algumas conceituações. Para a American Marketing Association, 

“marketing é o desempenho das atividades que dirige o fluxo de bens e serviços do produtor 

ao consumidor”.  

Já Kotler (1999, p.3) conceitua o marketing como “o processo social e gerencial 

através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros.” Um dos conceitos de marketing comercial 

defendido pelo autor como o mais completo, é atribuído a um executivo da empresa Unilever 

Inglesa: 

 
Marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto (ou 
serviço), em função do consumidor, visando sempre maximizar o consumo e 
minimizar os preços, tudo resultando em lucros contínuos e a longo prazo para a 
empresa (GRACIOSO apud PINHO 2001, p. 23) 
 

O marketing ao longo dos tempos passou de uma simples produção para se tornar uma 

orientação para o mercado, incluindo a orientação para vendas. Está presente na maioria das 

empresas, podendo ser considerado o carro chefe de uma empresa comercial. 

Devido ao desenvolvimento da tecnologia, ao aumento da concorrência, da utilização 

crescente da propaganda e da publicidade e, ainda mais, pelo novo comportamento do 

consumidor, mais crítico e consciente dos seus direitos, as empresas passaram a se preocupar 

mais e o marketing ganhou mais espaço nelas.  

 O marketing utiliza várias ferramentas de comunicação eficazes, dentre elas, a 

publicidade e a propaganda que são definidas por Sant’Anna (2001, p. 76) como sendo a 

publicidade “uma técnica de comunicação de massa, paga com a finalidade de fornecer 

informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente 

para vender produtos ou serviços”. Já a propaganda seria, para o autor, “a propagação de 
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doutrinas religiosas ou princípios políticos de algum partido, para implantar ou incluir uma 

idéia ou uma crença na mente dos indivíduos das sociedades de massa”. 

 No caso da moda, o marketing está presente nos planejamentos de comunicação das 

marcas de roupas e acessórios. O conceito de marketing de moda pode ser reunido em 4Cs: 

Cliente, Conveniência, Comunicação e Custo, sendo conceituados por Cobra (2004) da 

seguinte forma: “o cliente pode ser tanto o comprador quanto o canal de distribuição (varejo, 

atacadista) ou, ainda, o consumidor final (o usuário do produto).”  

Segundo o mesmo autor, a conveniência diz respeito à possibilidade de distribuição de 

produto de moda por um atacadista, lojista, ou mesmo um simples distribuidor intermediário 

que leva o produto até o consumidor final, podendo proporcionar certo conforto de maneira a 

facilitar a compra e o uso do produto. A comunicação de um produto é todo o esforço da 

comunicação de marketing, faz parte da estratégia de convencimento do consumidor. A 

propaganda, a promoção de venda, a internet, a comunicação dirigida, entre outros se 

associam ao esforço de venda do produto, podendo concluir que é toda forma de comunicação 

que chega até o consumidor, sejam elas físicas (de forma que o consumidor possa ter o tato), 

visuais e sonoras. 

E, finalmente o último “c”, denominado custo, cuja finalidade de não onerar o 

comprador, os custos, devem ser estabelecidos com base no mercado, e não apenas na 

contabilidade. Somado a esse custo, há um valor agregado, que vai mostrar ao consumidor 

final, se o produto vale a pena ou não, isso vale para as marcas consagradas de renome. 

Para uma empresa ter destaque no mercado em que atua um aspecto a ser considerado 

é a sua identidade, pois sem ela, dificilmente, um consumidor irá identificar um produto como 

sendo produzido por esta marca. Para isso, são investidos grandes esforços para solidificá-la 

fazendo com que tenha, também, visibilidade e uma lembrança de marca do seu consumidor. 

As marcas estão mais atentas quanto ao posicionamento ao qual querem ter no mercado e 

como querem que os seus clientes as vejam. Dessa forma, criam equipes ou profissionais 

qualificados e especializados dentro da empresa para trabalharem a marca (e/ou contratam 

uma agência de publicidade), principalmente marcas de moda (vestuário, produtos de beleza 

etc.) que vestem e criam a identidade dos seus consumidores. 

 

 

2.1 MARCAS DE MODA 

As marcas de moda sofrem alterações, assim como as formas de comunicação, pois, 

essas marcas de roupas e acessórios se utilizam das ferramentas de comunicação para 
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anunciar os seus produtos, como se fosse uma cadeia, onde uma segue a outra. No mercado 

comercial temos uma busca pelas identidades nas marcas e nos produtos, como verdadeira 

força de venda. Mesmo que as marcas não procurem essa imagem, acabam adquirindo-a com 

o conhecimento do seu consumidor, seguindo essa teoria as marcas terão que firmar sua 

identidade para não perder o seu foco, seu posicionamento e a sua lucratividade. 

Para isso, (DESMONK apud MIRANDA, 2008) afirma que “um produto é apenas um 

produto, que só passa a ter uma personalidade quando leva uma marca na sua embalagem, 

então, um perfume é apenas um perfume e tem a função de perfumar, mas terá um valor 

elevado na sua precificação, e terá a procura e a venda aumentada, quando estiver uma marca 

forte.” Como exemplos temos  as grandes marcas de roupas e acessórios mundiais (Channel,  

Givenchy,  DG) e nacionais de calçados como a Arezzo, a Shutz e Carmem Steffens (a marca 

objeto de estudo), entre outras, pois são marcas consideradas consagradas, (para um grande 

número de pessoas, empresas, enfim para o mercado)e estão no cenário nacional e mundial da 

moda. Muitas vezes o produto pode ser comprado em função da marca e não necessariamente 

pelo produto, ou seja, algumas marcas podem sobreviver independentemente de um produto 

específico no qual a marca ficou conhecida. Isso se deve a sua forte imagem de marca e, 

consequentemente, podem comercializar seus produtos com altos preços, fazendo com que o 

consumidor compre o status de usar tal marca de roupa ou acessório.  

O mercado da moda movimenta uma grande parcela da economia mundial. Para isso, é 

investido um grande capital financeiro que começa no estudo para a criação de uma coleção e 

pode terminar nas lojas que vendem esses produtos. Em todo esse processo são investidos 

milhões para chegar até o consumidor um produto de qualidade e com uma marca sendo 

mostrada na embalagem. Para esse produto chegar até o consumidor outra parte é importante 

no processo, a publicidade, que tem um papel fundamental na apresentação e futura venda. 

Uma marca comunica a seu consumidor aquilo que ele quer ver e o que ele espera da marca, 

fazendo com que esse consuma a marca e compre o produto. 

O investimento em publicidade, para a constituição das marcas, em especial as mais 

vendidas e anunciadas, é alto. Dessa forma, o consumidor pode diferenciar o que a marca 

busca e pode ter o entendimento desejado pela marca. As marcas utilizam os formatos e 

ferramentas da publicidade como uma forma de atingir o seu consumidor. Para isso são 

criadas algumas campanhas publicitárias direcionadas ao público-alvo fazendo com que esse 

veja o anúncio e entenda a mensagem que está sendo passada. 
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2.2 PUBLICIDADE  

A publicidade é um exemplo de discurso persuasivo, sendo o gênero deliberativo 

dominante em um texto publicitário. Seus objetivos são: informar e persuadir, para isso busca 

chamar a atenção do público para as qualidades do produto e/ou serviço aconselhando-o a 

julgá-lo favoravelmente. 

Karger apud Pinho (2001), declara que a publicidade é a fase de um processo de 

distribuição de produtos/serviços, que informa sobre a existência e a qualidade dos mesmos, 

estimulando a sua compra. Ainda, Malanga considera “o conjunto de técnicas de ações 

coletivas utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, 

aumentando e mantendo clientes” (MALANGA, 1977, apud PINHO, 2001, p. 172). 

A publicidade pode ser uma arma poderosa do marketing, presente na maioria dos 

meios de comunicação. A publicidade, como a moda, apresenta a novidade, a efemeridade, 

através de múltiplos meios para os indivíduos tenham a opção de comprar ou não comprar 

determinado produto ou serviço. 

Em atividades comunicacionais, onde o lucro está presente, a publicidade é a mais 

utilizada, pois, comparada com a propaganda, visa estimular mais o lucro do que a ideologia 

da empresa. Através da publicidade é possível passar, ao consumidor, o valor da marca e, 

afirmam os estudiosos e profissionais do assunto, o consumidor está mais ligado na marca do 

que o próprio produto, então, os anunciantes passam, através de anúncios pagos, o valor da 

sua marca. Pinho (2001) destaca que a maioria das empresas considera o objetivo principal da 

publicidade o auxílio ás vendas, quando na verdade esta serve também para alcançar outros 

propósitos estratégicos a longo e a curto prazo, como cultivar a preferência do consumidor 

pela marca. 

Para Pinho (2001, p. 174), o papel da publicidade passa por importantes tarefas para a 

divulgação e a promoção de empresas, marcas e serviços, tais como: divulgação da marca 

(produtos/serviços) ou empresa, tornando a mais conhecida dos consumidores que já a 

conhecem e/ou fazendo-se conhecida pelos que não a conhecem; promoção da marca ou 

empresa para seus consumidores podendo aumentar visibilidade entre eles ou elevando suas 

qualidades competitivas em relação ao que é oferecido pelos concorrentes. 

Criação do mercado para a marca ou empresa, conquistando novos consumidores; 

expansão do mercado através de suas características qualitativas, conquistando um número 

maior de consumidores; correção do mercado, quando a imagem da marca ou empresa não 

está de acordo com os resultados obtidos através pesquisa ou até mesmo em análises 
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informais dos resultados dos consumidores, muda-se a postura da empresa para que atenda ao 

que o consumidor espera desta empresa. 

 Educação do mercado, mudança de uma atitude ou hábito do consumidor, ou até 

mesmo, a utilização de um produto ou serviço oferecido; consolidação do mercado, solidificar 

uma posição conquistada, através de uma reafirmação das qualidades da marca ou empresa; 

manutenção do mercado, uma reafirmação das características e vantagens da marca ou 

empresa e do contra-ataque respondendo a concorrência.  

Pinho (2001) afirma que, a função da publicidade é de uma forma precisa, atuar na 

mente dos indivíduos da sociedade de massa, estimulando a compra antes de ter o contato 

com o vendedor; além disso, dirige e estabiliza o fluxo que leva o produto ao consumidor. A 

publicidade tem o propósito de levar o consumidor à compra, assim como, dar uma 

identidade, um valor, uma posição ao produto ou marca que estabeleça o contato do 

consumidor com o produto ou marca, sem que este esteja na mão do consumidor. A função da 

publicidade passa, também, pelo que deseja o consumidor, através de uma pesquisa que 

estabelece as necessidades e desejos, podendo torná-lo especificamente público-alvo de um 

produto ou marca. 

Para Lipovetsky: "No fundo, é bobagem afirmar que a publicidade impõe algo. [...] a 

publicidade amplia a aspiração ao bem-estar. Amplia, insisto, não cria. A  publicidade  faz  

vender,  sem  impor  mecanicamente comportamentos ou produtos" (2004, p.36).   

Baudrillard concorda: "[...] sabe-se ainda que a publicidade está longe de ser 

onipotente, induzindo por vezes reações inversas e quais as operações que têm lugar do objeto 

para objeto em função da mesma necessidade". (1995, p. 72). 

É possível perceber que a publicidade não impõe algo, mas sim, amplia necessidades 

aos seres humanos e é através dos vários tipos de publicidade que as grandes empresas 

buscam atingir seu público-alvo de uma maneira mais segmentada.  

Já os tipos de publicidade, citados por Pinho (2001, p. 176, 177), são maneiras de 

organizar e aplicar a forma mais adequada de atingir o público-alvo, considerando as suas 

características, por uma determinada marca. Na publicidade de produto, o objetivo principal é 

a divulgação de um produto através de um anúncio direcionado ao consumidor, levando-o à 

compra; já na publicidade de serviços, busca-se vender oferecendo ao seu público-alvo 

serviços, como os de bancos, financeiras, seguradoras, agências de turismo, entre outras; a 

publicidade genérica (ou de commodities) envolve três atividades primárias que são a injeção 

de informações em um dado sistema de marketing, a realização da coordenação dos 

programas de informação entre produtores com objetivos em comuns, e destacar os atributos 
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de produtos de certo segmento industrial ou comercial que pertencem a um determinado 

grupo de commodities. Ex.: “Coma chocolate-chocolate é alimento”.  

O tipo de publicidade de varejo é onde os produtos anunciados são patrocinados pelo 

intermediário, no caso o varejista. Ex.: Supermercado que vende produtos de outro(s) 

fabricante(s); a publicidade de classificados é quando o anúncio é pago em um jornal de 

produção do veículo de comunicação e é oferecido um produto ou serviço, em uma sessão 

específica do jornal; já na publicidade comparativa, como a nomenclatura é apresentada, a 

argumentação é uma comparação de um produto/serviço com o do concorrente. 

A publicidade cooperativa, segundo Pinho (2001), é a associação de vários fabricantes 

ou lojistas organizados previamente para a produção de anúncio conjuntos; a publicidade de 

promoção é a divulgação da promoção de vendas de um produto/serviço por meio de anúncios 

e comerciais veiculados nas mídias: rádio, televisão, cinema, jornal, revista, outdoor; já a 

publicidade legal tem como característica os anúncios, cuja publicação é exigida das empresas 

de capital aberto, de fundações, de cooperativas, de associações e entidades de classe, dos 

órgãos de administração pública direta ou indireta, por lei de regulamentação específica. Ex.: 

balanços e balancetes, comunicados, convocação de assembleias, avisos e editais. 

Além disso, a utilização desses tipos de publicidade, nas últimas décadas, tivemos a 

criação e a popularização da internet. Assim, as empresas identificam, na rede, um outro meio 

para a inserção da sua marca e seus produtos.  

A publicidade é a arma mais poderosa do marketing, presente em todos os meios de 

comunicação. A publicidade, como a moda, apresenta a novidade, a efemeridade através de 

múltiplos meios para que os indivíduos  possam ter a  opção  de  comprar  ou  não  

determinado produto ou serviço. O modelo do conceito de Anderson (2006), cauda longa 5 - 

através dos nichos, sub-nichos e da propaganda boca a boca ou na rede, com a recomendação 

que pode ser visto nos blogs, onde milhões de pessoas comuns são novos formadores de 

preferências, produzem o seu conteúdo, seu vídeo, sua música, sua roupa e sua moda.   

  

Algumas atuam com indivíduos, outros participam de grupos organizados em 
torno de interesses comuns.Pela primeira vez na história somos capazes de medir 
os padrões de consumo, as inclinações e as preferências de todo um mercado de 
consumidores em tempo real e, com a mesma rapidez ajustar-se as tais condições 
para melhor atender a esse público. (ANDERSON, 2006, P. 105).  
 

Podemos acompanhar essas estratégias de comunicação e marketing nos desfiles, nas ruas, 

nas revistas, na televisão, no cinema, na internet, nos blogs, nos sites, no orkut etc. A internet 

é o "palco virtual", e com os estrategistas de marketing esse palco é trabalhado, mais uma vez, 
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para conduzir o público-alvo ao consumo, como podemos ver nos blogs, orkut, nas redes 

sociais etc.  

 

 

2.3 PUBLICIDADE ON-LINE 

 

A publicidade on-line propriamente dita surge junto com as novas tecnologias em 

meados do ano 1990. Essas tecnologias trouxeram mudanças e transformam completamente a 

forma  como  a  publicidade  pode  ser  usada  na  Internet.  Desde essa época, já se pensava 

que, com o advento da Internet, as pessoas passariam a ficarem mais próximas de  seus  

objetos  de  consumo, já  que  esses  passariam    a  ser  fabricados  de acordo com o perfil de 

cada um.  

De acordo com Pinho (2000, p.101): "A publicidade on-line  poderá  se  transformar  

em  uma  valiosa  ferramenta  de  comunicação  persuasiva interativa e ainda possível de ser 

dirigida, de modo personalizado e individualizado, para os consumidores e prospects de 

produtos, serviços e marcas." 

             Com essas mudanças, as marcas passaram a se apropriar da internet e essas 

características, especialmente a convergência e flexibilidade, trazem inúmeras formas de 

comunicação e interação com o público-alvo, através de websites, banner's, pop-up's, 

webmail, redes sociais que é o no estudo de caso, entre outras.  

Segundo Pinho (1999, p. 87) a primeira divulgação comercial para um grande número 

de usuários, pela Internet, ocorreu nos Estados Unidos, em 1994, e ficou mundialmente 

conhecida pela reação que provocou entre os usuários e pela tremenda cobertura dada pela 

imprensa ao episódio. Isso deflagra o que acontece na mídia digital, uma campanha 

publicitária que tem destaque na internet, pode causar grande impacto na mídia tradicional e 

comentários entre usuários da rede. 

O autor defende, também, que a publicidade tem o propósito básico de disseminar 

informações para orientar o comportamento de compra e as preferências do consumidor para 

um determinado produto, serviço ou marca. Mas, na Web, a publicidade se diferencia 

fundamentalmente dos outros meios por permitir que o consumidor possa interagir 

diretamente com o anúncio. Ele pode, então, clicar no anúncio para obter maiores 

informações ou mesmo realizar a compra do produto. Isso quer dizer que é o consumidor que 

busca o produto, sem que ele se sinta atacado pelos anúncios.  
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 As mídias on-line estão cada vez mais presentes na comunicação das empresas 

embora seja uma mídia relativamente recente e que permite variadas formas para anunciar. Os 

usuários da internet estão expostos aos anúncios digitais de forma quase que imperceptíveis, 

os anúncios estão ali, mas como o foco do usuário está em uma notícia, um jogo, e-mail, 

programas de conversação, redes sociais, esse anúncio, de alguma forma, pode chamar a 

atenção do internauta. 

Então, essa nova forma de atrair o consumidor torna a publicidade mais atraente e 

eficaz, pois o público-alvo é impactado de uma forma mais suave, quase que imperceptível. 

Ele consome sem sentir que está consumindo ou ao menos sendo impactado.  

É difícil comparar a publicidade online com qualquer mídia tradicional. Ela difere das 

demais principalmente pela possibilidade de interação e seletividade da audiência. Outra 

vantagem está no marketing direto online. Os principais benefícios de realizar campanhas de 

publicidade na web são: a segmentação, a facilidade de mensurar e disponibilizar nos veículos 

e a flexibilidade de realizar mudanças com custos baixos, além da interatividade 

(MACKIENZIE, 2007). 

Devido a esses custos baixos, a essa interação e segmentação, muitas empresas estão 

anunciando nas redes sociais on-line. 

Dependendo do planejamento, as mídias online se tornam a mídia principal de uma 

campanha, pois o público-alvo de algumas empresas está conectado e não vive sem as redes 

sociais, por exemplo, os programas de conversação e celulares. A maleabilidade da mídia 

online é a principal questão que faz com que os criadores e planejadores de publicidade a 

escolham como mídia principal, já que diversas formas de anunciar, sem que a marca apareça 

explicitamente, surgem a cada dia e podem se tornar a febre do momento na internet.  

O maior site de busca da internet (Google) coloca em evidência os resultados das 

palavras buscadas pelos usuários conforme o valor pago pelo empresário para aparecer nas 

primeiras colocações, fazendo com que o usuário buscador entre nos primeiros resultados que 

foram listados para ele. É uma forma discreta de anunciar e que surte um resultado satisfatório 

para o anunciador e, também, para a o buscador, pois, ele encontrou o que procurava na sua 

busca. 

Segundo Lipovetsky (2004), quem não cria novos modelos, quem não inova perde a 

força de penetração no mercado e enfraquece a sua marca de qualidade, em uma sociedade 

onde a opinião espontânea do consumidor é bastante relevante.  

A interatividade é uma das principais mudanças na comunicação, pois é possível 

contribuir na mensagem, opinar a respeito dela, tornando-se o receptor, pela primeira vez, um 
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ator da mensagem, e não somente um espectador dela. 

 Segundo Santos (2003, p.73), interatividade é quando “o receptor pode interferir no 

conteúdo da informação, ao tornar-se também emissor, escolhendo, alterando, deixando 

registrada sua visão, como um agente ativo, produtor de dados que atingirão outros 

receptores.” 

 Com a evolução tecnológica e a interatividade que a internet proporciona aos seus 

usuários, começam a surgir novas formas de socialização entre os mesmos, agregadas através 

de interesses em comum. Santos (2003) explicita essas informações com as seguintes 

considerações: 

 

Os usuários conectados à rede mundial de computadores, criam espaços para debates 
[chats, fóruns de discussão, redes sociais] e interagem a partir de pontos comuns de 
interesse. Forma-se uma comunidade de que desenvolve até novos códigos e 
linguagens. [serviços de comunicação instantânea, como MSN e ICQ, e os blogs. 
(SANTOS, 2003, p.73) 

  

Os anúncios online apresentam um crescimento tanto do usuário quanto do criador de 

anúncio ou de entretenimento, já que, como uma rede social virtual, assim como uma rede 

social real, proporciona constantes mudanças, pois, a tecnologia e a criatividade dos criadores 

e programadores também acompanham o desenvolvimento natural de uma tecnologia. Isso 

quer dizer que as mídias online estarão sempre em desenvolvimento fazendo com que o 

usuário se adapte a ela e se torne um consumidor. 

Também são considerados como formas de mídias on-line os anúncios digitais, onde 

aparecem os banners de sites,(que é um hiperlink que ao clicar no banner virtual geralmente 

remeterá a página do anunciante) e-mail,( que são endereços eletrônicos) bluetooth, torpedos 

entre outros. Esses tipos de mídias possibilitam a marca ter um contato mais direto com o seu 

consumidor. 

Segundo Peres (2007, p. 62) “a crescente convergência das mídias está revolucionando 

o modo como nos comunicamos. Hoje é possível assistir TV, acessar a Internet, tirar fotos, 

ouvir música, enviar e-mails, fazer compras e jogar jogos através de um mesmo aparelho. Isso 

sem mencionar a sua função primária, que é a telefonia móvel”. 

Então um usuário de telefonia celular pode ao mesmo tempo ter acesso a diferentes 

mídias em um único aparelho, isso mostra também que ele pode ter contato com a publicidade 

digital. Peres (2007) destaca também que além da versatilidade de ferramentas que oferece, o 

telefone celular torna mais fácil atingir o público, em qualquer lugar que ele esteja.  
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Através do dispositivo bluetooth do seu aparelho e mensagens de texto o celular pode 

ser atingido, pois essas formas permitem que o usuário seja impactado mais diretamente, os 

arquivos ou mensagens destinadas a um usuário que aceite esse tipo de serviço, podem ser 

enviadas por outros celulares, que enviam mensagens ou arquivos via Bluetooth, para divulgar 

uma marca, apresentar um produto ou serviço, entre outros, mostrando ao público-alvo a sua 

maneira diferenciada de se comunicar. O que torna essas formas diferenciadas é a relação 

mais direta com o público. 

A mídia digital está em constante crescimento, a cada dia empresas criam maneiras 

inovadoras de atingir o seu público-alvo, essa nova forma tem uma aprovação prévia do 

usuário, pois, sem ter uma autorização, a mensagem ou arquivo não podem ser enviados. O 

desenvolvimento e a produção de dispositivos que fazem com que arquivos e mensagens 

sejam enviados têm certo investimento, então, se as empresas não tivessem determinado 

retorno, não investiriam nessa nova mídia. Para Peres (2007, p. 64) “as estimativas para o 

futuro do mobile marketing são altamente favoráveis, sendo que, em 2007, os investimentos 

publicitários no celular atingiram os R$ 2 milhões – uma soma modesta, se comparada com a 

de outras mídias como TV e Internet, mas que vem crescendo de forma rápida ano após ano”. 

 Há ainda, outras formas de comunicação entre marcas e o público-alvo, sendo uma das 

mais recentes a inserção e /ou o uso de publicidade de moda ou de marcas de moda nas redes 

sociais on-line. Outra maneira de fazer publicidade nas redes, é anunciar em jogos on-line 

como por exemplo: Second Life,  um ambiente virtual tridimensional que simula, em alguns 

aspectos, a vida real e social do ser humano e  pode ser encarado como um comércio virtual 

fazendo com que marcas utilizem essa temática para criar lojas, produtos, serviços, 

fortalecendo, assim, a imagem da marca e gerando mais um espaço de apropriação 

publicitária.  

As empresas e as comunidades virtuais, na Internet, buscam ferramentas para suprir 

suas necessidades por busca de informação imediata. A publicidade on-line, por sua vez, 

procura interagir com esse público de forma direta. Quanto à interatividade, pode-se presumir 

que haverá uma troca de informação onde o receptor poderá interagir com a mensagem e, até, 

muitas vezes, modificá-la. 

É possível, reconhecer a ação nas duas extremidades, quando no processo de troca de 

informações, entre dois ou mais elementos. Isto é observado no mercado consumidor, pois 

nele teremos a mudança de atitude no momento em que, tanto o emissor quanto o receptor, 

forem expostos à mensagem. Agora, o consumidor não é apenas informado, mas também, fará 

parte do contexto podendo reagir de forma positiva ou negativa ao que lhe foi apresentado.   
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 A interatividade pode ser umas das ferramentas que alguns sites de redes sociais 

utilizam em sua estrutura. 

 

2.4 REDES SOCIAIS ON-LINE 

 Essa lógica de cooperação, interação, coletividade e convergência de interesse criada 

nos ambientes virtuais, e executada a partir das tribos virtuais, gerou uma estrutura específica 

que explica isso, as chamadas redes sociais. 

As redes sociais são categorizadas, segundo Recuero (2009) em dois tipos: redes de 

filiação e redes emergentes. As redes emergentes seriam as redes que surgem através da 

interação dos usuários de um determinado espaço, por exemplo, blogs, fotologs, através dos 

comentários, por exemplo. Essa rede emergiria e seria mantida através da relação criada entre 

os usuários, e na manutenção da mesma. Sendo assim, estas são redes mais complexas, 

existindo em menor número e mais difícil de perceber claramente. Já as redes de filiação 

funcionam através de convites de amizades ou pedidos de associação, bem como sites de 

redes sócias como: orkut, twitter, facebook, myspace etc. Nessas redes as relações de 

interação existem a partir do primeiro contato.  

O surgimento de uma rede que pudesse reunir membros de diversas partes do mundo 

em um só lugar levou certo tempo. Para Fonseca e Hinerasky (2010) esse processo teve início 

com o e-mail, em que é possível trocar mensagens de texto quase que em tempo real. Depois 

disso, foi feito um aperfeiçoamento do e-mail e foram criados os chats, que são salas virtuais 

de bate papo onde usuários conversam através de texto em tempo real. A criação do IRC 

(Internet Relay Chat), na década de 1990, foi um marco na rede social, pois permitia os 

usuários uma conversação com privacidade nos PVTs. 

Logo após foram desenvolvidos diversas formas de interação de usuários na rede, o 

uso de ICQ, MSN Messenger, Skype, Google Talk permitiu aos atores sociais uma 

socialização mais veloz e dinâmica de uma conversa presencial.  

Wasserman e Faust (1994), Degenne e Forsé (1999), citados por Recuero (2005), 

compreendem Rede Social como um conjunto composto por dois elementos: atores1 e suas 

conexões, sendo essas conexões os laços e relações sociais que ligam as pessoas através da 

interação social. 

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou 
nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como parte do 

                                                 
1 Podem ser pessoas, instituições ou grupos. 
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sistema os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação 
e da constituição de laços sociais (RECUERO, 2009, p.25). 
 

Então, os nós se colocam na linha de frente e a participação pessoal tem papel 

fundamental na rede, pois pode expor idéias e opiniões. Para isso, (Donath, 1999 apud 

Recuero, 2009, p.73) explica que devido à ausência de informação na relação face a face, as 

palavras são os objetos em questão, pois são originadas de algum ser social e interpretadas por 

outro ser social, devido a isso, pode aparecer algum entendimento que não condiz com a 

intenção do ator social e isso pode gerar um conflito. A autora destaca que uma identificação 

de quem é quem na rede é importante para que possa haver uma estruturação na comunicação.  

Nesse caso, as imagens, assim como as palavras também são fundamentais para uma 

clareza e interpretação do consumidor, mas é importante ressaltar que há uma diferença entre 

redes sociais e sites de redes sociais. 

É preciso diferenciar redes sociais de sites de redes sociais. Recuero (2009) explicita 

que os sites de redes sociais, alguns citados anteriormente, funcionam na realidade como 

ferramentas para uma rede social. É através desses sites que se criam as redes de interação, 

portanto é imprescindível que se compreenda que os sites atuam como veículos, como 

ligações entre atores sociais, e esses sim, criarão ou não, as interações, os laços necessários 

para rede social. 

Já as autoras Boyd & Elisson, (2007), apontam características precisas que essas 

ferramentas necessitam para serem classificadas como sites de rede social. Para atuarem como 

redes esses sistemas devem possuir a seguinte dinâmica: construção de um perfil público 

dentro do sistema; e a possibilidade de visualização desta lista de conexões por outros 

usuários do mesmo sistema.   

Segundo Fonseca e Hinerasky (2010) o primeiro site de rede social (ou 

relacionamento), popularmente conhecido, foi o Friendster, de 2002, o qual possibilitava a 

adição de amigos e criação de um perfil. O site ainda funciona, porém, a partir de 2004, com a 

criação de outros sites, houve um declínio nos usuários deste. 

Depois do pioneiro, surgiram vários outros sites de redes sociais, e a cada momento 

que um site fica conhecido, outros surgem, o que torna possível o entretenimento com as 

redes sociais e as marcas de roupas, que estão cada vez mais interligadas e interessadas no que 

o seu consumidor deseja. O mais utilizado e conhecido no Brasil é o Orkut, que possui uma 
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dinâmica de funcionamento similar aos outros como: Friendster, 2Facebook3, Myspace 4entre 

outros.   

Entre os que revelaram um amplo crescimento, desde a criação em 2006, em nível 

mundial, e de modo entusiástico, no Brasil, foi o twitter 5que funciona com uma dinâmica 

textual. Os participantes possuem um perfil que pode seguir e ser seguido, podendo interagir 

através de mensagens públicas e privadas, com os demais usuários.  

A partir da explosão dos primeiros sites de redes sociais, houve um crescimento 

acelerado de redes. A exemplo do Myspace que deflagra um aspecto importante das demais 

redes. Tinha um diferencial que permitia um grau maior de personalização do que os demais, 

como Facebook, Orkut por exemplo.  

Um dos mais conhecidos, que opera como plataforma da música, é o site Last.fm, um 

ambiente de compartilhamento e indicação de música, além de possuir rádio on-line, fóruns, 

downloads gratuitos, grupos (comunidades) e um sistema de etiquetas/tags. Na área de 

fotografia e vídeos, o site Flickr é, desde 2004, umas das principais redes de divulgação e 

compartilhamento de fotografias, trabalho visuais etc, podendo servir com um portifólio 

online. O Flickr permite, também, que as imagens publicadas sejam etiquetadas com palavras-

chave que permitam a sua busca e organização. 

Novas vertentes e nichos específicos começam a ser explorados através desse 

ambiente comunicacionais como: música, fotografia, vídeo, moda, literatura entre outros. 

 A exemplo do nosso objeto de estudo, existe vários outros sites de redes sociais 

ligados a moda, desde as específicas até os blogs sobre o tema; normalmente cercadas de 

usuários interessados nesse assunto, a fim de compartilhar, acompanhar, conhecer, imagens, 

fotos e informações de looks cotidianos similar as dinâmicas dos blog de street style. Entre as 

principais redes de relacionamentos do mundo da moda, estão, wardobre remix, Ninettem, 

Polyvore, byMK e Lookbook.nu 

                                                 
2 Friendster (www.friendster.com)  é  o  pioneiro  nesse  nicho  de  sites  de  redes  sociais,  ou  sites  de  
relacionamento, popularmente conhecidos. Criado em 2002,  foi o 1o a popularizar-se como um site de  rede 
social,  está ativo, porém desde 2004, com a criação dos outros sites, houve um declínio nos usuários do site. 
3 O Facebook  (www.facebook.com) é outro site de rede social com uma dinâmica semelhante ao Orkut.Criado 
também em 2004 obteve uma popularização mais  tardia no Brasil, porém hoje  é utilizado por usuários de  todo 
o mundo. No  final de 2009,  o  blog  oficial  do  Facebook,  anunciou  que  o  site  atingiu  o  número  de  350 
milhões  de  usuários,  e  destes  0,6%  são brasileiros. Visualizou-se no Facebook a possibilidade de interação 
entre diversas culturas e  pessoas,outrora vista no Orkut, mas já defasada. 
4 O MySpace (www.myspace.com) consagrou-se nesse âmbito, iniciando como uma rede social quepossibilitava 
a criação de laços entre usuários através da criação de um perfil, postagem de fotos e  vídeos 
 5 O Twitter funciona com a dinâmica de Follow (seguir), na qual os usuários “seguem” outros usuários, sendo 
atualizada a sua página inicial com as postagens dos usuários que segue. 
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É importante destacar que a própria moda se distingue para contentar vários tipos de 

consumidores os quais possuem distintos estilos, e pode parecer, para algum deles, uma 

necessidade de mostrar a sua maneira de pensar. 

Em pesquisa sobre redes sociais de moda, Fonseca e Hinerasky (2010) afirman que a 

rede pioneira foi a comunidade virtual da rede sócias flickr Wadobre Remix, que se define 

como “wadobre_remix” is a do it yourself  street fashion  community. (é uma comunidade de 

moda de rua “faça-você-mesmo” ). Situada dentro do site flickr, com  grupos de discussão e o 

espaço de inserção das fotos no mesmo, a wadobre mix funciona exatamente nessa dinâmica. 

Diferenciando-se das redes relatadas anteriormente, a Ninettem que é uma rede de 

contato similar ás redes ditas de relacionamentos como: Orkut e Facebook. Com o slogan 

Ninetten Globalize Fashion, o site se conceitua como uma rede social on-line, para 

profissionais da indústria da moda, difere-se das demais redes, pois tem um lado mais 

profissional do assunto, com seções específicas para eventos, projetos, e “classificados” de 

empregos relacionados à área. 

As redes de moda caracterizarem-se cada uma em uma perspectiva diferente. A rede 

LookBook.nu, por sua vez, funciona com uma dinâmica semelhante à rede  Wardrobe  Remix,  

pois  há  postagens  dos  próprios usuários  interessados  em  mostrar  seu  estilo,  roupas  e  

composições. O LookBook.nu  se revela como  uma  rede  onde  as  pessoas  estão  

interessadas  em observar e vivenciar moda num mesmo espaço (FONSECA, HINERASKY, 

2010). 

As fotos mais votadas, com maior número de Hypes e comentários são mostrados na 

página inicial do site. É possível se tornar fã dos perfis e, a partir daí, o site envia uma 

notificação via e-mail, num formato newsletter, a cada atualização dos seus “ídolos” 

/amigos.Para fazer parte do site LookBook.nu  é necessário um  convite de  algum membro já 

ativo na rede, o que restringe o número de usuários e de postagens 

Diferente dos sites apresentados acima, o Polyvore oferece uma dinâmica de 

funcionamento bem distinta das demais, pois possibilita ao usuário, no momento de se 

cadastrar, criar os seus looks, que podem ser alterados com um editor de imagens que permite: 

criação com de montagens com diversas roupas, sapatos, acessórios, backgrounds. As 

criações são feitas no próprio site, através de um editor de imagens. Assim, a rede estimula a 

criatividade e o estilo dos usuários, ao fazerem a suas próprias criações de moda isso se define 

como: “a vibrant community of criative and stylish people (uma comunidade vibrante de 

pessoas criativas e estilosas)”. No Brasil, há uma rede similar a Polyvore, a rede byMK, 

objeto de estudo desta pesquisa, que também possui a dinâmica de criação de figurinos, 
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através de montagens, adição de amigos e grupos, comentários, postagens dos figurinos e 

favoritos. Nos dois sites existe a prática do tagging, em cada peça de roupa ou objeto do look. 

Ou seja, cada roupa pode ser etiquetada com sua respectiva marca, modelo, preço e site e/ou 

loja onde pode ser encontradas. A byMK, criada em 2008, é uma rede social brasileira 

direcionada à moda, de fácil acesso e utilização, e conforme a apresentação do propósito do 

site, além de “proporcionar uma forma de entretenimento lúdica e criativa na internet para 

quem gosta de moda, é uma ferramenta efetiva e inovadora no Brasil para fazer publicidade 

de moda na internet e em mídias sociais.”segundo informações tiradas do site byMK, 

setembro 2010. 

Como surgimento das redes sociais online, é possível segmentar o público-alvo e fazer 

publicidade de uma maneira mais dinâmica e interativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

Para atender os objetivos desse trabalho, foi realizada, em primeiro lugar, a pesquisa 

bibliográfica a partir de livros e artigos científicos no campo da comunicação e áreas que 

abordam os eixos teóricos: marketing de moda, publicidade on-line,  redes sociais on-line e 

marcas de moda.  

 A coleta de dados contemplou a busca de materiais específicos sobre a rede social de 

moda on-line byMK e a empresa Carmem Steffens. Logo após, foi feita a análise de natureza 

exploratória da rede. O estudo exploratório “pode ser essencial como o primeiro passo para 

determinar uma situação de mercado a partir de informações sobre a concorrência, produtos 

existentes, evolução e tendências de um segmento específico em que se pretenda atuar.” 

(SAMARA E BARROS, 2002, p. 29). 

No Trabalho de Final de Graduação foi utilizado o método qualitativo o qual, segundo 

Michel (2005), explica que a verdade não se confirma numérica ou estatisticamente, mas 

convence na maneira da experimentação empírica, a partir da análise  consistente e coerente, 

assim como na alegação lógica das idéias, pois os fatos, em Ciências Sociais, são significados 

sociais e, na concepção da autora, sua interpretação não pode ficar reduzidas a quantificações 

frias e descontextualizadas da realidade. Nessa perspectiva, realizou-se um estudo de caso 

para entender como a marca Carmen Steffens utiliza a rede social byMK e quais as estratégias 

de comunicação empregadas, para isso foi utilizado um caso de estudo para analisar as 

circunstâncias especificas que o envolve. 

Para Michel (2005), o estudo de caso caracteriza-se por: 

 

 exigir um estudo aprofundado, qualitativo, no qual se procura reunir o 
maior número de informações, utilizando-se variadas técnicas de 
coletas de dados, com o objetivo de apreender todas as variáveis da 
unidade analisada e concluir, indutivamente, sobre as questões 
propostas na escolha da unidade de análise (MICHEL, 2005, p.53). 

Para afins de delimitação da pesquisa, observamos, durante três dias, a comunidade da 

marca Carmen Stefens, o conteúdo dos posts, a utilização dos produtos da marca dentro da 

rede e as estratégias que ela emprega. 

Para estudar a inserção da publicidade na rede e as estratégias da marca foram 

enviados dois e-mails com perguntas para o responsável da marca, mas não foram 

encontradas respostas já que o responsável se limitou a dizer que as informações permitidas 
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estão no site da rede e que, caso não a encontrássemos, eles não estavam autorizados a dar as 

respostas. 

Ambos os passos descritos acima, somados às análises feitas, durante três dias 

observando o comportamento da marca na rede, caracterizam tal estudo como um estudo de 

caso já que: 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um objeto (...) tem como propósitos: 
explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 
preservar o caráter unitário do objeto estudado; descrever a situação do contexto 
em que está sendo feita determinada investigação; formular hipóteses ou 
desenvolver teorias e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em 
situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. (GIL, 2002, p.54) 
 

Com isso, foi possível fazer uma análise detalhada da utilização da rede social byMK 

pela marca Carmem Steffens, onde foi possível, também, através de um estudo de caso, 

identificar como a marca realiza as suas ações para mostrar os seus produtos e, também, 

vendê-los.   

 

4  byMK: OBJETO DE ESTUDO  

A  byMK é uma rede temática de  moda que tem como seu público-alvo, em especial, 

mulheres ligadas direta ou indiretamente com moda, que gostam, admiram e vivem o tema. 

Nela, os usuários criam seus looks e os montam com as melhores grifes, podendo escolher 

roupas e acessórios das marcas, adicionarem amigos, grupos, comunidade, personalizar o seu 

perfil e até mesmo comprar os figurinos ali montados. A interação também acontece através 

das postagens dos looks, fazendo comentários, seguindo outros perfis ou, se preferir e gostar 

muito do look, também é possível favoritá-los. As pessoas que são favoritadas6 nota entram 

para um ranking dos looks preferidos e mais vistos da rede e são mostradas na primeira página 

do site, esse de modo semelhante a outra rede existente, o Lookbook.nu.7 

O site foi criado de forma despretensiosa pelos ex-executivos de TI (tecnologia da 

informação) Flávio Pripas e Renato Steinberg, que não possuíam nenhuma relação direta com 

moda, mas resolveram montar essa rede em parceria com suas esposas que são 

administradoras e adoram moda.  

 A rede byMK foi ao ar em Agosto de 2008 e a sua divulgação foi na base do boca a 

boca, e a partir de então, as visitas crescem sem parar. No começo deste ano, segundo Renato, 

começaram a pipocar eventos sobre mídias sociais e os amigos decidiram se dedicar 
                                                 
6 Favoritas é escolher as preferidas. 
7 Lookbook.nu é  uma  experiência  social  internacional  em  estilo.  Foi  inspirado  por  blogs  de moda  de  rua  
como  The Sartorialist, bem como "O que você está vestindo hoje? 
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integralmente ao novo negócio. "Não ganhamos o mesmo que nos empregos anteriores, mas é 

menos estressante e bem mais divertido. Até mesmo a forma de as empresas anunciantes 

evidenciarem seus produtos, é diferenciada. Nas várias páginas do site, os visitantes vão ver, 

sempre na lateral esquerda da tela, uma roupa ou acessório de uma loja, com várias sugestões 

de uso, tornando o objeto muito mais atraente", fala Flávio. 

 Algumas das marcas parceiras da rede byMK são: Carmem Steffens, C&A, Prata 

Fina, entre outras. Dessa forma, as empresas que investem na rede dispõem seus modelos de 

roupas para os usuários utilizarem as peças trocando ou mantendo seus figurinos. A rede 

disponibiliza, também, para aluguel ou compra, um display com tela touch screen de 22’’ até 

103” para as marcas anunciarem seus looks, possibilitando transformar a vitrine tradicional 

em uma vitrine interativa, apresentando sugestões de uso dos produtos como auxílio no 

processo de venda nos ponto de venda.  Além dessa interatividade, a rede proporciona, a cada 

data comemorativa como: dia das mães, dia dos namorados, sorteios e promoções para seus 

usuários. A exemplo disso, durante o mês de agosto de 2010 a marca Carmen Stefens fez a 

seguinte promoção: o usuário que montasse um look com os acessórios da marca, e fosse  

favoritado pelo maior número de usuários, ganharia R$1.000,00 em compras na sua loja 

virtual.  

O site foi criado para ser um espaço de entretenimento, com seus usuários montando 

looks e, também, como ferramenta para fazer publicidade de moda na internet, atuando como 

um site de rede social que, de uma forma padrão, solicita login para o usuário entrar na rede. 

Para facilitar a inscrição é possível vincular o uso a outras redes como (facebook, orkut, 

twitter). 
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                                                                                              Figura 1 

 

 

  Logo após montar o seu perfil com os dados básicos, é possível personalizá-lo, 

alternando as configurações como, por exemplo, mudar o tema de fundo da tela, o nome, 

idade, marcas preferidas. 

                                                                              Figura 2 

 

 

  

 Cada perfil possui um espaço para fotos do usuário, como uma forma de apresentação de 

cada um, o qual abre a possibilidade de comentar, montar e postar fotografias de looks 

pessoais em qualquer ambiente. 

                  Figura 3 

 

O site possui uma logomarca  no lado esquerdo da página, com o fundo na cor lilás e 

as letras MK nas cores preta com o contorno branco. Essa logomarca tem o  formato de um 
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balão com a pontinha dobrada e, nessa ponta, está a palavra by completando o nome da rede 

byMK.   

           Figura 4 

 

 

A barra superior do site da rede social é composto pela logomarca e pelo nome 

completo, ao lado de fora do balão escrito: Fashion Social Network. 

                                                                                                          Figura 5 

 

 

 

 A escolha pela cartela de cores do site deve  fazer referência ao público-alvo, na sua 

maioria (97%) feminino, segundo a pesquisa feita pelo site, já que o lilás e o rosa  claro 

representa a feminilidade, delicadeza, a intuição e sabedoria.8 

Estruturalmente, cada look publicado vai para a página inicial, e clicando no “ao 

vivo”, podemos visualizar a página junto com todos os outros looks publicados, recentemente, 

pelos demais usuários on-line. 

                                     Figura 6 

 

 

                                                 
8 Informações retiradas do site HTTP:// olhandoacor.web.simplesnet.pt/ significado_das_cores. 
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O site é dividido em quatro colunas com “seções” onde se localizam as imagens  com 

os figurinos  criados. Ali são criados os looks mais recentes dos usuários.   

Há, também, um box no qual aparecem os usuários on-line. 

                                                         Figura 7 

 

 

São evidenciados alguns produtos em uma seção denominada “Produto em Destaque”, 

esses produtos em destaque, funcionam como uma espécie de loja virtual, banner, na qual se 

pode adquirir o produto. 

                Figura 8 

 

 

  Ao clicar no link “criar looks,” aparecerão os figurinos de diversas marcas das peças 

(e suas coleções) ou, caso o usuário tiver preferência por tal marca, é permitido, também, 

selecionar modelos, no caso do exemplo na próxima página, vestido da marca desejada. 
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                                                                                                           Figura 9 

  

 

Essas são peças de marcas cadastradas no site, ou marcas parceiras, isto é, marcas que 

aproveitam a ferramenta para fazer publicidade, a exemplo da marca de calçados Carmen 

Steffens. 

                                                                                 Figura 10 

 

 

Após criar o seu look, é só clicar na seção “ao vivo”, da página, que aparecerão os 

looks criado por você. 
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                                                                                                                 Figura 11 

 

 

Na parte inferior da página há os links dos sites de redes sociais como: orkut, 

facebook, twitter, youtube e blog, também associados ao byMK. 

                                                                                                                 Figura 12 

 

Conforme pesquisa de agosto 2010, a byMK possui, em média, mais de 12 milhões de 

pageviews por mês, sendo que, em um único mês teve cerca de 5.000.000 milhões de 

visitantes. São160 mil usuários cadastrados, cerca de 25.000 visitas, uma média de 600 novos 

cadastros por dia e 3.250 looks por dia. Os novos comentários ultrapassam os 10 mil por dia e 

30 minutos é o tempo médio de permanência no site. 

 Embora as informações sejam do site, é possível perceber o aumento do interesse dos 

internauta por esses sites de redes sociais. Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de 

identificar o perfil de navegação na internet e os hábitos de consumo de moda da audiência do 

byMK. Para isso os usuários responderam a um formulário virtual de perguntas.  
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Gráfico 1: Percentual de faixas etárias dos usuários da rede byMK segundo site: 

                      http:// www.bymk.com.br 

 

 

Outros dados disponibilizados revelam o aumento da faixa etária dos usuários de 15 a 

20 anos em relação último levantamento em abril /2009  (de 25% para 41%) devido a parceria 

com a MTV, que tem  grande  penetração nesse público. Mesmo assim,  teve relevância na 

faixa de 20 a 40 anos (47%), considerada a grande consumidora dessa mídia e dos produtos 

ali expostos.  
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Gráfico 2: Percentual de escolaridad dos usuários da rede byMK segundo site: 

                      http://www.bymk.com.br 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Gráfico 3: Percentual de gênero  da rede byMK segundo site: 

                      http:// www.bymk.com.br 
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       5  CARMEM STEFFENS 

A Carmem Steffens é uma loja de calçados e acessórios em couro, criada em 1993, 

para atender o desejo de consumo do universo feminino. Segundo informações do próprio 

site, o estilo próprio e o design exclusivo são um diferencial dos calçados e acessórios que 

fabrica. Sediada em Franca/SP, onde abriga um moderno parque fabril, a empresa fabrica 

100% de seus produtos, os quais são comercializados em mais de 15 países (site da marca 

Carmem Steffens, 2010). 

Percebe-se, que a marca está em constante ascensão, distribuídas em vários países, 

buscando  aperfeiçoar seus produtos para atender aos desejos e exigências do seu público-

alvo. Consagrando-se uma das grifes brasileiras de maior expressão internacional, destaca-se 

entre as mais modernas do país, “aliando o toque artesanal com a mais alta tecnologia, 

seguindo a forma italiana de fabricação.” Englobando todas as etapas do processo produtivo, 

o grupo Carmen Steffens fabrica 100% de suas linhas em unidades próprias (site da marca 

Carmem Steffens, 2010)  

A Carmen Steffens emprega diretamente cerca de 1500 pessoas em suas unidades de 

produção. Nessa empresa, o bem estar comum e a valorização dos colaboradores convivem 

em harmonia, garantindo um notável resultado produtivo, percebido na criatividade e no nível 

de atenção aos detalhes que fazem dos produtos Carmen Steffens peças únicas de estilo 

reconhecido no mundo e com excelente demanda mundial. 

A Carmen Steffens tem como missão exaltar a beleza feminina, com seu estilo único, 

sensual e elegante, evidenciando, assim, o conceito de moda no Brasil e no mundo.A marca 

tem como missão se consolidar a primeira grife, genuinamente brasileira, de consagração 

mundial, e seus valores é a parceira dos seus colaboradores internos e externos, com ações 

transparentes e éticas, produzindo produtos de maior valor agregado com tecnologia de ponta, 

design e conforto. 

“As formas de publicidades são muito diferentes e inseridas na temática do byMK, 

isso nos chamou atenção. Nossa marca aparece como um acréscimo de conteúdo às usuárias, 

que criam seus looks buscando novidades e novas peças para compor. Além da página da 

marca, marcas parceiras e produtos em destaque, o internauta também pode interagir com o 

botão “comprar”, presente no byMK, sendo direcionado a nossa loja virtual. 100% das 
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usuárias gostam de moda e têm interesse em produtos como os da Carmen Steffens”, explica 

Brian Abdallah Barnes, planejador de mídia online pleno. A marca, também, anuncia em 

mídias tradicionais como (a revista Caras, com matérias de artistas vestindo os acessórios e 

visitando as novas instalações..., Vogue) e anuncia na TV, também.    

 

5.1 Carmem Stefens na rede social byMK: 

 

Devido a explosão da internet e a possível segmentação do seu público, as marcas 

passaram a utilizar a internet como mais uma forma de publicidade. Com esse objeto de 

estudo, a marca  Carmen Steffens  não foi diferente, a marca passou a utilizar a rede social de 

moda on-line  byMK, como mais uma ferramenta publicitária,  criando estratégias, e 

estreitando o seu relacionamento com o seu público-alvo no caso  usuários da rede. 

  O byMK possui em seus formatos de publicidade, ações de branding diferenciadas 

aliadas à interação com os usuários, como uma página totalmente dedicada à marca, 

simulando a vitrine da loja, além da colocação da marca na parte de produtos em destaque, 

que funciona como uma espécie de link patrocinado. A cada clique realizado é descontado um 

valor determinado de um número X de créditos em dinheiro real que a empresa tem destinado 

para esse serviço na rede social byMK . 

O perfil da marca, na rede, foi criado há um ano, foi vista, até dia 02 de novembro de 

2010, 3667 vezes, e possui 17685 looks postados com os produtos da marca. O perfil possue 

1408 itens, entre calçados e acessórios, esses disponíveis para que os usuários possam montar 

seus looks com os produtos Carmen Steffens, e possui 269 seguidores, ou seja, usuários que 

estão sempre de olho e em contato com a marca através dos comentário, de suas opiniões. 

 

5.2 Carmem Steffens em ação de marketing interativo com a rede byMK  

  

Rede social de moda brasileira segmenta comunicação com um público adepto ao 

mundo da moda e fortalece marca entre usuários do byMK.  O percentual de novos visitantes 

atingidos foi de 83,08% e mais de 1,5 mil looks foram criados pelos internautas presentes na 

rede social. Segmentar a marca, fazer parte das comunidades virtuais e investir em marketing 

altamente interativo foram alguns dos objetivos da marca Carmen Steffens, grife de calçados 

e acessórios femininos com estilo reconhecido no mundo. Para isso, a marca iniciou um 
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projeto com o byMK,  rede social brasileira relacionada a moda, hoje com 75 mil usuários, 

que interagem criando os mais variados looks de moda. 

  A demanda partiu da campanha de lançamento da loja virtual da marca, que 

contemplou, entre as ações, o investimento em redes sociais para viralização da marca e maior 

interatividade com o público. 

 

 

 

 

 

Estratégias publicitárias da Carmem Steffens no byMK. 

                                                      Figura 13 

 

 

A marca usa, em seu perfil, como é mostrada na figura 14, uma imagem com o 

logotipo da empresa que simboliza um sol na cor vermelha e, em baixo do logo, o nome da 

marca Carmen steffens, criando uma identificação visual e textual do perfil na rede. 
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   Figura 14 

 

 

Na figura abaixo, ficam localizadas alguns looks publicados com os produtos da marca 

Carmen Steffens, os quais são selecionados e postados na primeira página da marca. As fotos 

estão distribuídas em oito composições (no total de oito quadrados), quanto mais looks os 

usuários criam, mais produtos da marca Carmem Steffens estão divulgando. 

Na figura 15, trata-se de iniciativas de consumidores e, sobretudo, de sugestões desses 

com relação ao uso das coleções. É uma publicidade participativa, formadora de opinião, 

compartilhada, colaborativa; De outro lado é uma forma diferenciada de fazer publicidade. 
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                                                              Figura 15 

 

 

Na imagem abaixo estão organizados os looks favoritos com os acessórios da marca. 

Os figurinos mais favoritados pelos usuários são postados como destaque na página, dessa 

forma, é possível que a marca verifique a aceitação das coleções, pois presume-se que os 

usuários que utilizam os produtos da marca (calçados, cintos e bolsas) estão satisfeitos e 

aprovam os mesmos. Com isso, quanto mais os produtos de uma determinada marca forem 

colocados nos looks, mais vezes outros usuários podem ver esses looks e, conseqüentemente, 

os produtos que estão  inseridos.   

                                                                                  Figura 16 

 

 

Na seção itens da coleção Carmen Steffens, é possível que os usuários identifiquem os 

mesmos da seguinte maneira: o usuário seleciona o nome da marca, onde, à partir daí 

aparecerão todos os produtos disponíveis da marca selecionada na rede. Tais itens vão se 

alternando a todo o momento e todas as novidades de produtos aparecem nesse espaço que se 

localiza na parte inferior da página, do lado esquerdo. Aqui é possível verificar as novidades e 

as coleções da marca, como se fosse um anúncio on-line. 
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                                                                           Figura 17 

 

 

Abaixo da sessão “alguns dos meus itens”, está delimitado o espaço onde aparecem os 

usuários que a marca está seguindo. Essas podem ser pessoas que acompanham as novidades 

da marca e podem estar construindo looks com os produtos. A marca tem interesse de seguir 

essas pessoas para, assim, aproximar-se do seu público-alvo, estreitando o relacionamento 

com os mesmos. 

                                                                  Figura 18 

 

 

Na seção abaixo, que fica localizada na parte inferior do site, que aparece com a 

denominação “alguns dos meus grupos”, estão agrupadas as comunidades que a marca segue. 

A Carmem Steffens possui uma comunidade que permite, aos usuários, fazerem perguntas 

sobre as coleções, sobre a marca em si, servindo, assim, como um termômetro, ou seja, a 

marca consegue através dos comentários, identificar as exigências e opiniões dos usuários em 

relação a ela. 
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                                                                                             Figura 19 

 

 

Na figura a seguir, que fica organizada na parte centro-esquerda, estão todos os 

recados que os usuários e seguidores da marca escrevem. Após observar, durante três dias, a 

comunidade e a página da marca, foi possível constatar que os recados deixados pelos 

usuários são sempre respondidos. Esse interesse em responder aos usuários demonstra que a 

marca se importa com a opinião deles. Dessa forma, os usuários que têm os seus recados 

respondidos podem identificar essa ação da marca como uma preocupação da marca em 

relação à opinião dos membros da rede 

                                    Figura 20.  
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Na última seção a ser analisada, que fica localizada na parte superior esquerda, está o 

link para a loja virtual, o qual permite aos usuários comprarem e conferirem as coleções. Ao 

clicar no link do site, o usuário é diretamente direcionado ao site da loja, essa estratégia usada 

pela marca facilita, ao usuário, encontrar os produtos, conhecer a marca e, principalmente, 

consumi-los. 

Nessa mesma seção está localizado, também, o endereço do blog da Carmem Steffens. 

O blog contém alguns vídeos da marca. 

                                                                        Figura 21 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar o percurso metodológico e o trabalho em si, as percepções que foram 

tomadas não são conclusivas, mas sim construtivas, no sentido de que o objeto apresenta 

muito a ser estudado.  

 Constatou-se que o uso da rede social byMK, pela marca Carmen Steffens, tem como 

objetivo a criação e a manutenção de um canal de informação, de entretenimento, de 

tendência de moda e venda de seus produtos. 

Dessa forma a rede social parece construir e exercer uma dinâmica conforme a 

apropriação que os usuários fazem dela, bem como ocorre com outras redes sociais. Podemos 

perceber que esse site é utilizado como ambiente de projeção pessoal, informações sobre 

moda e uma nova forma de fazer publicidade.  

  As estratégias usadas pela marca, na rede, foram: a loja virtual, onde é postado, no 

perfil da marca, um link direcionando o usuário para o site da loja virtual da Carmem 

Steffens, ou seja, ao clicar nesse link o usuário ingressará diretamente no site da loja. Dessa 

forma, a marca facilita a visualização e a venda dos seus produtos. Também, como forma de 

estratégia, a marca utiliza uma comunidade oficial, na rede,  para que os usuários possam ter 

um contato mais direto com a marca, através de perguntas feitas por eles, de comentários dos 

looks postados pois, ao montar um look e utilizar os acessórios da marca, é possível verificar, 

a opinião, a satisfação dos outros membros com as peças da marca, e a realização de 

promoções dentro da rede, com o intuito de aproximar, interagir e conhecer mais o perfil dos 

usuários da rede, proporcionando o entretenimento e a fidelização do público com a  marca. 

Essa interatividade da marca com os usuários se dá no momento em que a empresa 

disponibiliza seus produtos na rede, permitindo que os usuários montem looks e, 

possivelmente, comprem os produtos à venda.  

A marca procura manter sempre um contato com os seus “amigos” (usuários da rede). 

A cada, comentário, pergunta feita na comunidade, a Carmen Steffens procura responder e 

deixar seus usuários informados sobre as novidades, as ações e coleções. Os comentários dos 

posts, geralmente, são de elogios à marca e seus produtos. As ações, como as promoções e 

concursos, são recebidos de maneira satisfatória pelos usuários. Geralmente, a participação 

nos concursos e promoções ganham grande número de participantes, obtendo uma maior 

exposição da marca. 
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Observou-se que o uso do site, assim como as demais redes sociais, tem como 

primeiro objetivo a fonte de informação. Os usuários se apropriam das informações, nesse 

caso da moda, e, através dessas informações, encorajam-se  a experimentarem e se exporem 

mais, ou seja, sentem-se encorajados a montarem seus looks  e, posteriormente, passam  a 

usar os looks ali postados. Já o objetivo das marcas que fazem dessa mídia uma ferramenta é 

dar uma visibilidade maior a sua marca e fazer publicidade de uma forma mais dinâmica, 

interativa, inovadora, buscando sempre resultados satisfatórios e aumento das vendas.   

Percebe-se, enfim, a inegável comunicação entre a moda e a internet. Conteúdo e 

ferramenta convergem e contribuem para que cada vez mais informações sejam produzidas e 

utilizadas pelos próprios usuários. 
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