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RESUMO 

 

A Melissa está no mercado desde a década de 1970, sendo assim, passou por várias formas de 

comunicação, do tradicional ao digital, buscando entender como a marca se adaptou às novas 

formas de comunicação. O presente trabalho analisa a Presença Digital da marca Melissa em 

2016 no Facebook, Twitter, Google + e Instagram, compreendendo o período de seis de junho 

á seis de julho de 2016, foi relatado como a marca desenvolve sua comunicação, 

identificamos a estratégia de comunicação mais utilizada pela marca Melissa e como a marca 

atua em cada mídia social, classificamos como a marca Melissa atua em cada fase da presença 

digital conforme Strutzel (2015), e ainda, avaliamos qual mídia social gera mais engajamento 

para a marca, através de uma pesquisa qualiquanti, utilizando a análise de conteúdo. A 

Melissa se comunica com seu público apenas no ambiente digital, utilizando as estratégias de 

informação e de testemunho através de campanhas de promoção e promoção de vendas. As 

quatro mídias sociais se encontram em todas as fases da presença digital, no entanto o 

Facebook é a que mais gera engajamento com o público. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação; Presença digital; Mídias Sociais; Engajamento; Melissa. 

 

 

ABSTRACT 

 

Melissa is being in the market since 70’s, therefore went through several ways of 

communication, from traditional to digital. Seeking understand the adaptation’s brand new 

forms of communication. This paper analyses the Melissa digital presence in 2016 on 

Facebook, Twitter, Google + and Instagram, comprising the period of from June 6 to July 6 of 

2016, we describe how the brand develops your communication, identify the 

communication’s strategy most used by the brand and how the brand acts on each social 

media, we classified how the brand acts on each period of the digital presence according to 

Strutzel (2015), and we also evaluated which social media generates more engagement to the 

brand, through a research qualiquanti, using content analysis. Melissa communicates with 

your community just on digital environment, using information strategies and whiteness 

through promotion campaigns and sales promotion. The four social medias are at all stages of 

digital presence, however Facebook is the one who generates more engagement with the 

community. 

 

Keywords: Communication; Digital Presence; Social Media; Engagement; Melissa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A marca Melissa está no mercado desde 1979 e é sucesso desde o lançamento da 

sandália denominada Aranha, que foi o primeiro modelo da marca. Pioneira, destaca-se pelos 

diferentes usos que faz da comunicação no século XX, como por exemplo, a inserção do 

produto Melissa na narrativa da novela Dancin’ Days, na qual a personagem de Sônia Braga, 

“Júlia”, aparecia usando o modelo aranha com a meia Lurex, um clássico dos anos 1970 

(MELISSA, 2016, ONLINE)
1
.  

A comunicação é e sempre foi fundamental, pois, desde a era primitiva até a era 

contemporânea é ela que nos permite transmitir intenções, desejos, sentimentos e 

conhecimentos para outras pessoas, além de ser vital ao ser humano, pois com a habilidade 

em comunicar-se há mais chances de sobrevivência. O processo de comunicação inclui um 

transmissor, uma mensagem e um receptor que precisa conseguir interpretar a mensagem para 

que a mesma seja considerada eficaz (SANT’ANA, 2009).  

Sant`Anna (2009) informa que a comunicação pode influenciar mudança de atitudes, 

mas, para que isso aconteça “o transmissor deve conseguir que o receptor o aceite e o 

considere, e que a comunicação ultrapasse a censura e as normas opostas dos grupos visados. 

Comunicação é, portanto, o processo de transmitir ideias entre indivíduos” (SANT’ANA, 

2009, p.2). Hoje em dia, as empresas precisam ter diferentes canais para comunicar-se com 

seu público, através de diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, o jornal, a 

revista, a internet, até mesmo o telefone e a carta, em uma comunicação mais pessoal.  

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (BRASIL, 2014)
2
, realizada pelo IBOPE, 

encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), 

com mais de 18 mil entrevistas, trouxe dados importantes sobre os hábitos de consumo de 

mídia dos brasileiros, nos quais a TV aparece como o meio de comunicação mais utilizado 

com 93%, seguida pelo o rádio com 46% e a internet com 43%. A internet é chamada de nova 

mídia, e vem crescendo e ganhando importância, entre os entrevistados que afirmaram usar a 

internet, dentre eles: 76% afirmam se conectar todos os dias, sendo que 67% para buscar 

informações e entretenimento, 38% passar o tempo livre ou para estudar (24%). Outro dado 

importante da pesquisa foi sobre as redes sociais mais utilizadas pelos entrevistados, são o 

Facebook (83%), o Whatsapp (58%), o Youtube (17%), o Instagram (12%), o Google+ (8%) e 

o Twitter (5%). 

                                                 
1
 https://www.melissa.com.br/heritage#slide/10 

2
 http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-

atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf 
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Então é preciso entender onde o consumidor está e fazer-se presente nesses meios e, 

neste contexto, a Melissa explora também a sua presença digital, ou seja, está representada 

nas mídias digitais e sociais, publicando conteúdo e compartilhando nos variados ambientes 

digitais (STRUTZEL, 2015). É principalmente no meio online que a Melissa interage com seu 

público, e utiliza ferramentas de comunicação para transmitir sua mensagem, mantendo um 

diálogo com o público, provavelmente com o objetivo de construir um relacionamento mais 

fiel para gerar o engajamento. Percebemos que o conteúdo produzido pela Melissa Oficial é 

replicado pelas lojas franquiadas da marca espalhadas pelo mundo, mas estas também 

produzem seu próprio conteúdo para as mídias e redes sociais.  

Consideramos que a marca Melissa trabalha a sua presença digital já que ela atua em 

várias mídias/redes sociais. São elas: site, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Google 

Plus, Pinterest, Snapchat e Tumbl e considerando o contexto exposto, surgiu o seguinte 

problema de pesquisa: como acontece a presença digital da marca Melissa em 2016? Tendo 

como objetivo geral analisar a presença digital da marca Melissa em 2016, mais 

especificamente relatar como é a comunicação desenvolvida para a marca Melissa; identificar 

a estratégia de comunicação mais utilizada pela marca Melissa; identificar como a marca atua 

em cada mídia social; classificar como a marca Melissa atua em cada fase da presença digital 

conforme Strutzel (2015), e ainda, avaliar qual mídia social gera mais engajamento para a 

marca. 

Em 2016 já faz 37 anos que a Melissa lançou a primeira sandália, o modelo Aranha, 

cujo sucesso foi imediato e se espalhou pelo mundo. A marca gerou interesse e tornou-se 

objeto de estudo de vários pesquisadores, dentre elas, Brandão (2008, ONLINE)
3
 através de 

um levantamento bibliográfico na monografia “A marca Melissa”, com foco na atuação da 

marca Melissa e posicionamento na mente do consumidor, sinalizando pontos fortes e 

estratégia da marca utilizada para atuação nesse cenário mercadológico. Já Martins (2010, 

ONLINE)
4
 apresenta em sua monografia “Melissa a construção do amor por uma marca”, a 

marca como uma “Lovemark”
5
 e busca entender como a marca construiu essa relação de amor 

com suas consumidoras, chamadas de Melisseiras e as ações que a marca faz para manter esse 

relacionamento com vínculo mais emocional. 

                                                 
3
 http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K205663.pdf. Acesso em: 22 mar. 2016. 

4
 http://pt.slideshare.net/diegomoreau/melissa-a-construcao-do-amor-por-uma-marca-tcc-de-rachel-martins. 

Acesso em: 22 mar. 2016. 
5
 É quando o relacionamento entre consumidor e marca criam conexões emocionais duradouras e fieis ao longo 

da vida. Disponível em: < https://blogprnewswire.com/2013/10/22/voce-sabe-o-que-e-lovemark/>. Acesso em: 

29 nov. 2016. 
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 Outra pesquisa encontrada sobre a marca Melissa foi a de Roratto (2012, ONLINE)
6
 

em seu trabalho final de graduação “As estratégias pioneiras do mix de marketing em 32 anos 

de melissa” busca compreender como foi à evolução do posicionamento da marca 

considerando os atos pioneiros da marca, como utilizar o plástico como matéria-prima, 

introduzir aroma nos produtos, ser a primeira a fazer merchandising na televisão brasileira, 

fazer renomadas parcerias para suas coleções e criar a loja conceito Galeria Melissa. Souza 

(2013, ONLINE)
7
 em sua monografia “Segmentação de mercado: o site da melissa como 

ferramenta do marketing de nichos”, buscou conhecer as estratégias de segmentação de 

mercado e verificar como elas podem ser aplicadas em meios digitais como a internet usando 

os sites como canal de comunicação entre usuários e a empresa. No trabalho final de curso de 

Postal (2011, ONLINE)
8
 com o tema “Marketing de relacionamento nas redes sociais: um 

estudo da marca Melissa”, investiga a forma como a Melissa se relaciona com as suas clientes 

nas redes sociais, faz um levantamento sobre a história da Melissa a fim de entender o seu 

posicionamento atual nas redes sociais, analisa as redes sociais utilizadas pela marca, analisa a 

interação entre a marca e as suas clientes nessas redes e avalia as práticas utilizadas pela 

Melissa nesses meios.  

 Outra pesquisa encontrada sobre a marca Melissa foi a de Abdula (2011, ONLINE)
9
 

“Estratégias de comunicação nas redes sociais: caso Melissa”, que buscou entender de que 

forma a marca migrou para as mídias sociais online e passou a utilizar as comunidades da 

marca criadas espontaneamente pelas consumidoras como uma ferramenta de comunicação. 

Todas as pesquisas aqui apresentadas auxiliaram no entendimento da história da marca, seu 

processo de comunicação e o relacionamento que os consumidores têm com a Melissa, eles 

construíram uma história de amor pela marca. 

 A publicidade está cada vez mais ganhando espaço no ambiente digital, por isso, o 

presente trabalho pretende agregar na área comunicação por apresentar como é a atuação da 

marca Melissa nas mídias sociais, introduzindo conceitos de comunicação; marcas e 

campanhas publicitárias; mídias sociais, a qual abordamos sua diferença para com as redes 

sociais, porém no presente trabalho trataremos ambas no mesmo sentido; presença digital e 

engajamento, através de uma pesquisa qualiquanti, utilizando a análise de conteúdo.  Foram 

                                                 
6
 https://lapecpp.files.wordpress.com/2011/05/fernanda-de-oliveira-rorato.pdf. Acesso em: 24 mar. 2016. 

7
 http://www.uern.br/controledepaginas/depto-comunicacao-social-producaodiscente/arquivos/0301segmentacao 

_de_mercado_o_site_da_melissa_como_ferramenta_do_marketing_de_nichos.pdf. Acesso em: 24 mar. 2016. 
8
 http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31816/000785577.pdf?sequence=1. Acesso em: 24 mar. 

2016. 
9
 http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/37486. Acesso em: 24 mar. 2016. 
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analisadas, as postagens da marca nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Google + e 

Instagram, no período de seis de junho a seis de julho. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. COMUNICAÇÃO  

  

A comunicação evoluiu junto com a sociedade já que fatos importantes da história da 

evolução humana, como a fala e a escrita, estão relacionados com as etapas da comunicação. 

Segundo McGarry (1999) apud Angeloni (2010, p.8), a comunicação também pode ser 

estruturada em etapas, são elas “oral”; do alfabeto; do manuscrito; da tipografia; e da 

eletrônica”, mas Angeloni (2010) explica que nenhuma dessas etapas surgiu para excluir 

outra, já que as mesmas se somam e auxiliam uma a outra para possibilitar uma melhor 

comunicação. Para Belch e Belch o processo de comunicação é complexo e que “o sucesso 

depende de fatores tais como a natureza da mensagem, a interpretação que a audiência terá 

dele e o ambiente no qual é recebida”, assim como a fonte  e o meio utilizado para transmitir a 

mensagem podem afetar o processo. 

A comunicação serve para conduzir informação e esse processo pode ocorrer através 

dos meios de comunicação ou pela simples relação interpessoal. A forma de comunicar 

alterou-se com o passar dos anos, hoje uma única mensagem tem um alcance muito maior e 

em curto espaço de tempo, devido à evolução das tecnologias. Lupetti (2007, p.14) informa 

que “com o desenvolvimento da tecnologia e o aparecimento das mídias – como o telégrafo, o 

telefone, a radiofonia, o jornal, o cinema e a televisão - a comunicação ampliou seu número 

de receptores e se caracterizou como comunicação de massa”. Com o computador e a internet, 

surge a comunicação virtual, onde há interatividade
10

, podemos nos comunicar com pessoas 

em qualquer lugar do mundo (LUPETTI, 2007). 

Segundo Lupetti (2007) com a chegada da internet, no final do século XX, a 

comunicação das empresas teve que ser reformulada, e, “planejar a comunicação exige 

interação, unificação de mensagem, instruções, boa vontade e envolvimento de todos os 

colaboradores. Para que isso seja possível, é necessária uma comunicação integrada”.  

                                                 
10

 Capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento de possibilitar interação, ato ou faculdade de 

diálogo intercambiável entre o usuário de um sistema e a máquina, mediante um terminal equipado de tela de 

visualização. Disponível em: < https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=LG8gWICPOqfL8geLzrbwCw&gws 

_rd=ssl#q=o+que+%C3%A9+interatividade>. Acesso em: 7 nov 2016. 
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Para Angeloni (2010, p. 63) comunicação integrada é “um esforço conjunto e 

articulado de estratégias, ações e produtos de comunicação institucional, interna e de 

marketing apoiada pela tecnologia, com vista a implantar e consolidar uma imagem única 

junto aos diversos públicos”. É importante se adequar à nova era, tendo uma comunicação 

integrada como peça chave e indispensável, pois, assim haverá rapidez na circulação de 

informação e conhecimento para os públicos da organização (ANGELONI, 2010).  

Kunsch (2003) apresenta quatro grandes áreas da comunicação organizacional: 

comunicação administrativa, comunicação institucional, comunicação mercadológica, 

comunicação interna, estas “devem construir uma unidade harmoniosa, apesar das diferenças 

e das peculiaridades de cada área e das respectivas subáreas” (KUNSCH, 2003, p.150). A 

administrativa é quem “se relaciona com os fluxos, níveis e as redes formal e informal, que 

permitem funcionamento do sistema organizacional” (LUPETTI, 2007, p.20), relacionada 

com o dia a dia da administração. Torquato (2002) apud Lupetti (2007, p.20) a define como 

“o eixo principal de tramitação da informação do trabalho rotineiro – normas, instruções, 

portarias, memorandos [...] etc”. O gestor dessa vertente deve ter conhecimento do sistema 

organizacional e de comunicação, pois é preciso administrar diversos setores da empresa, 

construindo mensagens unificadas, claras e objetivas (LUPETTI, 2007). A comunicação 

institucional,  

tem por objetivo conquistar a confiança, a credibilidade e a simpatia dos públicos de 

interesse da organização. Além desses objetivos, estabelece um conceito público da 

empresa, difundindo sua filosofia, sua missão e seus valores, que serão retratados 

em suas políticas práticas (LUPETTI, 2007, p.17). 

 

Kunsch (2002) apud Lupetti (2007) afirma que fazem parte comunicação institucional 

a identidade e imagem corporativa, propaganda institucional
11

, jornalismo empresarial, 

assessoria de imprensa, relações públicas, editoração multimídia, marketing social, cultural e 

esportivo. A comunicação mercadológica segundo Yanaze (2013) relaciona a organização 

com o mercado fornecedor (matérias-primas, embalagens) e o mercado comprador 

(atacadistas consumidores). Lupetti (2007, p.23) destaca que essa vertente “abrange toda 

forma de comunicação capaz de atingir um objetivo de marketing e deve ser elaborada a partir 

do quadro sociocultural do consumidor-alvo”. Como instrumentos, a comunicação 

mercadológica utiliza propaganda, promoção de vendas, marketing direto de 

relacionamento/venda pessoal, merchandising e eventos. 

                                                 
11

  Segundo Lupetti (2007), propaganda institucional é a divulgação do posicionamento de uma empresa através 

dos meios de comunicação, auxiliando na construção da identidade e da imagem corporativa, assim como a 

confiança e a credibilidades do público de interesse. 
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A última vertente apresentada por Kunsch é a comunicação interna, que segundo 

Lupetti (2007) tem por finalidade fornecer meios para promover a integração de todos os 

colaboradores de uma empresa e “incentiva a troca de informações e estimula as experiências 

e o diálogo, bem como a participação de todos, a fim de atingir os objetivos gerais da 

organização” (LUPETTI, 2007, p.21). 

Porém Yanaze (2013, p.67) identifica a comunicação interna como um direcionamento 

e comunicação administrativa, institucional e mercadológica como conteúdos de comunicação 

e então propõe “reposicionar transversalmente a dimensão interna na classificação, 

acrescentando ainda, a dimensão externa [...] a palavra “interna” não caracteriza o conteúdo 

da comunicação, mas seu direcionamento” e então as classifica como comunicação 

administrativa interna e externa; comunicação institucional interna e externa e comunicação 

mercadológica interna e externa (Figura 1).  

 
Figura 1 - Comunicação Integrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yanaze (2007, p. 327). 

 

Um marco importante na evolução da comunicação foi com o surgimento da internet 

no final da década de 1950, voltada à pesquisa militar para norte americanos se 

comunicassem, caso houvesse um ataque nuclear. Em 1960 foi desenvolvida uma rede de 

computadores, que mais tarde tornou-se conhecida como internet, foi financiada pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No Brasil foi lançada pela Embratel, em 

meados de 1994, era um serviço experimental para melhor conhecer a internet (LUPETTI, 

2007).  

Segundo Lupetti (2007) após a primeira demonstração televisiva no Brasil, no ano de 

1926, aconteceu uma revolução na propaganda, mas após 1994, quando surge a internet 
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comercial, que há um grande marco na história da comunicação, começa a surgir a 

publicidade na internet “expressa pelas estampas de logotipos e marcas, seguida de 

mensagens publicitárias de todos os tipos. É o que hoje chamamos de banner, pop-up etc” 

(LUPETTI, 2007, p.167). 

Vale ressaltar que a publicidade tem a missão de:  

Contribuir para levar o consumidor através de um ou mais níveis de comunicações: 

o conhecimento da existência do produto, a compreensão de suas características e 

vantagens; a convicção racional ou emocional de seus benefícios e, finalmente, a 

ação que conduz a uma venda (SANT’ANNA, 2009, p.65). 

 

É também uma das várias formas de comunicação, e é responsável por conduzir os 

consumidores aos chamados níveis de comunicação classificados por Sant’Anna (2009) em 

cinco etapas que são: desconhecimento, conhecimento, compreensão, convicção e ação.  

Desconhecimento é quando se têm um baixo nível de comunicação, e as pessoas 

nunca ouviram falar sobre a empresa/produto; conhecimento: é quando precisa esforço do 

consumidor para identificação do produto; no nível da compreensão: além do conhecimento 

da empresa/produto, o consumidor identifica a marca e a embalagem, sabe o que é e para que 

serve; convicção: a preferência do consumidor vai além dos fatores racionais, acontece 

também pelos emocionais; e a ação: é quando o consumidor realiza algo premeditado para 

fazer a compra. 

As empresas almejam chegar ao último nível de comunicação, o da ação, onde o 

consumidor já tem conhecimento, identifica, tem preferência pelo produto e é sua escolha na 

hora de compra. Porém, com a internet o processo não acaba na ação, já que esta ambiência 

possibilitou o relacionamento dos consumidores com as marcas pós compra e as pessoas 

agora compartilham suas opiniões, avaliações e críticas a respeito de produtos de maneira 

pública. É preciso acompanhar essas mudanças e se adequar ao novo comportamento do 

consumidor e, além disso, ainda participar dos novos canais de interatividade nos quais o 

público-alvo está inserido (LAS CASAS, 2010). 

Têm-se uma nova lógica midiática, e nesta, 
 

A tecnologia digital possibilita uma maior participação dos usuários, que passam a 

ter a oportunidade de produzir conteúdo e ocupar espaços, que no sistema midiático 

massivo eram característicos do polo emissor. A emergência de novos espaços de 

interação, especialmente nos suportes digitais, amplia as possibilidades de resposta e 

interpretação dos interagentes. Mais do que isso, as tecnologias digitais ampliam as 

possibilidades de proposição, pois não se trata apenas de um sujeito receptor, mas de 

um sujeito que possui condições de construir seus próprios espaços de atuação e, 

dessa forma, colocar em debate questões de seu interesse (BARICHELLO, 2014, 

p.6). 
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Com isso, o consumidor deixa de ser apenas receptor, já que, segundo Las Casas 

(2010, p.45), “nas redes sociais quem dita às regras são os usuários e não as empresas. 

Portanto as empresas que desejam se comunicar com os usuários de redes sociais devem fazê-

lo por meio delas, as quais ganham cada vez mais espaço na vida das pessoas”.  O consumidor 

passa a ser também o grande indicador de sucesso ou fracasso de uma marca e suas 

campanhas, pois com a internet a propagação de informações acontece de forma rápida e 

abrangente, e a viralização acontece tanto da forma positiva como negativa, depende do 

conteúdo que a empresa produz. 

 

 

2.1.1 Marca e Campanhas Publicitárias 

 

 De acordo com Semprini (2006) as marcas passaram por diversas transformações e é a 

partir da segunda metade do século XX que o autor identifica quatro fases na evolução das 

marcas. A primeira fase aconteceu no período entre 1958 a 1973, onde a função de uma marca 

era apenas de nomear, identificar e diferenciar, “mostrando como utilizar os novos produtos e 

garantindo a própria qualidade” (SEMPRINI, 2006, p.27), em suma, diferenciar-se de outras 

empresas de maneira modesta, pois a publicidade, que é encarregada de tornar uma marca 

familiar aos consumidores, nessa época ainda era limitada. A segunda fase durou de 1973 a 

1977, marcada pelo desaquecimento econômico e a crítica ao consumo e as necessidades 

supérfluas que ela provoca, as marcas são vistas nesse período como um epifenômeno. 

 É na segunda metade da década de 1980 que acontece a terceira fase da evolução das 

marcas e quando elas “empreenderam uma verdadeira transformação, tanto em seu modo de 

funcionamento quanto em seu papel no mercado” (SEMPRINI, 2006, p. 28). Houve 

crescimento econômico e importante desenvolvimento da comunicação publicitária, as marcas 

passaram a ocupar um espaço social, o consumidor não queria apenas ser informado sobre 

vantagens dos produtos, ele esperava um discurso mais amplo, queriam ser seduzidos e não 

apenas informados, as marcas tinham se tornaram fenômenos publicitários.  

 A quarta e última fase, acontece na virada do século, período de recessão econômica 

no qual as marcas ficaram sob desconfiança e dúvida quanto ao seu papel e a influência que 

exerciam na sociedade. Percebe-se que a evolução das marcas em cada uma das fases 

aconteceu diante da mudança na economia, na política, variando de acordo com o contexto 

social de cada época.  
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 Houve uma visível aceleração nos últimos anos, segundo Semprini (2006), a 

multiplicação qualitativa e quantitativa da oferta, surgimento de novos produtos, novas 

versões, novos usos, etc. Com esse crescimento o consumidor tem problemas na hora da 

escolha, mas é diante da grande quantidade de produtos semelhantes e que satisfazem as 

mesmas necessidades, que à marca tem que ser o diferenciador na hora da escolha do 

consumidor. Segundo Kotler e Keller (2006, p. 258)  

os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo 

de como sua marca é estabelecida. Eles reconhecem as marcas por meio de 

experiências anteriores com o produto e com o plano de marketing do produto, 

identificando quais satisfazem suas necessidades e quais deixam a desejar. 

 

 Hoje as pessoas vivem uma rotina agitada, então a marca precisa se esforçar para 

simplificar a tomada de decisão, se destacar para ser a escolhida e manter a preferência do 

consumidor. O chamado Branding, “existe há séculos como meio de distinguir os produtos de 

um fabricante dos outros” (KOTLER e KELLER, 2006, p. 258) e Strutzel (2015) apresenta 

outra nomenclatura, mas com o mesmo significado que é o Brand Management (Gestão de 

Marca) e caracteriza como sendo “o conjunto de práticas e técnicas que trata da construção e 

fortalecimento das marcas” (STRUTZEL, 2015, p. 91), que é uma atividade multidisciplinar, 

que envolve marketing, planejamento, comunicação e design. Para Kotler e Keller (2006, p. 

259) “o branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu 

conhecimento sobre os produtos de modo a tornar sua tomada de decisão mais clara e, nesse 

processo, gerar valor à empresa”, para Strutzel (2015) o objetivo do branding é aumentar o 

brand equity, ou seja, gerar valor monetário da marca, aumentando também o valor comercial 

da empresa em si. Com isso o consumidor perceberá a marca como a melhor solução para o 

que ele procura, agregando valor a seus produtos ou serviços. 

 Uma das formas de apresentar uma marca ao público é através de campanhas 

publicitárias, estas que dependendo das suas necessidades podem optar por um dos quatro 

tipos de campanha, expostas por Lupetti (2007), a campanha de propaganda ou de 

publicidade tem como característica principal “a divulgação do produto, informando seus 

benefícios e atributos, com o objetivo de tornar a marca conhecida e levar o consumidor a 

compra” (LUPETTI, 2007, p. 101), ela não interage com o consumidor, recomendada para 

lançamento de produtos desconhecidos ou para sustentar a vende de um produto.  

 Outro tipo é a campanha guarda-chuva ou de linha de produtos, caracterizada por 

Lupetti (2007, p. 101) “por conceituar a empresa, fixar sua imagem e informar sua linha de 

produtos com o objetivo de estabelecer e reconhecer a marca da empresa e de seus produtos” 

apresenta a linha de produtos evidenciando a marca. A campanha de promoção tem como 
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característica principal a interatividade e dinamismo com o consumidor, divulga o produto, 

torna a marca conhecida e leva o consumidor a compra, nesse tipo de campanha as vendas são 

aceleradas, “o retorno é mais rápido e o contato com o consumidor é mais estreito e direto” 

(LUPETTI, 2007, p. 102), geralmente solicita algo ao consumidor e lhe oferece algo em troca. 

 O último tipo de campanha apresentado por Lupetti (2007) é a campanha de 

promoção de vendas “é voltada a redução de preços de formas diversas” (LUPETTI, 2007, p. 

102), essa decisão fica por conta do anunciante e não da agência de publicidade. O gestor 

pode escolher qualquer tipo de campanha, desde que a empresa tenha um retorno justificado. 

É importante pensar nos resultados e comparar com os objetivos do anunciante, a mesma 

coisa se deve fazer ao escolher as estratégias de campanhas. 

 Lupetti (2006, p.105) define estratégias de campanha como “ações que deverão ser 

planejadas e executadas a partir do tipo de campanha escolhida e determinadas informações”. 

Os tipos de estratégias segundo a autora são: informação, testemunho, comparação, humor, 

ofensiva, defesa, indiferenciada, posicionamento/reposicionamento. 

Estratégia de Informação: prioriza a informação, informa algo sobre uma empresa 

ou de produto, seja ele inédito, relançado ou reformulado; estratégia de testemunho: uso 

frequente de celebridades em campanhas publicitárias para dar credibilidade ao produto; 

estratégia de comparação: compara atributos de um produto aos concorrentes, não o 

atacando e esta estratégia acaba beneficiando ambos; estratégia de humor: deve ser utilizada 

com cautela, depende do público a ser sensibilizado, dos problemas a resolver na 

comunicação e o tipo de humor a ser trabalhado, ser bem estruturada e bem feita para obter os 

resultados almejados; estratégia ofensiva: é ataque ao concorrente, conhecendo suas 

fraquezas e potencialidades muito bem e assim, mostrar ao consumidor o que ele não está 

apto a realizar, mostrando sua superioridade e qualidade; estratégia de defesa: os líderes de 

mercado, geralmente usam esta estratégia, e mantêm seus produtos em constante inovação 

tecnológica; estratégia indiferenciada: utilizada para produtos que a empresa não identifica 

diferenças entre o segmento de mercado e o público-alvo; e estratégia de 

posicionamento/reposicionamento: deve-se associar a marca ou um produto a uma palavra 

na mente do consumidor, algo que a associação seja imediata. 

Na gestão da comunicação a estratégia é feita a partir da análise do ambiente 

interno e externo (LUPETTI, 2007) e as estratégias de comunicação são feitas em função das 

análises realizadas, dos objetivos de comunicação da marca definidos, das metas e do 

posicionamento escolhido, dependendo também da situação mercado que o produto se 

encontra. Depois desse levantamento é que a estratégia de comunicação é escolhida pensando 
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em como as ações planejadas serão executadas para sensibilizar de maneira adequada o 

público-alvo, não só na comunicação offline como na online, para empresas que tenham 

presença digital nas mídias sociais. 

 

2.2. MÍDIAS SOCIAIS 

  

 Segundo Telles (2011) mídias sociais são sites na internet que permitem a criação de 

conteúdo, interação social e compartilhamento de informações em diferentes formatos. Como 

uma categoria das mídias sociais temos as redes sociais: 

 

Redes sociais ou sites de relacionamento são ambientes que focam reunir pessoas, os 

chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados 

como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros 

membros, criando listas de amigos e comunidades (TELLES, 2011, p.82). 

  

Várias pessoas confundem redes sociais e mídias sociais, e Gabriel (2010, p. 202) 

explica que, “se por um lado redes sociais relacionam-se a pessoas conectadas em função de 

um interesse comum, mídias sociais associam-se a conteúdos (texto, imagem, vídeo etc.) 

gerados e compartilhados pelas pessoas nas redes sociais”. A autora ensina que a essência do 

conceito está nas conexões humanas e não na tecnologia, que está aí apenas para facilitar a 

interação entre as pessoas e o compartilhamento de conteúdo. Assim, Gabriel (2010) 

identifica as pessoas como redes sociais, e um site de rede social online como o Facebook, por 

exemplo, seria apenas uma plataforma tecnológica e não uma rede ou mídia social. 

Redes sociais para Strutzel (2015, p.178) são “sites em que os indivíduos possuem 

suas páginas pessoais, chamados de perfis, podem publicar todo o tipo de conteúdo e reunir 

amigos, parentes e conhecidos que formam a sua rede pessoal de relacionamento”. Já nas 

mídias sociais, “o conteúdo publicado é, predominantemente, na forma de imagens, 

infográficos, vídeos, slides, ilustrações, fotos, etc”. (STRUTZEL, 2015, p.182).  E a principal 

característica de ambas “é a descentralização, afinal não há uma figura central determinando e 

coordenando as ações das redes” (STRUTZEL, 2015, p.185). 

 Strutzel (2015) vai mais a fundo no assunto e cria três subgrupos: Redes Sociais de 

Nicho, Redes Sociais de Massa e Mídias Sociais (Figura 5)
12

, a diferenciação de ambas se dá 

pela intenção e comportamento dos indivíduos que aderem cada uma e também pelo contexto 

e propósito delas.  As Redes Sociais de Nicho segundo o autor “são focadas em grupos de 

                                                 
12

  As redes sociais de massa e as mídias sociais que tem um laço cor de rosa, são as que a marca Melissa está 

presente. 
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interesse bem específico, em que todo o conteúdo publicado obrigatoriamente precisa girar 

em torno do tema pré-definido”, alguns temas podem ser cinema, arte, saúde, livros, amizade, 

etc. esse tipo de rede social já existia no EUA e com a internet deixaram de ser restritas e se 

espalharam pelo mundo. Pensando em estratégias são bons ambientes para fazer uma 

comunicação dirigida, com conteúdo qualificado, uma das características desse grupo de 

indivíduos é a fidelidade às marcas que lhe interessam (STRUTZEL, 2015). 

 Nas Redes Sociais de Massa, o comportamento dos indivíduos é quase o oposto do 

anterior, o conteúdo publicado é diversificado (política, fotos, notícias, etc), as pessoas são 

ativas e passam mais tempo nesse tipo de rede (STRUTZEL, 2015). O autor elenca quatro 

Redes Sociais de Massa são elas: Facebook, Twitter, Google Plus e LinkedIn. 

  O Facebook
13

 foi criado em 2003 por um universitário da Harvard, e no começo era 

uma rede social apenas para os estudantes e funcionário da universidade, mas a ideia deu 

certo e se espalhou para outras universidades e em 2006 qualquer pessoa com um email 

poderia criar um conta, é a maior rede social do mundo (TELLES, 2011). Feito o 

cadastramento na rede social, temos como página principal a chamada Linha do Tempo, onde 

publica-se conteúdo (links, imagens, vídeos, etc.).  

 

A interação entre os usuários acontece a partir de posts, os quais possuem os botões 

de “Curtir”, “Comentar” e “Compartilhar”. Outras formas de interação: criar e 

participar de eventos, utilizar jogos (Social Games), participar de grupos de 

interesse, categorizar os amigos em listas, criar e administrar páginas, e conversar 

pelo instant messenger interno (STRUTZEL, 2015, p.180). 

 

 A segunda Rede Social de Massa o Twitter
14

, é classifica por Strutzel (2015, p.181) 

como “uma rede social bastante peculiar, mais especificamente denominada microblogging, 

que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos [...] por 

meio do site do serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento”. Nessa rede 

também temos a timeline, na qual ficam os tweets, que podem ser links, imagens e textos 

(com no máximo 140 caracteres). A interação é menor, pois os usuários podem apenas 

“retweetar” ou mencionar usuários em postagens (STRUTZEL, 2015). 

 Outra rede social é o Google Plus
15

, ou Google +, lançada em 2011 é a rede social do 

maior site de buscas, ele congrega serviços já oferecidos aos usuários do Google, seu objetivo 

era bater o principal concorrente, o Facebook, porém teve um pequeno número de adeptos, 

mas vem tentando ampliar (STRUTZEL, 2015), “as novidades trazidas por esta rede foram o 

                                                 
13

 https://www.facebook.com/ 
14

 https://twitter.com/ 
15

 https://plus.google.com/ 
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conceito de Círculos para organizar os amigos e os Hangouts, chats de vídeo que podem 

funcionar em tempo real dentro da própria rede ou pelo Youtube” (STRUTZEL, 2015, p.181-

182). O recurso de interação da rede é o botão +1, similar ao “Curtir” do Facebook, segundo 

Strutzel (2015, p. 182) ele “pode ser aplicado em diversos tipos de conteúdo, como textos de 

sites e postagens de blogs e, quando clicados, influem diretamente no posicionamento do 

conteúdo que se encontra nas páginas de resultados de buscas”, com isso o autor acredita que 

seu número de usuários seja incrementado. 

A última rede social elencada por Strutzel (2015, p.182) é o LinkedIn
16

, “caracterizado 

com um híbrido entre uma plataforma de massa e rede de nicho, afinal contém elementos 

comuns a ambos os tipos”, foi lançado em 2003 é um “site de que busca a criação de redes 

sociais voltadas aos negócios, [...] focado em profissionais e seu desejo de construir uma rede 

de contatos profissionais que de fato possa ser utilizada nos negócios” (TELLES, 2011, p.92). 

  
Figura 2 - Redes e Mídias Sociais. 

 
Fonte: Baseado em Strutzel (2015) e Telles (2011).  

 

Saindo das redes, vamos para as Mídias Sociais, “embora sejam focadas em tipos 

exclusivos de conteúdo, algumas delas acabam se mesclando com o conceito de redes de 

nicho” (STRUTZEL, 2015, p.182), isso se dá devido ao aumento do uso de aplicativos, nos 

quais muitas mídias funcionam. Mídias sociais de compartilhamento de vídeo, segundo o 
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 https://www.linkedin.com/ 
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autor, são o Vimeo
17

, videolog, que foi um dos primeiros sites do mundo, e a mais conhecida 

chamada Youtube
18

, lançado em dezembro de 2005 é “um dos destinos líderes para conteúdos 

em vídeo, em grande parte em razão da sua simplicidade” (TELLES, 2011, p. 26), para 

compartilhar vídeos curtos de até seis segundos tem-se o Vine
19

 (STRUTZEL, 2015, p. 183). 

Para compartilhamento de fotos existe o Instagram
20

, lançado no ano de 2012, é uma 

rede social de compartilhamento de imagens para celulares e tablets (sistema operacional iOS 

e Android), é possível curtir, comentar e compartilhar em outras redes sociais, o Flickr
21

 e o 

500 px
22

 tem a mesma função, o Pinterest
23

 é feito para publicar e compartilhar imagens e 

infográficos. 

 Há mídias sociais de assuntos de saúde, o MapMyFitness
24

, descobre caminhos para 

corridas, o MapFitnessSpal
25

 é para compartilhamento de dietas e exercícios e o Fitocracy
26

, 

transforma programas de dietas e exercícios em game para competir com os amigos. Quando 

se está com algum problema de saúde, descobre-se uma doença tem a mídia 

dePacientsLikeMe
27

, para encontrar pacientes com mesmas doenças e trocar de experiências. 

 Strutzel (2015), também apresenta dentro das mídias sociais as redes fechadas como a 

Couple
28

, para casais em que cada usuário só pode interagir com seu parceiro, a FamilyLeaf
29

 

para membros da mesma família, pode-se construir uma árvore genealógica e a NextDoor
30

, 

para relacionamentos entre vizinhos. 

As mídias sociais específicas para relacionamento são o Tinder
31

, uma rede de 

“paquera” para usuários se conhecerem; o Lulu
32

 que é um aplicativo para mulheres avaliarem 

homens com quem já tiveram um relacionamento; o HowAboutWe
33

, apresenta sugestões de 

passeios para solteiros marcarem encontros e o Line For Heaven
34

, rede para religiosos 

encontrarem pares de mesmo interesse.  
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Para compartilhamento de locais, rotas, informações sobre o trânsito tem o 

Foursquare
35

, compartilhar locais públicos e privados visitados, o Yelp
36

, para compartilhar 

avaliações de locais; Kekanto
37

 que é um aplicativo brasileiro para compartilhar locais 

visitados; o Waze
38

 aplicativo de mapas para compartilhar rotas e informações de trânsito; e o 

TripAdvisor
39

 para compartilhar dicas de viagens. 

Outras mídias sociais apresentadas por Strutzel (2015) são o Slideshare
40

, publicação 

de slides e apresentações; o Goodreads
41

, no qual é possível compartilhar resenhas de livros; o 

Skoob
42

, rede brasileira para compartilhamento de resenhas; o Delicious
43

 para compartilhar 

bookmarks; o ScoopIt
44

 para compartilhar notícias sobre temas específicos; o Snapchat
45

 em 

que mensagens instantâneas são completamente apagadas depois de enviadas. Também temos 

o Path 
46

 que é a rede social limitada a 150 amigos; Whatsapp
47

, para troca de mensagens em 

tempo real; o TVTag
48

, uma rede de comentários ao vivo sobre programas de TV; o Deezer
49

, 

para compartilhar playlists de música; e o Raptr
50

 para compartilhar experiências, dicas e 

recordes de games. Telles (2011) apresenta o Tumblr
51

, criado em 2007, segundo o autor seria 

uma mistura de Twitter com blog, além da praticidade tem grande integração com outras 

plataformas. 

 As mídias sociais são bons canais de comunicação, tanto para publicar conteúdos, 

quanto para compartilhar conhecimento, além da facilidade de encontrar os materiais 

publicados utilizando ferramentas e buscas (STRUTZEL, 2015). As redes/mídias sociais tem 

se tornado cada vez mais importantes para a publicidade e marketing como um todo, por isso 

tornaram-se grandes negócios, Gabriel (2010) apresenta a rede social Klikot 
52

 que “divide os 

lucros de publicidade com os seus usuários, que são quem produzem os conteúdos em 

qualquer rede social. Quanto mais conteúdo produzir e mais visitas receber no Klikot, mais 
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dinheiro acumula” (GABRIEL, 2010, p.202) é a primeira rede social a dividir sua receita com 

os usuários “baseado no princípio de que a comunidade deve ser recompensada pelas suas 

contribuições [...] esta é uma revolução da Internet reconhecendo que é um site de seus 

usuários, e não de seus proprietários” (KLIKOT, online, 2016) 
53

.  

 São diversas as mídias sociais, mesmo estas revolucionaram a forma de uma marca se 

comunicar com seus consumidores. É preciso estudar onde o público-alvo atua para também 

se fazer presente nessas plataformas do ambiente digital. 

 

 

2.3. PRESENÇA DIGITAL  

 

A presença digital, segundo Strutzel (2015, p. 87) é “o conteúdo online produzido e 

distribuído pela entidade e a criação de pontos de contato com a audiência”. Segundo o autor, 

a presença digital precisa estar de acordo com o posicionamento assim como as ações 

desenvolvidas precisam estar alinhadas com as estratégias. 

Hoje em dia se a empresa não está no mundo virtual é como se não existisse, “esta é a 

percepção que as pessoas têm atualmente sobre empresas, produtos ou serviços que não são 

encontrados na web” (STRUTZEL, 2015, p. 87). Ela não precisa estar em todas as 

redes/mídias sociais, mas sim nas que o seu público-alvo se encontra. Essa presença no 

ambiente digital, segundo Strutzel (2015), acontece em quatro fases (Figura 2), são elas: 

Existência: no universo digital não basta estar presente, tem que se fazer presente. 

“Ter presença digital é ser atuante na web, compartilhando conteúdo relevante ao público-

alvo e desenvolvendo pontos de contato entre o consumidor e a marca” (STRUTZEL, 2015, p. 

89); Atração: após estar no ambiente digital é preciso atrair seu público-alvo, a produção de 

conteúdo tem que ser relevante e de qualidade, com uma frequência adequada para não saturar 

seu público; Relacionamento: se a fase da atração foi bem executada, é preciso manter o 

relacionamento com os fãs, acompanhar o feedback do conteúdo publicado, é mais fácil 

entender o público percebendo que tipo de conteúdo gera mais audiência, faz com que se trace 

uma rota para as publicações; e Engajamento: se todas as outras fases foram bem executadas 

o público irá se identificar com a empresa e se engajar no ambiente digital. “Engajamento é o 

nível máximo de relacionamento entre a marca e o consumidor, onde este acompanha 

ativamente o conteúdo publicado” (STRUTZEL, 2015, p. 91).  
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Figura 3 - Fases da Presença Digital. 

 
Fonte: Adaptado de Strutzel (2015, p. 89-91). 

 

Para ter êxito nesse modelo a empresa precisa ter uma cultura interna voltada para a 

internet, encontrar uma maneira de potencializar suas campanhas online aproveitando da 

melhor maneira possível o investimento e monitorar a repercussão, mas é preciso dar 

respostas ao que o público comunica nos canais tanto online quanto offline, mantendo o 

relacionamento, pois assim se transforma em engajamento, a última fase e a que todas as 

empresas querem ter com seus consumidores. Devido à importância abordaremos de forma 

mais ampla no subcapítulo 2.2.1. 

 

 

2.2.1. Engajamento  

 

Segundo Li (2011) vivemos hoje uma nova cultura de compartilhamento, os clientes 

têm o poder de compartilhar suas opiniões com o mundo através da internet. O número de 

usuários da internet teve um aumento expressivo, assim como o tempo em que as pessoas 

ficam conectadas, grade parte disse devido ao surgimento das mídias sociais, que trouxeram 

grandes mudanças na forma de relacionamento entre uma empresa com seus clientes e 
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funcionários e parceiros. O relacionamento que antes era através de canais privados, como 

telefone ou email, agora de certa maneira, tornou-se público com a utilização as mídias 

sociais, sendo assim mais difícil de ter o controle sobre o que se fala de uma empresa/marca. 

  É preciso compreender quem está no controle, pois “o ato de nos relacionarmos com 

as pessoas e de aceitarmos o fato de elas deterem poder pode nos permitir enfrentar 

comportamentos negativos. Essa é, na verdade, a única chance que temos para influenciar 

resultados” (LI, 2010, p.21), o relacionamento é a base de qualquer negócio, sendo também o 

objetivo do marketing e da comunicação, construir um relacionamento com clientes, 

funcionários e parceiros. Para que isso aconteça, Li (2011, p. 79) acredita que 

 

a comunicação precisa deixar de ser apenas transacional, impessoal e de curto prazo 

para se tornar um relacionamento mais pessoal, íntimo e de longo prazo.Em resumo 

torna-se necessário a humanização do marketing e da comunicação, substituindo 

essa “voz” imparcial e anônima por outra, que transmita significado e denote 

envolvimento. 

 

É preciso que as empresas conquistem e mantenham o diálogo com seus públicos 

(internos e externos) para obter o engajamento que segundo Li (2011) é um dos principais 

objetivos das organizações para vender mais produtos, pois tem foco na construção de um 

relacionamento com os clientes para que a venda não seja de curto prazo e sim de longa 

duração, criando fidelidade. Li (2011, p.80) define engajamento como “uma entidade 

multiforme que se adapta a cada situação. Um modo de abordar a questão é agrupar e 

priorizar os tipos de engajamento dentro do que denomina ‘pirâmide de engajamento’” 

(Figura 3). A pirâmide que a autora apresenta serve para mostrar formas e comportamentos 

específicos das pessoas que estão engajadas com a empresa; 

 

Figura 4 - Pirâmide de Engajamento. 

 
Fonte: Li, 2011, p. 81. 

 

 No topo da pirâmide, o engajamento é maior já na sua base o engajamento é menor. O 

nível mais baixo é o da observação, quando há pouca interação, sem contato direto com o 

produto, “não existe qualquer necessidade ou desejo de maior envolvimento” (LI, 2011, p.81). 

O nível do compartilhamento vai além da observação, e a pessoa passa a compartilhar 
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informações sobre determinado produto, e algum amigo pode se interessar pelo mesmo. No 

nível do comentário, o engajamento já é maior o consumidor compartilha ativamente sua 

opinião, por exemplo, avalia um produto em um site de avaliação. No nível da produção 

“envolve a criação e a produção de conteúdos para um público específico por algum tempo” 

(LI, 2011, p.83), como por exemplo, engajar pessoas que estão acostumadas a falar sobre 

determinado assunto que um produto ou uma marca possa ser encaixado. A curadoria tem um 

alto nível de engajamento, organizam o conteúdo de um site, por exemplo, para que as 

pessoas participem ativamente, o curador pode ser alguém contratado por uma empresa para 

gerenciar o site, ou ter seu próprio espaço para compartilhar experiências, dar dicas, ajudar 

pessoas na hora da compra de determinados produtos. 

 A Secretaria de Comunicação Social (ONLINE, 2016)
54

, disponibiliza o exemplo de 

aplicação da pirâmide nas redes sociais (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Exemplo de Pirâmide de Engajamento nas Redes Sociais. 

Curadoria São aqueles usuários extremamente engajados que participam ativamente de discussões 

e temas de seu interesse, estimulam e gastam tempo gerenciando comunidades ou 

fóruns de debates, ditam regras de convivência e moderam o conteúdo produzido e 

trafegado nestes espaços. Representam o menor número de usuários.  

Produção Usuários que criam e produzem conteúdo em diversas plataformas e formatos para seus 

próprios ambientes (blog, páginas de Facebook, entre outros). 

Comentário não chegam a produzir conteúdo em escala, mas são extremamente ativos em debates e 

críticas ao que é produzido por outros usuários. Comentam em blogs e contribuem com 

fóruns ou comunidades on-line de forma opinativa. 

Compartilhamento Usuários que estão presentes nas mídias sociais, mas não produzem ou debatem, 

apenas espalham conteúdo produzido para suas próprias redes. 

Observação Usuários que participam e possuem perfis nas redes, mas apenas acompanham o que se 

passa e os conteúdos destes ambientes. A maior parte dos usuários de Internet no Brasil 

está nesta categoria, isto é, lê, analisa, mas não compartilha ou opina sobre. 

Fonte: Secretaria de Comunicação Social (online, 2016). 

 

 Quando uma empresa está presente nas mídias/redes sociais ela precisa 

entender/interpretar o comportamento do seu público e aproveitar da melhor maneira possível 

essa interação que as mídias/redes sociais permitem para estreitar e manter o relacionamento 

com seus clientes em potencial. 

 Uma forma de medir o engajamento é fórmula da Taxa de Engajamento apresentada 

pelo blog Fabulosa Ideia
55

, no qual se somam todas as curtidas, compartilhamentos e 

comentários do dia e divide pelo número total de fãs da página, depois se multiplica o valor 

por cem e tem-se a taxa de engajamento, a figura 4 ilustra essa fórmula. 
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 http://secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/internet-e-redessociais/secommanualredessoCiaisout 
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Figura 5 - Fórmula da Taxa de Engajamento. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.fabulosaideia.com.br/blog/2013/mensure-o-engajamento-de-seus-fas/>. 

Acesso em 23 out. 2016. 

  

 Com essa fórmula é possível entender qual tipo de postagem e qual conteúdo gera 

maior interação com o público da marca em suas mídias sociais. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Quanto à natureza deste estudo, trata-se de uma pesquisa qualiquanti, que de acordo 

com Michel (2009, p.39) é “pesquisa que quantifica e percentualiza opiniões, submetendo 

seus resultados a uma análise crítica qualitativa”. 

Além de base em números e percentagens pode-se ter uma análise mais profunda sobre 

valores, opiniões, engajamento do público da marca Melissa nas redes sociais. Segundo 

Fonseca (2002) a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 

3.2 MÉTODO/TÉCNICA 

 

Para Michel (2009) método é o plano norteador, é o modo escolhido para se chegar a 

uma resposta já a técnica é a ferramenta de aplicação desse plano, a forma de aplicar o 

método. Especificamente o método a ser usado nessa pesquisa é a análise de conteúdo 

definido por Bardin (1977, p. 31) como: 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações que aposta no rigor de método 

como forma de não se perder na heterogeneidade de seu objeto, visa obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores e conhecimentos relativos às condições de variáveis inferidas na 

mensagem  

 

 Então, foi feita uma exploração pelas mídias/redes sociais que a marca Melissa usa 

para manter-se presente no ambiente digital, o material foi coletado no período de seis de 

junho a seis de julho de 2016
56

. 

 Após seleção dessas postagens, foram criadas categorias para estudar quais tipos de 

campanhas de propaganda e estratégias de campanha que são utilizadas pela marca, o 

engajamento da marca com seu público-alvo e por fim, as fases da presença digital foram 

analisadas depois dessa categorização, de forma a identificar onde cada rede/mídia social da 

marca se encontra. A seguir apresentamos o quadro 2 criado para analisar cada postagem da 

Melissa: 

 

                                                 
56

 Primeiramente faríamos semana composta de seis de junho (segunda-feira) a 24 de julho de 2016 (domingo), 

mas devido o pouco conteúdo coletado em algumas redes/mídias sociais optamos por um mês inteiro de coleta. 
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Quadro 2 - Categorias de análise. 

Postagem 

PROMOCIONAL 

Imagem estática 

Imagem gif 

Imagem vídeo 

Imagem Texto Estática 

Gif 

Catálogo 

Uso Pessoa/Modelo 

Famoso 

Não se aplica 

INSTITUCIONAL 

Imagem estática 

Imagem gif 

Imagem vídeo 

Imagem + Texto Estática 

Gif 

Catálogo 

Uso Pessoa/Modelo 

Famoso 

Não se aplica 

 

 

Engajamento 

Curtir  

Compartilhar  

Comentar 

Produção / Curadoria 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 O primeiro passo da análise de cada postagem foi identificar se ela era do tipo 

promocional, enfatizando a divulgação do produto, ou institucional, difundindo imagem da 

marca/empresa. O segundo passo foi identificar o tipo de imagem da postagem da marca 

Melissa, que podia ser “imagem estática”, imagem dos produtos sem movimento; “imagem 

gif”, duas ou mais imagens animadas; “imagem vídeo”, vídeos curtos postados pela marca; 

“imagem texto”, postagem com texto/redação que podia ser estática ou em forma de gif.  

 O terceiro passo foi identificar nas postagens quais eram de “catálogo”, contendo 

apenas a imagem do produto ou postagem de “uso”, sendo uma imagem de alguém usando ou 

segurando produtos da marca, podendo ser classificada em “pessoa comum/modelo” ou 

“pessoa famosa” ou ainda a categoria não se aplica a nenhuma das anteriores. O último passo 

da análise foi para compreender o engajamento da marca Melissa nas mídias/redes sociais, 

onde foi analisado o número de curtidas, compartilhamentos e comentários de cada postagem 

da marca, e também se alguma das postagens foi de “produção/curadoria” dos consumidores. 
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3.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

 A Melissa está presente em várias mídias sociais como no Instagram, Youtube, 

Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Snapchat e Tumblr, porém durante o período de 

coleta observamos que a Melissa atua com maior intensidade em quatro delas: Facebook, 

Twitter, Google + e Instagram. Sendo assim o corpus da pesquisa foram as 124 publicações 

da marca Melissa nessas quatro mídias sociais no período de seis de junho a seis de julho de 

2016, totalizando um mês, mas primeiramente buscamos conhecer a história da marca 

Melissa. 
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4 A MARCA MELISSA 

 

 A Grendene existe desde 1971 e foi fundada pelos irmãos Pedro e Alexandre 

Grendene Bartelle na cidade de Farroupilha no Rio Grande do Sul. Primeiramente produziam 

embalagens plásticas para garrafões de vinho, tempos depois forneciam poliamida (nylon) 

para produção de calçados, e, em 1978 surgiu à primeira sandália, chamada Nuar. Mas é em 

1979, inspirada nos calçados de pescadores franceses, é que aconteceu o lançamento da 

primeira sandália da marca Melissa (GRENDENE, 2016, ONLINE)
57

, a linha do tempo da 

marca pode ser vista no quadro 3. 

 
Quadro 3 - Linha do tempo da Melissa. 

ANO ACONTECIMENTO 

1979 É lançada a primeira Melissa, o modelo Aranha. 

1983 Começaram as parcerias com designer mundiais. 

1984 Surgem as Melissinhas, a linha infantil da marca. 

1994 Após período de estagnação, as sandálias Melissa são relançadas. 

1996 Depois de dois anos sem lançamentos, a Melissa traz ao Brasil a top model Claudia Schiffer, 

para desfilar os novos modelos. 

1998 A Grendene passa a ter um setor para cuidar apenas da marca Melissa e se reposiciona no 

mercado.  

2003 Ganha novo design by Alexandre Herchcovitch, Sommer e Cavalera na São Paulo Fashion 

Week, depois disso estreia vitrines de lojas-conceito em Paris (Colette) e em Londres (Dover 

Street Market). 

2004 25 anos de Melissa, comemorado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com a 

exposição Plasticorama. Houve o relançamento da Melissa Aranha. 

2005 É inaugurada a Galeria Melissa, na Rua Oscar Freire, bairro nobre de São Paulo, onde estão 

localizadas famosas marcas nacionais e internacionais. 

2008 Fecha parceria histórica com a estilista Inglesa Vivienne Westwood e com a arquiteta iraquiana 

Zaha Hadid. 

2009 30 anos de Melissa, houve o lançamento da revista e do perfume Plastic Dreams. 

2010 Em comemoração aos 30 anos de Melissa, houve uma exposição, no São Paulo Fashion Week, 

com 30 pares de históricos da marca. 

2012 Foi inaugurada a Galeria Melissa em New York, no bairro Soho. 

2014 Foi inaugurada a Galeria Melissa em Londres  

Fonte: Adaptado de: Site Grendene
58

; Mundo das Marcas
59

; e Jornal Meio & Mensagem
60

, (2016). 

 

Uma empresa gaúcha que devido ao sucesso de sua primeira sandália sentiu a 

necessidade de criar um departamento para cuidar exclusivamente da marca Melissa devido 

ao grande sucesso das sandálias. Conquistou não só o Rio Grande do Sul como o Brasil e a 

partir de 1983 com as parcerias com designs, arquitetos estrangeiros a marca se espalhou pelo 

mundo, estando presente em mais de 70 países. 

                                                 
57

 Disponível em:<http://www.grendene.com.br/>. Acesso em 28 mar. 2016. 
58

 Disponível em:<http://www.grendene.com.br/>. Acesso em 28 mar. 2016. 
59

 Disponível em:<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/melissa-moda-em-plstico.html>. Acesso em 

28 mar. 2016. 
60

 Disponível em:<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2014/10/09/Galeria-Melissa-

abre-as-portas-em-Londres.html#ixzz436wJj2u4>. Acesso em 28 mar. 2016. 
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 Segundo o site Melissa (2016,online)
61

 a partir da ideia de se expressar através de um 

sapato eles criaram experiências sensoriais no plástico, adquire-se um produto diferenciado e 

moderno. 

Melissa, não é um calçado, mas um objeto de design que ultrapassa forma e 

conteúdo chegando à verdadeira mensagem que quer transmitir: a do plástico como 

opção. Para a marca a tecnologia está a serviço das emoções humanas (MUNDO 

DAS MARCAS, 2016, online)
62

. 

 

 Um produto diferenciado no mercado também possui um consumidor diferenciado, 

Beatriz Borges, Gerente de Marketing da Multifranqueadora do Clube Melissa fala sobre as 

consumidoras: 

Não nos enxergamos como uma rede de lojas, mas sim de clubes. Esse 

direcionamento faz parte de nossa Missão e Visão. Não nos relacionamos com 

simples consumidoras, mas com fãs - jovens que têm 70 modelos de sandália, de 

diversas cores. Elas querem se sentir parte da marca (BORGES, 2016, online). 

  

 Até 2016 a Grendene, empresa que produz a marca Melissa, possui outras marcas 

como Zaxy, Raider, Ipanema, Cartago, Zizou, seu site nos direciona para sites próprios de 

cada marca.  

 O site oficial da Marca Melissa, possui uma barra de menu com as seguintes opções: 

Feed; Social Us; Coleções, Shop, Galeria Melissa, Heritage e Onde Encontrar. A página 

inicial é o “Feed”, onde encontramos notícias, matérias, editorias da marca, gifs animados 

(Figura 6); Fazendo login no site aparece um novo ícone no menu, o “My Feed”, onde cada 

cliente tem seu ambiente dentro do site Melissa. 

 

Figura 6 - Site Melissa – Página inicial e Feed. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.melissa.com.br/>. Acesso em: 10 set. 2016.  

 

                                                 
61

 Disponível em: <https://www.melissa.com.br/heritage>. Acesso em: 22 mar. 2016 
62

 Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/melissa-moda-em-plstico.html>. Acesso 

em: 22 mar. 2016 
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 No menu “Social US” (Figura 7) têm-se acesso as publicações da Melissa em suas 

mídias sociais como no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, clicando em cada uma delas 

somos redirecionados.  

 

Figura 7 - Site Melissa – Social Us. 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.melissa.com.br/social-us>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 Em uma pesquisa exploratória nas redes sociais da marca Melissa, observamos a 

página do Facebook (Figura 8) que teve as primeiras publicações em sete de julho de 2011, 

embora o relato histórico comece antes, porém a data de publicação do dia 24 de outubro de 

2012. Em relação aos seguidores em 22 de março de 2016 eram 4.920.182, já no dia 10 de 

setembro de 2016 eram 5.152.977.  

 

Figura 8 - Facebook Melissa. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/101213093279289/photos/1175562765844311/>. Acesso 

em: 10 set. 2016. 

  

 A Melissa está no Twitter desde junho de 2008 (Figura 9), seu perfil oficial é o 

@sigamelissa com 58.262 seguidores, a marca segue 24.195 usuários, tem 12.595 Tweets até 
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o dia 24 de março de 2016. Já em 10 de setembro de 2016 esse números mudaram sendo 

60.968 seguidores, a marca segue 24.010 usuários, tem 12.820 Tweets. 

 

Figura 9 - Twitter Melissa. 

 

 
Fonte: Disponível em: < https://twitter.com/sigamelissa>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 As postagens do Instagram (Figura 10) da marca não acontecem todos os dias, mas 

ocorrem em média de três por dia, no total de 3.741 publicações, até o momento, com 

1.128.440 seguidores e seguiam 1.324, de acordo com os dados de 24 de março de 2016. Já 

em 10 de setembro de 2016 esses números eram diferentes totalizando 3.993 publicações, 

possuíam 1.338.341 seguidores e seguiam 1.342. 

 

Figura 10 - Instagram Melissa. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/melissaoficial/>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 As imagens no Instagram da marca têm um diferencial, é possível ver na Figura 10, 

uma imagem dividida em três ou seis imagens que são postadas no mesmo dia e acabam 

formando uma única imagem. 
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 A Melissa está presente no Youtube (Figura 11) desde 24 de julho de 2013, com o 

Canal Melissa Channel, porém seu primeiro vídeo foi postado em seis de agosto de 2013. As 

postagens são em um espaço de tempo maior, não há uma frequência regular, alguns meses 

tem sete vídeos, outros um ou dois com vídeos de Campanhas Publicitárias, Making Off das 

produções, desfiles em que a marca participa, entre outros.  

 

Figura 11 - Canal no Youtube da Melissa. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/user/melissachannel>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 

 Em 24 de março eram 12.638 inscritos no canal, 1.109.776 visualizações, em 10 de 

setembro de 2016 eram 13.707 inscritos e 1.375.643 visualizações. O primeiro vídeo foi 

postado em seis de agosto de 2013 e teve 4.407 visualizações, o último vídeo que a Melissa 

postou em seu canal no Youtube foi em 17 de agosto de 2016 e teve 404 visualizações, dados 

observados em 10 de setembro de 2016. 

 Na sequência, o próximo item do Site Melissa a ser apresentado é o menu “Coleções”, 

no qual têm-se acesso às diversas coleções da marca, lançamentos, parcerias e as specials, que 

são as coleções especiais da marca. 

 No menu “Loja” (Figura 12), somos direcionamos para o site E-commerce da marca 

lojamelissa.com.br, onde podem ser feitas compras de sapatos e sandálias femininas e 

unissex, adultas e infantis, em diversas cores e modelos. Modelos clássicos, lançamentos de 

Melissa além do Bazar, onde os produtos têm desconto.  
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Figura 12 - Site Melissa – Loja Online. 

 
Fonte: Disponível em: <https://lojamelissa.com.br/>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 Comprando no site há o Programa Fidelidade Milhagem Melissa, cada compra gera 

pontos, relativos ao valor do produto em reais, para trocar por produtos. Se uma Melissa custa 

R$100,00, ela gera 1000 pontos e para adquirir ela são necessários 10.000 pontos. É possível 

também se cadastrar para receber notícias, lançamentos e ofertas por email. Através do site E-

commerce pode se ter acesso às redes sociais Facebook, Twitter, Intagram.  

 No ícone “Galeria Melissa”, é possível fazer um Tour 360° pelas três galerias da 

marca, estas são lojas conceito. A primeira Galeria Melissa foi inaugurada em 2005 na cidade 

de São Paulo (Figura 13), através desse ícone do menu é possível conhecê-la.  

 

Figura 13 - Site Galeria Melissa São Paulo. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.melissa.com.br/galerias/sp> Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 A Galeria Melissa de New York está em processo de mudanças, por esse motivo não é 

possível realizar o Tour 360° no site Melissa, desde março de 2016 até o momento. A Galeria 

Melissa Londres inaugurada em 2014 e pode-se conhecê-la através do Tour 360° disponível 

no site. 
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 Em “Heritage” (Figura 14), encontramos a história da Melissa, momentos importantes 

da marca, as parcerias, estrelas que estamparam as campanhas publicitárias, esse conteúdo 

está dividido em 23 slides, à medida que descemos o mouse um novo slide com imagem e 

texto aparece. 

Figura 14 - Site Melissa Heritage, slide 4. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.melissa.com.br/heritage#slide/4>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 Na barra superior esquerda, ainda em “Heritage”, encontramos três ícones de mídias 

sociais, são elas: Facebook, Twitter e Google +, ao clicar em alguma das opções surge uma 

janela (Figura 15), onde é possível compartilhar em nossa conta o slide que estamos 

visualizando no momento, são 23 slides que contam a história da marca Melissa, então pode-

se gerar 23 publicações em cada uma das mídias sociais citadas. 

. 
Figura 15 - Compartilhamento dos slides do ícone Heritage. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.melissa.com.br/heritage#slide/4>. Acesso em: 10 set 2016. 

 

 O Google + que em 24 de março de 2016 tinha 500.988 seguidores, em 10 de 

setembro de 2016 eram 531.156 seguidores. No ícone “Sobre” temos acesso aos links de 

todas as mídias sociais da Melissa (Figura 16), acrescentando mais duas que ainda não foram 

citadas: o Pinterest que em 24 de março de 2016 tinha 5.100 seguidores, em 10 de setembro 

de 2016 eram 6089 e o Tumblr (desde março de 2014) que durante a realização da pesquisa 

não houve nenhuma postagem. 
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Figura 16 - Google +, links para acessar as mídias sociais da Melissa. 

 
Fonte: Disponível em: <https://plus.google.com/u/0/+MelissaBrOficial>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

 

 Em “Onde Encontrar”, último ícone, podemos encontrar o Clube Melissa mais 

próximo informando nossa localização, além das franquias da Melissa, podemos encontrar 

também lojas multimarcas que vendem produtos Melissa. 

 As franquias podem ter suas próprias contas em redes sociais, como é o caso da Loja 

Melissa de Santa Maria além de replicar o material da Loja Melissa Oficial, no Facebook 

(Figura 17) e no Instagram (Figura 18), faz suas próprias postagens com fotos da nova 

Coleção Melissa que chegou à loja, convites para o Coquetel de Lançamento da nova coleção 

e as fotos dos eventos, dos preparativos e das próprias clientes usando os produtos, mantendo 

uma relação mais próxima com as clientes.  

 

Figura 17 - Facebook Clube Melissa Santa Maria. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/clubemelissasantamariashopping/>. Acesso em: 10 set. 

2016. 

Figura 18 - Instagram Clube Melissa Santa Maria. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/clubemelissasantamaria/>. Acesso em: 10 de set. 2016. 

 

 As postagens no instagram do Clube Melissa de Santa Maria, não seguem a dinâmica 

do Instagram oficial da Melissa com as postagens de carrossel, ou seja, uma imagem dividida 

em três ou seis postagens, postadas no mesmo dia e quando visualizadas forma uma única 

imagem. 

 

 

4.1 ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS DE MASSA/MÍDIAS SOCIAIS DA MARCA 

MELISSA 

 

Redes sociais para Strutzel (2015) são sites em que as pessoas criam perfis e publicam 

diversos tipos de conteúdo e formam a sua rede pessoal de amigos; já nas mídias sociais, teria 
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um conteúdo mais específico como infográficos, vídeos, slides, ilustrações, fotos, em que 

você cria uma conta e teoricamente não cria uma rede de amizade, pois em muitas delas pode-

se ver o conteúdo de algum integrante e não ser seu amigo virtualmente. Lembramos que 

Strutzel (2015) criou três subgrupos: Redes Sociais de Nicho, Redes Sociais de Massa 

(Facebook, Twitter e Google +) e Mídias Sociais (Instagram), porém trataremos neste 

trabalho todas como mídias sociais. 

 Durante o período de coleta nas redes/mídias sociais da marca Melissa, notamos que 

ela está presente no Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Snapchat 

e Tumblr, mas que ela se faz presente em apenas quatro das citadas acima: Facebook, Twitter, 

Google +, Instagram é nessas que a Melissa tem maior periodicidade nas postagens e maior 

interatividade com o público da marca, mas cada uma delas com suas diferenças como 

mostraremos a seguir. 

4.1.1 Facebook  

 

 A Melissa está presente no Facebook desde 2011, no primeiro semestre de 2016 

realizamos uma pequena pesquisa exploratória na fanpage e voltamos a observá-la no 

segundo semestre do mesmo ano, notamos um aumento no número de seguidores que pode 

ser visto no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Aumento no número de seguidores no Facebook Melissa. 

Rede Social Mês N° de seguidores Diferença 

FACEBOOK Março 4.920.182 232.721 

Setembro 5.152.973 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No período de análise que aconteceu de 06 de junho a 06 de julho foram 56 postagens 

da marca no Facebook. Só não houve postagens em três dias (três domingos), nos outros dias 

da semana foram em média de duas a três postagens diárias. Nesse mês de coleta foram 12 

postagens em segundas-feiras, nove postagens em terças-feiras, 13 postagens em quartas-

feiras, nove postagem em quinta-feira, oito postagens em sextas-feiras, três postagens em 

sábados e duas postagens em domingos, única rede social que tem postagem nos finais de 

semana. Dividindo esse período em semanas, totalizamos cinco, na primeira foram 13 

postagens, na segunda 12 postagens, na terceira 12 postagens, na quarta 12 postagens e na 

quinta semana sete postagens. 
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 Em um primeiro momento as postagens foram dividas em promocionais e 

institucionais. As promocionais quando a postagem tinha foco na divulgação dos produtos, e a 

assinatura da marca Melissa, como podemos ver na figura 19. 

 

Figura 19 - Exemplo de postagem promocional. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1145412482192673/?type=3&theater> Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A postagem promocional é a apresentação do produto em si, sendo ele sozinho como 

na figura 19, ou com uma pessoa o usando e também as postagens com promoções da marca. 

As postagens institucionais são as que não vendem um produto em si, e sim a empresa como 

um todo, o que pode ser visto na figura 20. 

 

Figura 20 - Exemplo de postagem institucional. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.101213 

093279289/1148285178572070/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Nessa postagem a Melissa apresenta a nova fachada da Galeria de Nova Iorque, que 

está em um novo endereço e em breve estará aberta para o público.  O total de postagens no 
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Facebook da marca foram 56, destas 54 promocionais (96%) e apenas duas institucionais 

(4%), como o gráfico 1 mostra a seguir: 

 
Gráfico 1 - Postagens Promocionais X Postagens Institucionais no Facebook. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 As postagens promocionais e institucionais foram divididas em seis categorias, são 

elas: imagem estática, imagem gif, imagem vídeo, imagem + texto, imagem + texto estático e 

imagem + texto gif. A postagem do tipo estática é aquela que apresenta a imagem do produto 

sem movimento, como pode ser visto na figura 21. 

Figura 21 - Exemplo de postagem imagem estática. 

 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1144047115662543/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A imagem gif, é o tipo de postagem que contêm dois ou mais produtos da marca que 

são apresentados ao público de forma animada, ao clicar em gif aparecem os modelos da 

marca, na figura 22, temos o exemplo de uma postagem que apresenta as consumidoras seis 

diferentes modelos de uma mesma coleção da marca: 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

Promocional 

Institucional 
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Figura 22 - Exemplo postagem imagem gif. 

 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/?fref=ts>. Acesso em 17 out. 2016. 

 

 O tipo de postagem imagem vídeo é aquele onde a marca posta em suas redes/mídias 

sociais um vídeo de qualquer natureza, onde apareçam os produtos, pessoas usando, desfiles, 

as lojas Melissa, entre outros, a figura 23 ilustra: 

 

Figura 23 - Exemplo postagem vídeo. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/?fref=ts>. Acesso em: 17 out. 2016.  

 

 A classificação imagem + texto estático, refere-se a uma postagem que contenha 

redação publicitária e não apenas a assinatura da marca e da coleção, o exemplo pode ser 

encontrado na figura 24, a seguir: 
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Figura 24 - Exemplo de postagem imagem estática + texto. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1154914291242492/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Já nas postagens imagem + texto gif, a redação publicitária aparece de forma animada, 

com movimento, ao clicar em gif o resto da expressão “Melissale” aparece com diferentes 

cores, como mostra a figura 25: 

 
Figura 25 - Exemplo postagem imagem gif + texto. 

  

 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/?fref=ts>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 No Facebook, das postagens promocionais, foram 44 imagem estática (82%), quatro 

imagem gif (7%), uma imagem vídeo (2%), quatro imagem + texto estático (7%), uma 

imagem + texto gif (2%) e nenhuma imagem + texto, o gráfico 2 ilustra este resultado: 
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Gráfico 2 - Tipo de postagens promocional no Facebook. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Foram apenas duas postagens institucionais no Facebook, destas uma foi do tipo 

postagem imagem estática (50%), essa postagem foi apresentada neste trabalho como 

exemplo de postagem institucional e encontra-se na figura 20. A outra postagem institucional 

foi do tipo imagem + texto estático (50%), esta não vende nenhum produto e contêm a 

imagem de um notebook, com o site da marca na tela e a seguinte pergunta: “o que você quer 

ver em nosso site?”, na figura 26 podemos visualizar a postagem: 

 
Figura 26 - Postagem institucional imagem + texto estático. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1161364047264183/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 
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O gráfico 3 ilustra o resultado das postagens institucionais e suas categorias: 

 
Gráfico 3 - Tipo de postagem institucional no Facebook. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A outra classificação para diferenciar as postagens promocionais e institucionais foi 

referente à postagem catálogo, de uso por pessoa comum/modelo, de uso por pessoa famosa 

ou que a postagem não se aplica a nenhuma das anteriores. Uma postagem do tipo catálogo é 

aquela que apresenta apenas a imagem do produto e a assinatura da marca Melissa, como 

pode ser visto na figura 27: 

 

Figura 27 - Postagem do tipo catálogo. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1148454975221757/?type=3&theater>. Acesso em: 17 Out. 2016. 

 

 A postagem do tipo uso foi em dois tipos: pessoa comum/modelo e pessoa famosa, a 

pessoa comum/modelo é aquela onde alguém aparece usando os produtos da marca ou os 

segurando. Identificamos que em três postagens do tipo uso, a marca replicou imagem feitas e 

publicadas em mídias sociais dos consumidores, colocando a fonte na imagem com uma letra 

bem pequena, o exemplo desse tipo de postagem pode ser visto na figura 28: 

50% 

0% 

0% 0% 

50% 
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Imagem Estática 

Imagem Gif 

Imagem Vídeo 

Imagem + Texto 

Imagem + Texto Estático 

Imagem + Texto Gif 



51 

 

Figura 28 - Postagem do tipo uso - pessoa comum/modelo. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1158780047522583/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A postagem do tipo uso pessoa famosa, é aquela que aparece uma celebridade usando 

os produtos da marca Melissa, a figura 29 apresenta esse tipo de postagem: 

 

Figura 29 - Postagem do tipo uso – pessoa famosa. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1148284575238797/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Na figura 29, Yan Acioli e Sabrina Sato aparecem usando a Melissa Flox que é 

unissex. Identificamos também postagens da marca que não se enquadravam em nenhuma das 

três classificações, criamos então a categoria “não se aplica”, que é quando temos postagens 
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do tipo imagem + texto, imagem + texto estático ou imagem + texto gif, o exemplo está a 

seguir na figura 30: 

 

Figura 30 - Postagem do tipo não se aplica. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1154226977977890/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Nesta terceira classificação, das 56 postagens promocionais foram 33 postagens do 

tipo catálogo (61%), 14 do tipo uso – pessoa/ modelo (26%), uma do tipo uso – pessoa 

famosa (2%) e seis do tipo não se aplica (11%). O gráfico 4 apresenta os resultados para as 

postagens promocionais: 

 
Gráfico 4 - Catálogo x Uso x Não se aplica – Postagens Promocionais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As postagens institucionais foram apenas duas e estas foram classificadas na categoria 

“não se aplica”. O Facebook foi a rede social com maior número de postagens no período de 

seis de junho a seis de julho de 2016, totalizando 56 postagens, porém quando fomos coletar 

as informações sobre curtidas, compartilhamentos e comentários no mês de outubro cinco 
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postagens não apareciam mais na fanpage da marca, então para engajamento utilizamos o 

total de 51 postagens. 

 Referente ao número de curtidas de cada postagem no Facebook, obtivemos seis 

postagens com curtidas <1.000 (12%), 21 postagens de 1.001 a 5.000 (41%) curtidas, 13 

postagens de 5.001 a 10.000 (25%) curtidas, nove postagens de 10.001 a 50.000 (18%) e duas 

postagens com curtidas >50.000 (4%), este resultado é apresentado no gráfico 5: 

  
Gráfico 5 - Curtidas nas postagens do Facebook. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 A segunda postagem da marca no dia cinco de julho de 2016 (Figura 31) foi a que teve 

o número mais baixo de curtidas, 292. 

 

Figura 31 - Postagem com menos curtidas no Facebook. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1161364047264183/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Já a primeira postagem das três do dia nove de junho de 2016 (Figura 32) teve 113.000 

curtidas, número máximo durante o período de coleta. 
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Figura 32 - Postagem com mais curtidas no Facebook. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1144045872329334/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 O número de compartilhamentos e comentários é mais baixo que a de curtidas 

classificando-se entre <100, 101 à 500, 501 à 1.000 e >1.000. Foram 26 compartilhamentos 

<100 (51%), 19 de 101 à 500 (37%), 501 à 1.000 (10%) e >1.000 (2%), este resultado pode 

ser visto no gráfico 6: 

 
Gráfico 6- Compartilhamentos nas postagens do Facebook. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A mesma postagem que teve o menor número de curtidas, do dia cinco de julho de 

2017 (Figura 31), teve também o menor número de compartilhamentos encontrados entre as 

51 postagens analisadas, apenas dois. Já a postagem com maior número de compartilhamentos 

foi a do dia 29 de julho de 2016 (Figura 33), com 2.574 compartilhamentos. 
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Figura 33 - Postagem com maior número de compartilhamentos no Facebook. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1158070170926904/?type=3&theater>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 O número de comentários nas postagens do Facebook foi de 22 postagens com <100 

(43%), 19 com 101 a 500 (37%), quatro 501 a 1.000 (8%) e seis com >1.000 (12%). O gráfico 

7 ilustra esse resultado: 

 

Gráfico 7 - Comentários nas postagens do Facebook. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A postagem que teve menos comentários foi a do dia 12 de junho de 2017 (Figura 34), 

com seis comentários. 
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Figura 34 - Postagem do Facebook com menos comentários no Facebook. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/?fref=ts>.  Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A postagem no Facebook da marca Melissa do dia 29 de junho de 2017 foi a que teve 

o maior número de comentários, totalizando 4.068, esta foi a mesma postagem que teve o 

maior número de compartilhamentos, a postagem está acima na figura 33. Encontramos no 

Facebook três postagens de Curadoria/Produção, a marca usou fotos de consumidores para 

criar um post, identificando a autoria na imagem. Provavelmente o consumidor publicou a 

foto usando um modelo da Melissa, os marcou na foto e eles replicaram o conteúdo criado 

pelo consumidor. 

 De forma geral as postagens no Facebook são na maioria promocionais de imagem 

estática e do tipo catálogo, percebemos que a postagem com o maior número de 

compartilhamento (2.574) e de comentários (4.068) foi uma classificada como promocional 

de imagem estática e do tipo catálogo, o maior número de curtidas (113.000) foi encontrado 

em uma postagem também do tipo promocional de imagem estática, mas do tipo uso pessoa 

comum/modelo.  

 

 

4.1.2 Twitter  

  

 A Melissa está no Twitter desde junho de 2008 e em uma breve exploração pela rede 

social no mês de março e depois no mês de outubro notamos aumento no número de 

seguidores, e nos tweets da marca, esses números pode ser vistos no quadro 5, a seguir: 

 

 



57 

 

 
Quadro 5 - Aumento no número de seguidores e tweets no Twitter Melissa. 

Rede Social Mês N° de seguidores Diferença N° de tweets Diferença 

TWITTER Março 58.262 2.706 12.595 225 

Setembro 60.968 12.820 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No período de 06 de junho a 06 de julho foram 21 dias com tweets, um por dia, exceto 

nos dias 20 de junho e seis de julho que além do tweet do dia, houve dois retweets, 

totalizando 23 tweets da Melissa no período, porém uma das postagens não se encaixou em 

nenhuma das categorias criadas, sendo assim totalizamos 22 postagens. Há uma periodicidade 

nas três primeiras semanas os tweets foram de segunda à sexta, nas duas últimas semanas de 

segunda à quarta. Nesse mês de coleta foram cinco postagens em segundas-feiras, cinco 

postagem em terça-feira, cinco postagem em quarta-feira, três postagens em quintas-feiras, 

três postagens em sexta-feira, em sábados e domingos não houve postagens. 

 Das 22 postagens da Melissa no Twitter, 20 delas foram promocionais (91%) e duas 

institucionais (9%), o gráfico 8 ilustra os resultados: 

 

Gráfico 8 - Postagens Promocionais x Postagens Institucionais no Twitter. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Dos 20 Tweets promocionais, eram 12 imagem estática (60%), quatro imagem gif 

(20%), um imagem + texto (5%), três imagem + texto estático (15%) e nenhuma do tipo 

imagem vídeo e imagem + texto gif, o gráfico 9 apresenta esse resultado: 

 

Gráfico 9 - Tipos de postagem promocional no Twitter. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 O Twitter foi a única rede social que teve postagem do tipo imagem + texto, essa 

postagem foi uma enquete, como mostra na figura 35, tendo apenas as opções para que o 

público escolhesse, sem imagem de nenhum produto. 

  

Figura 35 - Tweet imagem + texto. 

 
Fonte: Disponível em: < https://twitter.com/sigamelissa/status/744946355999752196>. Acesso em: 17 out.2016. 

 

 Foram apenas dois tweets institucionais, estes dois da categoria imagem estática. Na 

terceira classificação, das 20 postagens promocionais no Twitter foram 14 postagens do tipo 

catálogo (70%), três do tipo uso – pessoa/ modelo (15%), duas do tipo uso – pessoa famosa 

(10%) e uma do tipo não se aplica (5%). O gráfico 10 apresenta os resultados para as 

postagens promocionais: 

 

Gráfico 10 - Catálogo x Uso x Não se aplica – Postagens Promocionais no Twitter. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Das duas postagens institucionais do Twitter, as duas foram classificadas como “não 

se aplica”. Na última parte da classificação onde analisamos o engajamento, no twitter os 

números são consideravelmente baixos, tanto que classificamos as postagens em <20, 21 a 50 

e >50. O resultado para o número de curtidas nos tweets foi de 15 postagens com curtidas <20 

(68%), seis 21 a 50 (27%) e uma >50 (5%), como mostra o gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Curtidas nas postagens do Twitter. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O tweet com menor número de curtidas foi o do dia 20 de junho de 2016 (Figura 36), 

com apenas quatro curtidas. 

 

Figura 36 - Tweet com menor número de curtidas. 

 
Fonte: Disponível em: < https://twitter.com/sigamelissa/status/744946355999752196>. Acesso em: 17 out.2016. 

  

 O Tweet do dia seis de julho de 2016 (Figura 37) teve 54 curtidas, sendo esse o 

número máximo encontrado nas 22 postagens no Twitter no período de coleta. 

 

Figura 37 - Tweet com maior número de curtidas. 

 
Fonte: Disponível em: < https://twitter.com/sigamelissa/status/750736099887095808>. Acesso em: 17 out. 

2016. 
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 Os compartilhamentos no Twitter são chamados de “retweets” e todas as 22 postagens 

obtiveram um número inferior a 20, classificando-se em <20. Várias não tiveram nenhum 

retweet e o número máximo foi de 16, na mesma postagem que obteve o maior número de 

curtidas apresentada na figura 37, acima. 

 Não houve nenhum comentário nas 22 postagens do Twitter coletadas no período de 

seis de junho a seis de julho de 2016. No Twitter, assim como no Facebook, encontramos 

postagens na categoria Produção/Curadoria, quando o consumidor cria conteúdo para a marca. 

Identificamos o mesmo tipo de postagem do Facebook, quando marca publica a foto de um 

consumidor com o produto e coloca a autoria e como diferencial no Twitter, identificamos 

que a marca retweeta (compartilha) o tweet do consumidor em sua própria conta Como 

exemplo temos a postagem da marca no dia seis de julho de 2016, a Melissa retweetou a 

postagem de Arlindo Groud (@ArlindoGroud) sobre a nova parceria da marca para o verão, é 

o que mostra a figura 38 abaixo: 

 

Figura 38 - Exemplo de postagem da categoria Produção/Curadoria no Twitter. 

 
Fonte: Disponível em: < https://twitter.com/ArlindoGrund/status/750705972130172929>. Acesso em: 17 out. 

2016. 

 Na internet tem muito conteúdo sobre a marca Melissa criado por consumidoras, 

porém consideramos Produção/Curadoria quando a consumidora produz esse conteúdo para 

suas redes/mídias sociais e a marca Melissa os compartilha em sua própria rede/mídia social. 

 Identificamos que a maioria das postagens no Twitter são promocionais de imagem 

estática e do tipo catálogo, nessa mídia não houve nenhum comentário nas postagens e a 

postagem com o maior número de curtidas (54) e retweets (16) foi classificada como 

promocional de imagem estática e do tipo catálogo, exatamente o tipo de postagem que a 

marca mais utiliza para divulgar seus produtos. 
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4.1.3 Google +  

 

 Não identificamos desde quando a Melissa está na rede social Google +, mas em nossa 

pesquisa percebemos que em sete meses a marca ganhou mais de 30 mil seguidores, como 

mostra o quadro 6 a seguir:  

 

Quadro 6 - Aumento no número de seguidores no Google + Melissa. 

Rede Social Mês N° de seguidores Diferença 

GOOGLE + Março 500.988 30.168 

Setembro 531.156 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No período de 06 de junho a 06 de julho foram 10 dias com postagens, uma por dia. 

No Google + a Melissa não posta todos os dias, sua periodicidade é instável, o intervalo entre 

uma postagem é em média de três dias, sendo duas postagens por semana. Nesse mês de 

coleta foram quatro postagens em segundas-feiras, uma postagem em terça-feira, uma 

postagem em quarta-feira, três postagens em quintas-feiras, uma postagem em sexta-feira, em 

sábados e domingos não houve postagens. 

 Todas as 10 postagens da marca no Google + foram Promocionais, dessas postagens 

promocionais foram sete imagem estática (70%) e três imagem + texto estático (30%) e 

nenhuma postagem do tipo imagem gif, imagem vídeo, imagem + texto e imagem + texto gif, 

resultado apresentado a seguir no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Tipos de postagem promocional no Google +. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na terceira classificação, das 10 postagens promocionais foram cinco postagens do 

tipo catálogo (50%), duas do tipo uso – pessoa/ modelo (20%) e três do tipo não se aplica 

(30%) e nenhuma postagem do tipo uso – pessoa famosa. O gráfico 13 apresenta os resultados 

para as postagens promocionais: 
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Gráfico 13 - Catálogo x Uso x Não se aplica – Postagem Promocional no Google +. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os números do Google +, assim como os do Twitter, foram baixos em comparação ao 

Facebook. Na análise do engajamento classificamos as curtidas em <100, 101 a 200 e >200. 

Das 10 postagens duas foram <100 (20%), três 101 a 200 (30%) e cinco foram >200 (50%), 

como mostra o gráfico 14: 

 

Gráfico 14 - Curtidas (+1) nas postagens do Google +. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 A postagem com o menor número de curtidas foi a do dia 27 de junho de 2016 (Figura 

39), com 79 curtidas. 
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Figura 39 - Postagem com menor número de curtidas no Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/104893677582422017234/63008717154421 

30626?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016. 

    

 No Google + a postagem com o maior número de curtidas foi a do dia seis de junho de 

2016 (Figura 40) tendo 500 curtidas. 

 

Figura 40 - Postagem com maior número de curtidas no Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/104893677582422017234/6293123349540 

846386?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Os compartilhamentos das postagens no Google + ficaram todos abaixo de 20, 

classificando-se em <20. O número mínimo de compartilhamento foi de zero e o máximo foi 

de cinco, na postagem do dia 21 de junho de 2016 (Figura 41). 
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Figura 41 - Postagem com o maior número de compartilhamentos no Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/104893677582422017234/6298751258 

524229986?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 Para analisar os números de comentários nas postagens do Google +, os classificamos 

em <20 ou 21 a 50. Foram sete postagens com comentários <20 (70%) e três postagens de 21 

a 50 (30%), como mostra o gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Comentários nas postagens do Google +. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 A postagem no Google + com menor número de comentários foi a do dia 27 de junho 

de 2016, com apenas um comentário, esta foi a mesma postagem que obteve o menor número 

de curtidas, apresentada acima na figura 39. A postagem do dia seis de junho de 2016 obteve 

37 comentários sendo o maior número de comentários; essa mesma postagem teve o maior 

número de curtidas e foi apresentada anteriormente na figura 40. 

 O Google + foi a única mídia social em que todas as postagens foram promocionais, e 

teve como maioria das postagens de imagens estáticas e do tipo catálogo, assim como no 

Facebook e no Twitter da marca. A postagem com mais curtidas (500) e comentários (37) foi 
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classificada como promocional de imagem estática e do tipo catálogo, assim como a maioria 

das postagens dessa mídia social. 

 

 

4.1.4 Instagram 

 

 Feita uma exploração pela mídia social Instagram em março e depois em setembro, 

podemos notar uma diferença no número de seguidores e no número de publicações, como 

mostra o quadro 7: 

 
Quadro 7 - Aumento no número de seguidores e publicações no Instagram Melissa. 

Rede Social Mês N° de seguidores Diferença Número de 

publicações 

Diferença 

INSTAGRAM Março 1.128.440 209.901 3.741 252 

Setembro 1.338.341 3.993 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No período de 06 de junho a 06 de julho foram 12 dias com postagens triplas, ou seja, 

três postagens por dia no formato carrossel, totalizando 36. No Instagram a Melissa não posta 

todos os dias, sua periodicidade é instável, o intervalo entre uma postagem e outra varia de 

dois a três dias. Nesse mês de coleta foram quatro postagens triplas em segundas-feiras, duas 

postagens triplas em terças-feiras, três postagens triplas em quartas-feiras, uma postagem 

tripla em quinta-feira, duas postagens triplas em sextas-feiras, em sábados e domingos não 

houve postagens. Dividindo esse período em semanas totalizamos cinco, na primeira foram 

duas postagens triplas, na segunda três postagens triplas, na terceira duas postagens triplas, na 

quarta três postagens triplas e na quinta duas postagens triplas. 

 Das 36 postagens da marca Melissa no Instagram, 29 são promocionais (78%) e sete 

institucionais (28%), resultado apresentado em porcentagens no gráfico 16: 

 

Gráfico 16 - Postagens Promocionais X Postagens Institucionais no Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

78% 

22% 

Promocional 

Institucional 



66 

 

 Dessas 29 postagens promocionais foram 25 imagem estática (86%), três imagem 

vídeo (10%), uma imagem + texto estático (4%) e nenhuma postagem classificada como 

imagem gif, imagem + texto estático e imagem + texto gif, como mostra a seguir o gráfico 17. 

 

Gráfico 17 - Tipos de postagem promocional no Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As postagens institucionais no Instagram, assim como nas redes sociais já citadas, 

foram em menor número, das sete postagens foram três imagem estática (43%), uma imagem 

+ texto estático (14%) e três imagem + texto gif (43%) e nenhuma postagem classificada 

como imagem gif, imagem vídeo e imagem + texto, como mostra a seguir no gráfico 18: 

 

Gráfico 18 - Tipos de postagem institucional no Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na terceira classificação, das 29 postagens promocionais foram nove postagens do tipo 

catálogo (31%), 17 do tipo uso – pessoa/ modelo (59%), três do tipo uso – pessoa famosa 

(10%) e nenhuma do tipo não se aplica. O gráfico 19 apresenta estes resultados. 
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Gráfico 19 - Catálogo x Uso x Não se aplica – Postagens Promocionais no Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As sete postagens institucionais da marca no Instagram foram classificadas em “não se 

aplica”. No Instagram os números do engajamento já aumentam um pouco, em comparação 

com o Twitter e o Google +, classificando-se em <2.000, 2001 a 5.000, 5.001 a 10.000 e 

>10.000. Das 36 postagens 30 foram postagens estáticas e três de vídeo e três gif, por isso 

dividimos as curtidas em dois gráficos: uma para as curtidas e outro para as visualizações 

(vídeo e gif). 

 O Gráfico 20, apresenta os resultados das postagens estáticas, sendo nenhuma <2.000 

(0%), 12 postagens com curtidas de 2001 a 5.000 (40%), 15 de 5.001 a 10.000 (50%) e três de 

>10.000 (10%). 

 

Gráfico 20 - Curtidas nas postagens estáticas do Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em relação ao número de curtidas, a postagem que gerou o menor número foi a do dia 

10 de junho de 2016 (Figura 42), sendo 2.213 curtidas. 
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Figura 42- Postagem com menor número de curtidas no Instagram. 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BGe37OXyVlv/?taken-by=melissaoficial >. Acesso em: 

17 out. 2016. 

 

 Já a postagem com o maior número de curtidas foi a do dia quatro de julho de 2016 

(Figura 43), com 11.800 curtidas. 

 

Figura 43 - Postagem com o maior número de curtidas no Instagram. 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BHc_nIXBMG2/?taken-by=melissaoficial >. Acesso em: 

17 out. 2016. 

  

 O gráfico 21 refere-se às visualizações dos vídeos/gifs das postagens, resultando em 

nenhuma <5.000 (0%), três postagens com visualizações de 5.000 a 10.000 (50%), duas de 

10.000 a 20.000 (33%) e uma de >20.000 (17%). 

 

Gráfico 21 - Visualizações nas postagens vídeo/gif do Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 O menor número de visualizações foi na postagem de um gif no dia 28 de junho de 

2016 (Figura 44), com 6.634 visualizações.  

  

Figura 44 - Postagem com o menor número de visualizações no Instagram. 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BHNtaJhBPSt/?taken-by=melissaoficial >. Acesso em: 

17 out. 2016. 

  

 A postagem com o maior número de visualizações foi a do dia 15 de junho de 2016 

(Figura 45), com 40.400 visualizações. 

Figura 45 - Postagem com maior número de visualizações no Instagram. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BGriKT4SVkc/?taken-by=melissaoficial>. Acesso em: 17 

out. 2016. 

  

 Os comentários no Instagram são em menor número que as curtidas, então os 

classificamos em <100, 101 a 200 e >200, foram 26 postagens com comentários <100, nove 

de 101 a 200 e uma postagem com >200, como mostra o gráfico 22: 

 

Gráfico 22 - Comentários nas postagens do Instagram. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A postagem com o número mínimo de comentários foi a do dia 10 de junho de 2016, a 

mesma que teve o menor número de curtidas apresentada acima na figura 41, com apenas três 

comentários. E a postagem com o maior número de comentários foi a do dia quatro de julho 

de 2016, com 422 comentários, esta mesma postagem foi a que teve o maior número de 

curtidas e foi apresentada na figura 42. 

 O Instagram da Melissa teve a maioria das postagens classificadas como 

promocionais, porém, comparando com as outras mídias, foi a que mais teve postagens do 

tipo institucional. Além disso, a maioria das postagens foi de imagem estática do tipo uso – 

pessoa comum/modelo, nas outras mídias sociais já citadas a maioria foi do tipo catálogo. A 

postagem com o maior número de curtidas (11.800) e de comentários (422) foi classificada 

como promocional de imagem estática do tipo catálogo, indo contra o tipo de postagem que a 

marca mais utiliza nessa mídia social (promocional de imagem estática do tipo uso – pessoa 

comum/modelo). 

 

 

4.1.5 Postagens replicadas 

 

 Após analisar cada uma das redes /mídias sociais observamos que algumas das 

postagens se replicam em uma ou duas redes/mídias sociais da marca Melissa. A primeira 

postagem replicada foi no dia nove de junho de 2016, a mesma imagem foi postada no 

Facebook e no Google +, a redação da legenda foi diferente, no Facebook foi: “Surpresa! De 

hoje até domingo, quem comprar no Clube ganha uma vela com cheirinho de Melissa! (ação 

válida para a compra de produtos selecionados) <3 #ClubeMelissa #SociaDoClube”, no 

Google + “(ação válida para a compra de produtos selecionados)” não apareceu. A figura 46 

mostra as duas postagens: 
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Figura 46- Primeira postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.101213 

093279289/1144045872329334/?type=3&theater> e <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/1048936775824 

22017234/6294204538315962418?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 No dia 13 de junho de 2016, teve outra postagem replicada novamente no Facebook e 

no Google +, com a mesma redação da legenda: “A cara do próximo verão 

http://bit.ly/MelissaSummerHigh #PreviewVerão2017”. A figura 47 mostra as duas 

postagens: 

 

Figura 47 - Segunda postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1147877405279514/?type=3&theater> e<https://plus.google.com/u/0/photos/photo/104893677582 

422017234/6295782755294058210?icm=false >. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A terceira postagem também foi no Facebook e no Google +, no dia 17 de junho de 

2016 e teve a mesma redação na legenda: “Sportwear ou inspiração oriental? Escolha no 

#ClubeMelissa mais próximo! #SociDoClube”, como mostra a figura 48: 
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Figura 48 - Terceira postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1148293975237857/?type=3&theater> e <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/10489367758 

2422017234/6297172486695892674?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016.  

 

 A quarta postagem replicada foi no dia 21 de junho de 2016, e teve a mesma redação 

na legenda: “Um toque de brilho: HTTP://bit.ly/MelissaUltragirlGlitter (emoji brilho) 

#PreviewVerão2017, como mostra a figura 49: 

 

Figura 49 - Quarta postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1152955528105035/?type=3&theater>  e  <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/10489367 

7582422017234/6298751258524229986?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 As postagens do dia 23 de junho de 2016 no Facebook e no Google + foram as 

mesmas e tive a mesma redação na legenda: “Começou a #Melissale! Aproveite a liqui com 

até 50% de desconto em todos os produtos do Clube (só até 26.06 ou enquanto durarem os 
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estoques)! #ClubeMelissa #SociaDoClube”, a única diferença foi que no Google + a palavra 

“Melissale” não teve “#” como no Facebook, a Figura 50 mostra as duas postagens:  

 
Figura 50 - Quinta postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1154226977977890/?type=3&theater> e <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/10489367 

7582422017234/6299434793172290626?icm=false >. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A postagem do dia 24 de junho de 2016 no Facebook Melissa foi a mesma postagem 

do dia 27 de junho de 2016 no Google +, tendo a mesma redação na legenda das postagens: 

“A #MelisSALE na loja virtual já começou! Aproveite: HTTP://bit.ly/MelissaDanceMachine 

#MelissaDanceMachine”, a figura 51 mostra as duas postagens: 

 
Figura 51 - Sexta postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.101 

213093279289/1154914291242492/?type=3&theater>  e<https://plus.google.com/u/0/photos/photo/1048936 

77582422017234/6300871715442130626?icm=false>. Acesso em: 17 out. 2016. 

  

 No dia 29 de junho de 2016 a Melissa fez uma postagem no Facebook e esta mesma 

postagem foi replicada no Google + no dia 30 de junho de 2016, com a mesma redação na 
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legenda de ambas: “Aproveite a Melissale com até 50% off (válido para produtos 

selecionados)!  #ClubeMelissa #SociaDoClube”, a figura 52 mostra as duas postagens: 

 

Figura 52 - Sétima postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em:<https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.1012 

13093279289/1158236860910235/?type=3&theater> e <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/104893677 

582422017234/6301983885057460770?icm=false >. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A última postagem replicada  nas redes sociais Facebook e Google + foi a do dia seis 

de julho de 2016, estas também tem a mesma redação na legenda: “Melissa + Vivianne 

Westwood com até 50% de desconto? Vem pro Clube Melissa aproveitar! (liqui válida para 

Clubes selecionados, enquanto durarem os estoques) #Melissale #ClubeMelissa 

#SociaDoClube”, a figura 53 apresenta as duas postagens: 

 

Figura 53 - Oitava postagem replicada Facebook e Google +. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1161363170597604/?type=3&theater> e <https://plus.google.com/u/0/photos/photo/104893677582 

422017234/6304326085210720530?icm=false >. Acesso em: 17 out. 2016. 

  

 É importante notar que das 10 postagens da marca no Google +, oito foram replicadas 

no Facebook, apenas duas foram exclusivas no Google +. Também aconteceram postagens 
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replicadas do Facebook para outras redes também, como é o caso da postagem do Facebook 

do dia 15 de junho de 2016 que foi replicada no Twitter no dia 21 de junho de 2016, porém 

com a redação da legenda diferente, no Facebook foi a seguinte: “A #MelissaFlox é sempre a 

melhor escolha. O Yan Acioli e a Sabrina Sato sabem disso <3 #MelissaDanceMachine” já a 

do Twitter foi: @sabrinasato e @acioliyan com a #MelissaFloxUnissex <3 

#MelissaDanceMachine”, como mostra a figura 54: 

 

Figura 54 - Postagem replicada Facebook e Twitter. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1148284575238797/?type=3&theater> e <https://twitter.com/sigamelissa/status/74530032435781 

2224 >. Acesso em: 17 Out. 2016. 

 Outra postagem replicada foi no dia 16 de junho de 2016, diferente das outras, esta foi 

em duas redes sociais, Facebook e Twitter, e em uma mídia social, Instagram. O Instagram 

com sua peculiaridade de fazer uma única imagem três postagens em um único dia, sendo 

assim foram seis postagens no mesmo dia, todas elas com a redação da legenda diferentes, no 

Facebook: “Em breve a #GaleriaMelissaNY estará de volta. E em um novo endereço: 500, 

Brodway, Soho. Aguardem as novidades! <3”; no Twitter: “A #GaleriaMelissaNY está de 

volta! Venha nos visitar em breve: 500, Brodway. <3” e no Instagram a primeira postagem 

foi: “A nova #GaleriaMelissaNY! <3; a segunda foi: “Em breve a #GaleriaMelissaNY estará 

em um novo endereço: 500, Brodway, Soho. Tem novidade vindo por ai!”, e a terceira: “A 

nova #GaleriaMelissaNY! <3”. A figura 55 mostra as postagens: 
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Figura 55 - Postagem replicada no Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.101213 

093279289/1148285178572070/?type=3&theater>, <https://twitter.com/sigamelissa/status/74348834226890752 

0>, <https://www.instagram.com/p/BGuRXigyVqV/?taken-by=melissaoficial>, <https://www.instagram.com/p/ 

BGuUp3NyVjV/?taken-by=melissaoficial> e <https://www.instagram.com/p/BGuYFpOSVs4/?takenby=melissa 

oficial>. Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 A postagem do Facebook é 1/3 da imagem total, a postagem do Twitter é a imagem 

inteira e a postagem do Instagram é a imagem inteira dividida em três postagens que quando 

vistas juntamente forma a única imagem. As três redes/mídias sociais tinham o objetivo de 

divulgar a mesma coisa, porém com a imagem diferente e a redação diferente.  

   

 

4.1.6 Discussão e resultados 

 

 O Facebook foi a rede social que mais teve postagens e também a que mantêm a 

periodicidade, pois em um mês só não postou em três dias, diferente das outras redes/mídias 

sociais que não mantêm periodicidade e seu número de postagens é bem menor, o quadro 8 

mostra essa diferença. 
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Quadro 8 - Diferença no número de postagens das redes/mídias sociais da Melissa. 

Rede/Mídia Social FACEBOOK TWITTER GOOGLE + INSTAGRAM 

Número de postagens 56 22 10 36 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na primeira classificação das postagens, referente ao tipo de Campanha Publicitária, 

da Melissa nas redes/mídias sociais, diferenciando-as em promocionais ou institucionais 

percebemos que a maioria delas foi promocional. Das 56 postagens da marca no Facebook, 54 

foram promocionais e apenas duas institucionais, no Twitter, das 22 postagens, 20 delas 

foram promocionais e duas institucionais, no Google + todas as postagens foram 

promocionais e no Instagram, foram 29 promocionais e sete institucionais, das 36 postagens. 

 O total de postagens da marca nas redes/mídias sociais no período de seis de junho a 

seis de junho foi de 124, destas 113 promocionais e apenas 11 institucionais, sendo o 

Instagram responsável por sete das 11 postagens institucionais. 

 A segunda classificação das postagens foi para dividir das postagens promocionais e 

institucionais em imagem estática, imagem gif, imagem vídeo, imagem + texto, imagem + 

texto estático e imagem + texto gif. Das 113 postagens promocionais nas redes/mídias sociais 

foram 88 imagem estática, oito imagem gif, quatro imagem vídeo, uma imagem + texto, 11 

imagem + texto estático e uma imagem + texto gif. 

  O Facebook foi responsável por 44 imagem estática, quatro imagem gif, uma imagem 

vídeo, quatro imagem + texto estático e uma imagem + texto gif. Dos tweets do Twitter, 

foram 12 imagens estáticas, quatro imagens gif, um imagem + texto, três imagens + texto 

estático. No Google +, foram sete imagens estáticas e três imagens + texto estático e das 29 

postagens promocionais do Instagram, 25 foram de imagem estática, três imagem vídeo, uma 

imagem + texto estático. 

 As postagens institucionais nas redes/mídias sociais foram apenas 11, das duas 

postagens institucionais do Facebook, uma foi do tipo postagem imagem estática e outra 

postagem foi do tipo imagem + texto estático, já as duas postagens do Twitter foram da 

categoria imagem estática e das sete postagens do Instagram, foram três imagem estática, uma 

imagem + texto estático e três imagem + texto gif, assim totalizamos seis postagens do tipo 

postagem imagem estática, duas imagem + texto estático e três imagem + texto gif. 

 A terceira classificação diferenciou as postagens promocionais e institucionais 

referentes a postagens do tipo catálogo, de uso – pessoa/ modelo, de uso – pessoa famosa ou 

do tipo não se aplica. Das 113 postagens promocionais das redes/mídias sociais 61 foram do 



78 

 

tipo catálogo, 36 foram de uso – pessoa/ modelo, seis foram de uso – pessoa famosa e 10 se 

classificaram no tipo não se aplica. 

 Nessas 113 postagens o Facebook foi responsável por 33 postagens do tipo catálogo, 

14 do tipo uso – pessoa/ modelo, uma do tipo uso – pessoa famosa e seis do tipo não se 

aplica; no Twitter das 20 postagens foram 14 postagens do tipo catálogo, três do tipo uso – 

pessoa/ modelo, duas do tipo uso – pessoa famosa e uma do tipo não se aplica ; o Google +, 

que teve apenas postagens promocionais, foram cinco postagens do tipo catálogo, duas do 

tipo uso – pessoa/ modelo e três do tipo não se aplica e o Instagram teve nove postagens do 

tipo catálogo, 17 do tipo uso – pessoa/ modelo, três do tipo uso – pessoa famosa  e nenhuma 

do tipo não se aplica, o quadro 9 ilustra esses resultados. 

Quadro 9 – Postagens Promocionais - Número do tipo postagens em cada Mídia Social. 

Tipo de Postagem Total N° do tipo postagens em cada 

Mídia Social 

Catálogo 61 Facebook = 33 

Twitter = 14 

Google + = 5 

Instagram = 9 

 

Uso – pessoa comum/modelo 36 Facebook = 12 

Twitter = 3 

Google + = 2  

Instagram = 17 

 

Uso – pessoa famosa 6 Facebook = 1 

Twitter = 2 

Google + = 0 

Instagram = 3 

 

Não se aplica 10 Facebook = 6 

Twitter = 1 

Google + = 3 

Instagram = 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 As 11 postagens institucionais das três redes/mídias sociais classificaram-se em “não 

se aplica”, sendo duas no Facebook, duas no Twitter e sete no Instagram. 

 Após essa análise das redes/mídias sociais da marca Melissa, concluímos que a marca 

entende que é apropriado fazer mais postagens promocionais do que institucionais. De acordo 

com Lupetti (2007), identificamos que as postagens promocionais estão divididas entre 

campanha de promoção e campanha de promoção de vendas. A primeira com intuito de 

divulgar os produtos e tornar a marca conhecida, com interação com o público, que aconteceu 

quando a marca fez postagens com imagens dos produtos, sendo sozinho ou com pessoas 

usando os produtos. A campanha de promoção tem o foco na redução de preços, isso 
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aconteceu nas postagens com promoções da marca, geralmente no final ou na troca de uma 

coleção.  

 As estratégias que a marca utilizou foram a de informação, priorizando informar o 

público sobre produtos ou sobre a empresa; e também utilizou a estratégia de testemunho, 

quando fez postagens de celebridades usando os produtos da marca. No Twitter foram duas, 

uma com a cantora Karol Conka e uma com Sabrina Sato e Yan Acioli, esta última foi 

replicada no Facebook. 

 O Facebook e o Instagram da marca Melissa são as mídias sociais que mais geram 

interação com o público, o Twitter e o Google +, foram em menor quantidade. O quadro 9, 

apresenta o número mínimo e o número máximo de curtidas, compartilhamentos e 

comentários de cada uma das redes/mídias sociais. O Instagram não permite 

compartilhamento, por isso não temos essa informação, o que aparece extra nessa mídia social 

é o número mínimo e máximo de visualizações dos vídeos postados pela marca durante o 

período de coleta. 

 

Quadro 10 - Os números do engajamento nas Redes/Mídias Sociais. 

 

ENGAJAMENTO 

REDES/MÍDIAS SOCIAIS 

Facebook Twitter Google + Instagram 

 

 

Curtidas 

n° min. n° máx. n° min. n° máx. n° min. n° máx. n° min. n° máx. 

292 113.000 4 54 79 500 2.213 11.800 

Visualizações 

6.634 40.400 

Compartilhamentos 2 2.574 0 16 0 5 - - 

Comentários 6 4.068 0 0 1 37 3 422 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A segunda postagem que a marca fez no Facebook, no dia cinco de julho de 2016 teve 

292 curtidas, o menor número encontrado, esta mesma postagem obteve também o número 

mais baixo de compartilhamentos, somente dois. A primeira postagem, das três, do dia nove 

de junho de 2016 teve o número máximo de curtidas, totalizando 113.000. A postagem do dia 

29 de julho de 2016 obteve o maior número de compartilhamentos, sendo 2.574, e também foi 

a postagem que teve o maior número de comentários, totalizando 4.068; já a postagem que 

teve menos comentários foi a do dia 12 de junho de 2017 com apenas seis comentários. 

 No Twitter os números do engajamento foram bem menores, o tweet com a menor 

taxa, teve apenas quatro curtidas, postado no dia 20 de junho de 2016, já o tweet do dia seis 

de julho de 2016 teve 54 curtidas, sendo esse o número máximo e essa mesma postagem teve 

16 compartilhamentos, no Twitter são chamados de “retweets”, sendo este o número máximo. 

Em nenhuma das 22 postagens do twitter houve comentários. A peculiaridade foi que o 
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Twitter foi a única rede social que encontramos a categoria Produção/Curadoria, duas 

postagens dessa categoria. 

 A postagem com o menor número de curtidas no Google + foi a do dia 27 de junho de 

2016 com 79 curtidas e esta mesma postagem foi a que teve o menor número de comentários, 

apenas um. O maior número de curtidas foi na postagem do dia seis de junho de 2016, tendo 

500 curtidas, esta mesma postagem, obteve 37 comentários sendo o maior número de 

comentários nessa rede social. Os compartilhamentos no Google + ficaram todos abaixo de 

20, várias postagens com nenhum compartilhamento e o máximo foi cinco, na postagem do 

dia 21 de junho de 2016. 

 A postagem no Instagram que gerou o menor número de curtidas foi a do dia 10 de 

junho de 2016 sendo 2.213 curtidas, essa mesma postagem teve apenas três comentários, 

número mínimo encontrado. A postagem com o maior número de curtidas foi a do dia quatro 

de julho de 2016, com 11.800 curtidas, e foi também a postagem o maior número de 

comentários, com 422 comentários.  

 O menor número de visualizações foi 6.634, foi na postagem de um gif no dia 28 de 

junho de 2016, já a postagem com o maior número de visualizações foi a do dia 15 de junho 

de 2016, com 40.400 visualizações. 

 Para aplicar a Fórmula da Taxa de Engajamento
63

, escolhemos, como critério, uma 

postagem de cada mídia social que tivessem maior número em pelo menos duas categorias, 

curtidas, compartilhamentos ou comentários no mesmo dia, somamos o número de curtidas, 

comentários e compartilhamentos, dividimos pelo número total de fãs e multiplicamos o valor 

por 100. A postagem do dia 29 de junho de 2016 no Facebook foi a que teve o maior número 

de compartilhamentos e de comentários no período de coleta, classificada como postagem 

promocional de imagem estática do tipo catálogo, então aplicamos a fórmula 

(74.000+2.574+4.068 / 5.152.973 x 100) e obtivemos como taxa de engajamento do 

Facebook, 1.,56 %. A postagem do dia seis de julho de 2016 no Twitter foi a que teve o maior 

número de curtidas e compartilhamentos e foi classificada como postagem promocional de 

imagem estática do tipo catálogo, aplicando a fórmula (54+0+16 / 60.968 x 100) tivemos 

como taxa de engajamento do Twitter 0,11 %.  

                                                 
63

 Depois de aplicarmos a Fórmula da Taxa de Engajamento nas mídias sociais da marca Melissa, aplicamos 

também nas mídias sociais da marca Zaxy, que também é um marca fabricada pela Grendene e tem produtos 

muito semelhantes aos da Melissa, das quatro mídias sociais que analisamos da Melissa a Zaxy está em três, no 

Facebook a taxa de engajamento foi de 0,22% (1.900 + 124 + 23 / 903.213 x100), no Twitter foi de 0,35% (10 + 

3 / 3.664 x100) e no Instagram foi de 1,4% (4.092+134 / 284.000 x 100). Disponível em: < 

https://www.facebook.com/ZaxyOficial/photos/a.229500407125936.57197.228916093851034/12104406390319

03/?type=3&theater>, <https://twitter.com/zaxyoficial/status/716968530449666049> e < 

https://www.instagram.com/p/BMpIbcmj1-D/?taken-by=zaxyoficial>. Acesso em: 14 nov. 2016. 
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 O Google + teve a postagem do dia seis de junho de 2016, como amostra para 

aplicarmos a fórmula, pois foi a postagem com o maior número de curtidas e 

compartilhamentos, classificada como postagem promocional de imagem estática do tipo 

catálogo, aplicando a fórmula (500+37+9 / 531.156 x 100) tivemos 0,10 % como resposta. 

Por último, aplicamos a fórmula na postagem no Instagram do dia quatro de julho de 2016, 

que teve o maior número de curtidas e comentários, classificada como postagem promocional 

de imagem estática do tipo catálogo, aplicando a fórmula (11.800+422+0 / 1.338.341 x 100) 

tivemos como resultado para a taxa de engajamento do Instagram 0,91%. 

 Notamos então, que o Facebook tem a maior taxa de engajamento  dentre as mídias 

sociais da marca, 1,56%, o Instagram vem em segundo lugar com 0,91%, Twitter em terceiro 

lugar com 0,11% e o Google + obteve a taxa de engajamento de 0,10%. Importante 

percebermos que essa também foi a ordem das mídias sociais referente à quantidade de 

postagens: Facebook com 56 postagens, Instagram com 36, Twitter com 22 e Google + com 

10 postagens, isso mostra que o envolvimento da marca para cada mídia social reflete no 

engajamento que o público tem com a marca.   

 Ao escolher uma postagem de cada mídia social para aplicarmos a Fórmula da Taxa de 

Engajamento, percebemos que o tipo de postagem que mais gera engajamento nas mídias 

sociais da marca Melissa é a postagem promocional de imagem estática do tipo catálogo. 

Analisamos onde cada mídia social se encontra nas fases da Presença Digital (STRUTZEL, 

2015), e notamos que todas as mídias sociais analisadas se chegaram a fase do engajamento, 

quando o consumidor se engaja e interage mais com a marca. Para ampliarmos o 

entendimento sobre o engajamento, analisamos onde cada mídia social se encontra nos níveis 

da Pirâmide do Engajamento (LI, 2011), o quadro 10 ilustra: 
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Quadro 11 - Fases da Presença digital de cada mídia social da Melissa. 

 

Mídia Social 

 

FASES DA PRESENÇA DIGITAL 

Existência Atração Relacionamento Engajamento 

 

 

FACEBOOK 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Produção/Curadoria (x) 

Comentário (x) 

Compartilhamento (x) 

Observação (curtidas) (x) 

 

 

 

TWITTER 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Produção/Curadoria (x) 

Comentário 

Compartilhamento(x) 

Observação (curtidas) (x) 

 

 

 

GOOGLE + 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Produção/Curadoria  

Comentário (x) 

Compartilhamento (x) 

Observação (curtidas) (x) 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Produção/Curadoria 

Comentário (x) 

Compartilhamento 

Observação (curtidas) (x) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As quatro mídias sociais estão na fase da existência, atração, relacionamento e 

engajamento. Estão na fase da existência, porque a marca se faz presente no ambiente digital, 

que é o principal ponto de contato entre a Melissa e seus consumidores, ela atrai seu público 

com conteúdo relevante, mesmo que em alguma mídia social não aconteçam postagens todos 

os dias, mas ela mantêm uma periodicidade em cada uma delas. Na fase do relacionamento 

notamos que a marca acompanha o feedback que os consumidores dão, respondem a maioria 

dos comentários, críticas e sugestões nas mídias sociais, a figura 56 mostra algumas dessas 

respostas. 
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Figura 56 - Exemplo de resposta da marca Melissa. 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1292695567464363/?type=3&theater>. Acesso em: 30 nov. 2016. 

 

 O curioso é que muitos dos comentários, que não são respondidos pela marca, são de 

consumidores “marcando” amigos na postagem para mostrar o novo modelo e pedir de 

presente. A figura 56 ilustra esse tipo de comentário.  

 
Figura 57 - Exemplo de comentário dos consumidores. 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/photos/a.161165740617357.43874.10121 

3093279289/1271472556253331/?type=3&theater>. Acesso em 11 nov. 2016. 

 

 Assim o consumidor acaba ampliando ainda mais o alcance de uma publicação da 

marca, faz com que seus amigos também vejam os produtos. Para que uma marca esteja na 

fase do engajamento, todas as outras fases precisam ser bem executadas, sendo assim as 

mídias sociais da marca Melissa estão na fase do engajamento segundo Strutzel (2015), mas 

essa fase para Li (2011) é dividida em níveis, são eles: observação, compartilhamento, 

comentário, produção e curadoria. A observação é o nível mais baixo e a curadoria, o nível 
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mais alto, neste trabalho unimos produção em curadoria em uma só categoria de análise e 

identificamos que apenas o Facebook e o Twitter estão nesse nível.  

 No nível comentário, o Twitter foi a única mídia que não está presente, no nível 

compartilhamento o Instagram não está presente, pois não há a opção de compartilhar uma 

postagem dessa mídia social e no nível da observação, que consideramos como curtidas, 

Facebook, Twitter, Google + e Instagram estão presentes. A única mídia social que está em 

todos os níveis da pirâmide do engajamento é o Facebook. 

 O tipo de postagem que a marca faz frequentemente é o tipo catálogo e justamente 

esse tipo é o que gera mais engajamento, refletimos então que o intuito da marca é justamente 

mostrar o calçado, sendo ele a estrela da marca Melissa, que ao longo dos anos conquistou 

uma relação afetiva dos consumidores, eles amam os produtos, amam a Melissa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Melissa, com seus 37 anos de existência, passou por diversas formas de 

comunicação até chegar à era digital, para entender como a marca se adaptou e interage com 

seu público nesse ambiente, o objetivo geral era analisar a presença digital da marca Melissa 

em 2016, e a marca está presente no Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Google Plus, 

Pinterest, Snapchat e Tumblr. Segundo Strutzel (2015), estar presente não basta, a marca 

precisa se fazer presente e isto ela faz em apenas quatro das citadas acima: Facebook, Twitter, 

Google +, Instagram. O Tumblr da marca não teve nenhuma postagem durante o período de 

coleta, já o Youtube, o Printerest, Snapchat tiveram postagens raras ou fora do período de 

coleta que foi de seis de junho a seis de julho de 2016, totalizando um mês. 

O objetivo específico foi o de relatar como é a comunicação desenvolvida para a 

marca Melissa, e a partir das análises, notou-se que ela se comunica com seus consumidores 

apenas no ambiente digital, cada mídia social com sua particularidade, mas existe também 

uma integração entre o conteúdo que é postado. Outro objetivo era identificar a estratégia de 

comunicação mais utilizada pela marca Melissa, de acordo com Lupetti (2007), sendo a 

estratégia mais utilizada a de informação, priorizando a informar o público sobre produtos ou 

sobre a empresa; e a marca também utilizou a estratégia de testemunho, quando fez postagens 

de celebridades usando os produtos da empresa. No Twitter foram duas, uma com a cantora 

Karol Conka e uma com Sabrina Sato e Yan Acioli, esta última foi replicada no Facebook. 

Identificamos que a Melissa utiliza, na maioria das vezes, postagens do tipo 

promocionais e raramente institucionais. As promocionais estão divididas entre campanha de 

promoção e campanha de promoção de vendas, primeira com intuito de divulgar os produtos e 

tornar a marca conhecida, com interação com o público, que aconteceu quando a marca fez 

postagens com imagens dos produtos, sendo sozinho ou com pessoas usando os mesmos. A 

campanha de promoção tem o foco na redução de preços, isso aconteceu nas postagens com 

promoções da marca, geralmente no final ou na troca de uma coleção.  

 O terceiro objetivo específico foi de descrever como a marca atua em cada mídia 

social, percebemos que no Facebook, Twitter, e no Google + a maioria das postagens foram 

promocionais de imagem estática do tipo catálogo, no Instagram a única diferença para as 

outras mídias sociais foi que a maior parte de suas postagens foram do tipo uso pessoa 

comum/modelo. As postagens institucionais, que foram minoria, apareceram de três formas: 

imagem estática, imagem + texto estático e imagem + texto gif, e na terceira classificação 
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todas se encaixaram em não se aplica, pois não mostravam produtos das marca para serem do 

tipo catálogo ou de uso. 

 O Facebook totalizou 56 postagens, sendo 54 promocionais e apenas duas 

institucionais, só não houve postagem em três domingos e a maioria das postagens aconteceu 

em segundas (12) e quartas-feiras (13). No período de um mês, foi a única mídia social com 

postagens em sábados e domingos. As postagens da Melissa no Facebook foram na maioria 

promocionais de imagem estática e do tipo catálogo, percebemos que a postagem com o maior 

número de compartilhamentos (2.574) e de comentários (4.068) foi uma classificada como 

promocional de imagem estática e do tipo catálogo, o maior número de curtidas (113.000) foi 

encontrado em uma postagem também do tipo promocional de imagem estática, mas do tipo 

uso pessoa comum/modelo, dando ênfase a campanha de promoção e utilizando a estratégia 

de informação,  

 De seis de junho a seis de julho coletamos 22 postagens no Twitter, 20 promocionais e 

duas institucionais, as postagens aconteceram de segunda a sexta-feira, os dias com mais 

postagens nesse período foram segunda, terça e quarta, com cinco postagens cada. 

Identificamos que a maioria das postagens no Twitter foram do tipo promocionais de imagem 

estática e do tipo catálogo, nessa mídia social não houve nenhum comentário nas postagens e 

a postagem com o maior número de curtidas (54) e retweets (16) foi classificada como 

promocional de imagem estática e do tipo catálogo, exatamente o tipo de postagem que a 

marca mais utiliza para divulgar seus produtos. 

 O Google + foi a única mídia social em que todas as postagens foram promocionais, a 

periodicidade foi a mais instável, no período de um mês foram 10 postagens e o intervalo 

entre uma postagem e outra foi de dois a três dias, sendo duas postagens por semana e o dia 

da semana com mais postagens nesse período foi segunda-feira, com quatro. O Google + teve 

como maioria postagens de imagem estática e do tipo catálogo, assim como no Facebook e 

Twitter da marca. A postagem com mais curtidas (500) e comentários (37) foi classificada 

como promocional de imagem estática e do tipo catálogo, assim como a maioria das 

postagens dessa mídia social. 

 O Instagram da Melissa teve a maioria das postagens classificadas como 

promocionais, porém, comparando com as outras mídias, foi a que mais teve postagem do 

tipo institucional, sete em um total de 36 postagens. A periodicidade também é instável como 

a do Google +, as postagens aconteceram de segunda a sexta-feira, com intervalo de postagem 

de dois a três dias, a maioria das postagens aconteceram em segundas-feiras, totalizando 12 

(quatro postagens triplas). Além disso, a maioria das postagens foi de imagem estática do tipo 
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uso – pessoa comum/modelo, nas outras mídias sociais já citadas a maioria foi do tipo 

catálogo. A postagem com o maior número de curtidas (11.800) e de comentários (422) foi 

classificada como promocional de imagem estática do tipo catálogo, indo contra o tipo de 

postagem que a marca mais utiliza nessa mídia social (promocional de imagem estática do 

tipo uso – pessoa comum/modelo). 

O quarto objetivo do presente trabalho era classificar como a marca Melissa atua em 

cada fase da presença digital conforme Strutzel (2015), a fase da existência é quando a marca 

se faz presente no ambiente digital, a fase da atração é quando se cria conteúdo relevante e 

que atraia o público de interesse, a fase do relacionamento é quando a marca acompanha o 

que o consumidor fala sobre sua marca além de perceber qual o conteúdo gera mais audiência, 

a quarta e última fase é a que todas as marcas querem chegar, o engajamento, que é quando 

todas as outras fases foram bem executadas o público passa a se identificar com a marca e 

mantêm um relacionamento ativo com ela no ambiente digital. As quatro mídias sociais do 

corpus de pesquisa do trabalho estão em todas as fases que o autor apresenta. 

Notamos que o tipo de postagem que a marca mais utiliza é também o tipo de 

postagem que mais geram engajamento em ambas as mídias sociais, isso nos diz que a marca 

acompanha e verifica o tipo de conteúdo que o público mais interage, tendo a fase de 

relacionamento forte e acreditamos que consequentemente por isso todas elas se encontram na 

fase do engajamento. 

O objetivo específico de avaliar qual mídia social gera mais engajamento para a 

marca, como já falamos, o Facebook, o Twitter, o Google + e o Instagram foram classificadas 

na fase do engajamento. Para diferenciá-las nesta fase do engajamento, utilizamos os 

conceitos da Pirâmide do Engajamento, segundo a autora Li (2011), o nível da observação é 

de curtidas nas postagens das mídias sociais, pois é o nível mais baixo de interação; o nível do 

compartilhamento é quando o consumidor compartilha o conteúdo da marca em sua própria 

mídia social; o nível comentário acontece quando o consumidor ativo comenta nas postagens 

da marca positivamente ou negativamente; o nível de produção e o nível de curadoria, são os 

níveis mais elevados e que as marcas almejam. Estes dois níveis foram unidos nessa pesquisa 

para classificar as postagens que são de conteúdo criado pelo consumidor e replicado pela 

marca. 

Todas as mídias sociais estão no nível da observação, há curtidas em todas as suas 

postagens, no nível do compartilhamento só não está o Instagram, pois nessa mídia social não 

há essa opção, já no Twitter, mesmo tendo a opção do consumidor comentar as postagens da 

marca, nenhum comentário foi feito nas 22 postagens. No nível produção/curadoria somente 
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no Facebook e no Twitter foram encontradas postagens desse tipo, onde os consumidores 

produziram conteúdo para a marca. Avaliamos a mídia social Facebook como a que mais gera 

engajamento para a Melissa, pois ela se encontra em todos os níveis da Pirâmide de 

Engajamento e ao aplicarmos a Fórmula da Taxa de Engajamento o Facebook obteve como 

taxa, 1,56%, a maior encontrada. O Instagram veio em segundo lugar com 0,91%, Twitter em 

terceiro lugar com 0,11% e o Google + obteve a taxa de engajamento de 0,10%, importante 

percebermos que essa também foi a ordem das mídias sociais referente à quantidade de 

postagens, Facebook com 56 postagens, Instagram com 36, Twitter com 22 e Google + com 

10 postagens, isso mostra que o envolvimento da marca para cada mídia social reflete no 

engajamento que o público tem com a marca.  

Sobre a marca Melissa, acredito ter muito ainda a se explorar, o tema pode ser 

aprofundado, assim como as análises de cada uma das mídias sociais e até mesmo cruzar os 

dados das mídias sociais da Melissa Oficial com mídias sociais do Clube Melissa de Santa 

Maria/RS ou de outras cidades. O ambiente digital é uma forma de comunicação 

relativamente nova, sendo assim, se tem muito a pesquisar ainda. 
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