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RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a analisar as estratégias comunicacionais usadas pela marca 

brasileira de sapatos e acessórios femininos Luiza Barcelos no Snapchat, a partir das 

postagens do mês de maio/2016. O método utilizado foi a análise de conteúdo e possui 

natureza qualitativa. Para isso, as postagens do período citado foram pré analisadas, e 

classificadas em categorias de análise para identificar quais as estratégias de comunicação, 

segundo Lupetti, foram utilizadas pela marca. Desta forma, foi possível constatar que a 

estratégia de comunicação principal utilizada pela marca foi a de Informação, o que mostra 

que a Luiza Barcelos utiliza o Snapchat primeiramente, para informar o público consumidor 

sobre seus produtos e sobre a marca de modo geral. Essa pesquisa pretende entender as 

possibilidades do Snapchat, ainda pouco explorado no Brasil, para que possa orientar as 

marcas acerca de uma nova forma de comunicação e engajamento.  

Palavras-chave: Estratégias Comunicacionais, Redes Sociais Digitais, Snapchat, Análise de 

Conteúdo, Luiza Barcelos. 

 

ABSTRACT 

This research is a study on the communicational strategies used by Brazilian brand shoes and 

women's accessories Luiza Barcelos on the digital social media Snapchat, by posts in 

May/2016. The used method was the content analysis and was a qualitative method. For such, 

the posts of the cited period were pre-analysed and classified into analysis categories to 

identify the communicational strategies according to Lupetti were used by Luiza Barcelos. In 

this way, it is possible verify that the principal communicational strategie used was 

Information, that shows Luiza Barcelos used Snapchat first, to inform the consumers about 

their products and the brand in general. This research aims understand Snapchat’s 

possibilities, poorly explored in Brazil, and guide brands about a new form of communication 

and engagement. 

 

Key-words: Communication Strategies, Digital Social Networks, Snapchat, Content 

Analysis, Luiza Barcelos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Antes da internet e do boom das redes sociais, se uma pessoa falasse bem, ou mal, de 

uma marca, essa opinião ficaria restrita ao seu círculo de amigos, porém, com a internet, a 

comunicação com as empresas se transformou em uma via de mão dupla: agora os 

consumidores expressam suas opiniões, seus elogios, suas insatisfações e podem influenciar 

milhares de pessoas a consumirem, ou não, determinada marca. 

Por mais que muitas pessoas ainda considerem a opinião de famosos como a mais influente, 

outras preferem confiar na avaliação de pessoas comuns, que não são pagas para darem uma 

opinião favorável ao produto, e que usam as redes sociais para externar sua satisfação ou 

indignação. O consumidor está cada vez mais interativo e espera o mesmo envolvimento das 

marcas através das redes sociais, portanto, a marca deve oferecer um conteúdo de qualidade e 

deve ser guiada pelas reações do público, afim de identificar se está sendo bem vista. 

Segundo pesquisa realizada pela empresa Tracto
1
, especializada em marketing de 

conteúdo, 47% das empresas brasileiras estão presentes em mais de cinco redes sociais 

atualmente. Isso mostra que, independente do tamanho da empresa ou do segmento a que 

pertence, as marcas estão criando consciência da relevância de estar presente nas redes 

sociais, com conteúdos atraentes e adequados as demandas de seus seguidores. 

As redes sociais só terão um papel negativo na imagem da marca caso a mesma não 

se preocupe com sua imagem, caso contrário, a marca/empresa/produto investindo na sua 

divulgação de acordo com o perfil de cada veículo de comunicação, só aumentará a sua 

popularidade e a curiosidade do público para experimentar o serviço ou produto oferecido. 

Cada marca deve identificar seu público alvo e definir as estratégias de comunicação, bem 

como as redes sociais que possuem maior identificação com seus clientes.  

A partir da importância das redes sociais para as marcas, o objeto de estudo do 

presente trabalho é o Snapchat da Luiza Barcelos. O aplicativo foi criado em 2012 por Evan 

Spiegel
2
, norte americano e a palavra Snapchat é uma junção dos termos snap, que significa 

instantâneo e chat, que significa bate-papo. Jacques Meir
3
, diretor de conhecimento e 

conteúdo do Grupo Padrão, explica: “Snap é estalar de dedos. É um chat instantâneo, 

momentâneo, impulsivo. Tem muita aderência justamente com uma geração que vive, se 

                                                           
1
 Disponível em http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/ceo-jose-borghi-reporta-sobre-investimentos-

das-marcas-em-redes-sociais.shtml. Acesso em 07/04/16. 
2
Nascido em 04/06/1990. 

3
Disponível em: http://www.b2bmagazine.com.br/index.php/2013-03-25-20-12-20/item/3890-o-fantasminha-

camarada-da-geracao-z. Acesso em 21/04/2016. 
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educa e se desenvolve a base de estímulos muito rápidos, muito intensos” (MEIR, 2015, 

online). 

O aplicativo recebeu em 2015 um investimento de US$ 200 milhões da empresa de 

e-commerce chinesa Alibaba, de acordo com a agência de notícias do mercado financeiro 

Bloomberg
4
. Agora ela é a terceira startup mais valiosa do mundo, atrás apenas da fabricante 

de eletrônicos Xiaomi e do serviço de carros Uber.  

   A partir disso, foi escolhida para a análise a marca nacional de calçados Luiza 

Barcelos, por ser uma empresa nacional e que recentemente, incluiu nas suas estratégias de 

comunicação o Snapchat. A marca foi fundada em Belo Horizonte – MG em 31 de maio de 

1989 pela empresária Maria Auxiliadora Aleixo Barcelos e atualmente, a empresa tem foco 

no público feminino, produzindo sapatos e acessórios destinados às mulheres das classes A e 

B. 

             De acordo com este cenário, definiu-se como problema de pesquisa deste trabalho a 

questão: quais as estratégias de comunicação adotadas pela marca Luiza Barcelos na rede 

social Snapchat? A partir disso, se definiu como objetivo geral analisar as estratégias de 

comunicação utilizadas pela marca Luiza Barcelos no Snapchat no mês de maio de 2016. Os 

objetivos específicos são: a) mapear as publicações da marca no Snapchat no mês das mães; 

b) categorizar os posts, de acordo com Lupetti; c) compreender as novas possibilidades de 

comunicação no Snapchat; 

 Em 2016, é quase impensável uma comunicação que não utilize nenhum meio digital e 

as redes sociais, as quais revolucionaram a publicidade e o modo de interação entre uma 

marca e seu público. A visibilidade que a rede social proporciona é de grande dimensão, 

portanto, é necessário que as estratégias de comunicação sejam bem pensadas, assim como os 

meios utilizados. 

É interessante perceber como cada marca se apropria de meios e estratégias de 

comunicação que conversem com seu respectivo público alvo, incluindo as novas redes 

sociais existentes, como o Snapchat. O mesmo chama a atenção por ir contra toda a exposição 

que outras redes sociais insistem em pregar e por permitir posts que duram, no máximo, 24 

horas. Outro diferencial do Snapchat é o fato de que ele funciona sem edições prévias e 

poucos filtros, aproximando o espectador por ficar mais próximo da realidade. Acredita-se 

que o mesmo ocorre com empresas, pois é possível se identificar mais com uma marca a partir 

do momento que ela mostra sua personalidade.  

                                                           
4
 Disponível em: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-11/alibaba-said-to-plan-snapchat-funding-

at-15-billion-valuation. Acesso em 21/04/2016. 
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Gabriel Rossi (2015), consultor e especialista em mídias sociais, explica que para 

usar o Snapchat de forma comercial as marcas não precisam necessariamente entender a 

tecnologia, “mas o comportamento desse público, o consumidor que está lá. Essa geração 

confia mais nos amigos do que nas instituições, a estratégia precisa saber disso”. Portanto, 

para o campo da comunicação é fundamental conhecer as novas mídias sociais e as 

possibilidades que as mesmas trazem consigo, visto que a relação marca-cliente está cada vez 

mais íntima e direta e o Snapchat se torna um facilitador nessa questão. De acordo com isso, o 

Snapchat foi escolhido como objeto de estudo pois há poucos estudos científicos sobre ele e o 

presente trabalho pretende esclarecer alguns pontos pertinentes da sua utilização pelas marcas.  

Para a pesquisadora, a escolha do presente tema se dá a partir da curiosidade sobre o 

Snapchat e suas possíveis contribuições para a comunicação e também por estar inserida no 

target considerado principal do aplicativo, sendo uma usuária do mesmo. 

Na construção teórica desse trabalho os capítulos serão organizados na seguinte 

ordem: Capítulo 1) Estratégias de Comunicação utilizando os autores França (2007), Lupetti 

(2002), Saad (2003). Capítulo 2) Mídias Sociais e Redes Sociais utilizando os autores Castells 

(1999), Recuero (2009), Silvério (2010). Capítulo 3) Marcas utilizando os autores Semprini 

(2006), Klein (2002), Kapferer; Laurent (1989). Capítulo 4) Snapchat utilizando fontes como 

BBC e Pequenas Empresas Grandes Negócios. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Saad (2003) destaca que o termo estratégia surgiu na Grécia Antiga, quando o termo 

strategos designava um magistrado ou comandante-chefe militar, e até a primeira metade do 

século XIX continuou a ser utilizado no campo das batalhas e guerras. Apenas a partir do 

início do século XX, com a consolidação da Segunda Revolução Industrial, é que o termo 

estratégia passou a ser aplicada no contexto dos negócios e, a partir dos anos 1970, 

configurou-se num conceito-chave para o processo de gestão empresarial. 

No ambiente empresarial, “as estratégias se tratam da maneira como se combinam os 

recursos empresariais para a criação de vantagens competitivas e para a criação de valor” 

(SAUAIA; SYLOS, 2000). A estratégia no plano de comunicação, segundo Tavares (2007) 

tem como objetivo definir as ferramentas ou técnicas, assim como os meios e os veículos que 

serão utilizados na comunicação e suas justificativas. A definição dos formatos a serem 

trabalhados e os períodos de inserção de cada técnica é essencial para orientar a equipe na 

execução do plano de comunicação.  

França (2007) compreende a estratégia comunicacional como ferramenta ou 

dispositivo de controle, que procura reforçar os posicionamentos e atributos organizacionais, 

bem como promover a visibilidade e o engajamento dos públicos com os quais a empresa se 

relaciona. 

Segundo Lupetti (2002), as estratégias de comunicação podem ser classificadas como 

de informação, testemunhal, comparação, humor, ofensiva, defesa, indiferenciada e de 

posicionamento ou reposicionamento. A estratégia de informação é aquela que preza por 

informar o público sobre o produto ou empresa em questão; estratégia testemunhal, a qual 

utiliza o testemunho de alguém (famoso ou não) para dar credibilidade ao produto ou 

empresa; estratégia de comparação, que como o próprio nome sugere, compara os benefícios 

do seu produto com o do concorrente; estratégia de humor, que consiste na utilização da piada 

ou sátira; estratégia ofensiva, aquela que ataca o concorrente, valendo-se das suas 

vulnerabilidades; estratégia de defesa, a qual repele as críticas ou problemas e mostra sua 

força empresarial; estratégia indiferenciada, quando a empresa não prioriza a venda, e sim a 

fixação da sua imagem de marca ou linhas de produtos e por fim, estratégia de 

posicionamento ou reposicionamento, utilizada quando a marca quer destacar-se na mente do 

consumidor. 
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Saad (2003) destaca que o planejamento estratégico de comunicação deve ser feito 

de forma segmentada, com nichos definidos por grupos de pessoas com interesses afins, 

previamente identificados, para os quais sejam desenvolvidas mensagens estruturadas e 

planejadas com o objetivo de uma comunicação interativa entre empresa e público. 

Atualmente, as marcas tiveram que adaptar suas estratégias frente as transformações e 

inovações tecnológicas nos campos da informática e da comunicação, para o uso das 

tecnologias digitais. Portanto, é interessante definir as mídias sociais e as redes sociais e as 

suas funcionalidades para as marcas. 

 

 

2.2 MÍDIAS SOCIAIS E REDES SOCIAIS 

 

Lemos (2009) afirma que “as novas mídias de função pós-massiva são mídias de 

comunicação, de diálogo, de conversação”. Barrichello; Carvalho (2013) acrescentam que as 

mídias sociais são “sistemas que envolvem participação ativa do interagente através de 

comentários, recomendações, disseminação e compartilhamento de conteúdo próprio ou de 

terceiros”.  

Segundo Castells (1999), o surgimento de um sistema eletrônico de comunicação de 

alcance global que possibilita a integração de todos os meios de comunicação está mudando e 

mudará para sempre nossa cultura. Contatar pessoas, compartilhar sons, imagens ou vídeos, 

discutir sobre temáticas específicas são “serviços” disponibilizados pelos sistemas que 

convocam os usuários a participar e estar sempre ativo nas redes, produzindo e consumindo 

diferentes mídias. 

A rede social é um grupo de pessoas, de organizações ou de outros relacionamentos 

conectados por um conjunto de relações sociais, tais como amizades, o trabalho em 

conjunto ou a simples troca de informações. Na terminologia das redes sociais, as 

pessoas são denominadas como atores e as conexões como ligações (SILVÉRIO, 

2010, p. 61).  

 

Recuero (2009) entende que as redes sociais são dotadas de um potencial imenso 

para mobilizar e transformar a sociedade, formando uma teia de conexões capaz de espalhar 

informações e dar voz às pessoas. Elas estão utilizando a internet para ampliar suas conexões 

e construir um espaço mais democrático, gerando, com isso, valores como reputação, suporte 

social e acesso às informações. 

A adesão às redes sociais é tão grande, que atualmente se configura como uma das 

principais formas de mídia para o marketing, provocando mudanças no relacionamento da 
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empresa com o consumidor e nas estratégias de comunicação. No entendimento de Silvério 

(2010), as redes sociais possuem um grande poder mobilizador e influenciador, portanto, 

também possuem um poder mercadológico que não passa despercebido pelas organizações. 

Dessa maneira, as redes sociais tornam-se uma importante ferramenta de aproximação das 

empresas junto ao público. A autora também aponta que podemos considerar que a 

“capacidade de ser volátil que o mercado digital possui, incluindo as redes sociais, impõe às 

organizações uma atenção constante, para que sejam observadas melhores práticas, métodos e 

processos para potencializar esse poder”. Portanto, a reserva de uma fatia dos investimentos 

de marketing para esses veículos torna-se muito relevante. 

A inserção das empresas nas redes sociais não segue os modelos publicitários 

tradicionais.  

Nas redes, as marcas não podem simplesmente reproduzir a mensagem idealizada 

pelos profissionais de marketing e publicitários, uma vez que elas funcionam na 

base da interação e troca entre perfis semelhantes. Portanto, o marketing para as 

redes sociais deve ser concebido na base do chamado marketing de relacionamento. 

Aliás, as redes sociais, mostram-se altamente propícias para a aplicabilidade dos 

preceitos do marketing de relacionamento quando consideramos tanto as 

características das redes quanto as do consumo contemporâneo (SILVÉRIO, 2010, 

p. 68). 

 

De acordo com Vaz (1995) apud Silvério (2010, p. 68-69), a imagem é “o ponto de 

partida para a conquista do mercado consumidor, pois as ideias são tão ou mais 

representativas quanto o próprio produto. A imagem – qualidade percebida pelo consumidor – 

determina o seu valor. Assim como determina as relações de fidelização que ele estabelecerá 

com o produto e também, com a empresa”.  

Portanto, é importante compreender a relevância da semiótica da marca e como ela 

se configura para seu público. Conforme Semprini (2006) a marca é antes de tudo, um sistema 

de produção de sentido e defende que "o poder semiótico de uma marca consiste em saber 

selecionar os elementos no interior do fluxo de significados que atravessa o espaço social, 

organizá-los em uma narração pertinente e atraente e propô-los a seu público" (SEMPRINI, 

2006, p. 106-107). Para isso, é preciso entender o que é uma marca, qual o seu propósito e 

quais as suas funções. 

 

2.3 MARCAS 

 

A American Marketing Association (AMA) define marca como “nome, termo, 

símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou 

serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência”. 
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Em inglês, marca significa brand, palavra derivada do nórdico antigo “brandr” que quer dizer 

“queimar”, porque já naquela época os proprietários de gados usavam o fogo para marcar e 

identificar os animais. Evidências indicam que na Idade Antiga era comum colocar nomes em 

mercadorias, por exemplo, em utensílios domésticos, em armas e em artigos para animais, 

para identificar o fabricante do produto (AAKER, 1998, p.7).  

Elwood (2004) citado por Pérez e Barbosa (2007, p. 320), definem marca como um 

tipo de bandeira que acena para os consumidores e provoca a consciência ou a lembrança do 

produto, serviço ou da própria empresa: “a marca é uma conexão simbólica e afetiva 

estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas 

para as quais se destina com o objetivo de estabelecer distintividade”. 

Klein (2004) destaca que no início da era industrial, com a produção em massa, as 

marcas ganharam relevância. A marca competitiva tornou-se uma necessidade na sociedade 

capitalista, pois, com a produção em série, a diferenciação de produtos e serviços tinha como 

base a imagem da marca. Segundo Kotler (2000), a marca representa mais do que apenas um 

símbolo ou nome, ela é a promessa da empresa de fornecer atributos, benefícios e serviços 

uniformes específicos aos compradores.  

Semprini (2006, p. 117) entende que as marcas devem se adequar ao momento, pois 

os objetivos da empresa, os desejos dos destinatários, os parâmetros do contexto, as 

tendências sociais e as preocupações da opinião pública mudam e “no centro deste sistema de 

interações, em tensão permanente, encontra-se a marca, que é, essencialmente, uma forma 

mutável”. Ainda, Semprini (2006) explica que uma marca de sucesso é uma marca que soube 

administrar a complexidade para atingir uma simplicidade em segundo nível, de forma a ser 

facilmente reconhecível, com uma abrangência clara e com projeto e promessas que são 

entendidos pelo público. 

É a identidade de uma marca que o público conhece, reconhece e, eventualmente, 

aprecia. É ainda a identidade que funciona de maneira metonímica para exprimir, de 

forma rápida, condensada e simplificada a grande variedade de significados e de 

nuances das manifestações da marca. É a identidade que define em poucas palavras 

a missão, a especificidade e a promessa da marca (SEMPRINI, 2006, p. 124). 

 

Segundo Klein (2002), existem duas explicações de porque o consumidor usa uma 

determinada marca: a primeira, porque ela lhe transmite sensações e ele se identifica com 

elas. A segunda, porque representa algo que ele não tem e que a marca pode lhe proporcionar. 

A marca não é só um logotipo, uma etiqueta ou um slogan; a verdadeira essência da marca 

está em seu significado, um meio de vida, uma atitude, um conjunto de valores, uma 

expressão, um conceito. 
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Kapferer e Laurent (1989) consideram que a marca pode desempenhar seis funções 

para o consumidor: identificação, localização, prática, garantia, personalização e lúdica e são 

estas funções que configuram a utilidade dela para o consumidor. A marca tem a função de 

identificação quando identifica o produto quanto às suas características principais. A marca 

possui função de localização quando permite que o consumidor localize mais facilmente a 

oferta que pode satisfazer as suas necessidades, tornando o mercado mais transparente. A 

marca possui sua função prática quando permite ao consumidor adotar um comportamento de 

compra repetido, logo potenciador de fidelidade, poupando tempo e energia. A marca exerce 

sua função de garantia quando, independentemente do lugar ou do momento da compra, 

garante que a qualidade é a mesma. A marca tem a função de personalização quando dá ao 

consumidor a oportunidade de comunicar quem é ou quem pretende ser, bem como definir-se 

para si própria. E, a marca tem função lúdica quando permite ao consumidor sentir prazer com 

as suas escolhas. Posteriormente, Kapferer (1995) “introduz a função continuidade e substitui 

a função lúdica pelas funções hedonista e ética”. A função continuidade relaciona-se com a 

satisfação ligada à familiaridade e intimidade com a marca, proporcionadas pela permanência 

do seu uso. A função hedonista tem em conta a “satisfação retirada da atratividade da marca e 

a função ética está ligada à satisfação resultante do comportamento responsável da marca com 

a sociedade”.  

 

2.4 SNAPCHAT 

 

 De acordo com uma reportagem da BBC
5
, a ideia da nova rede social surgiu em 

2011, quando Evan Spiegel ainda era um estudante da Universidade de Stanford, na 

Califórnia. No ano de 2012, quando faltavam três disciplinas para se formar, Spiegel 

abandonou o curso de design de produtos e voltou para a casa do pai, com a convicção de que 

a privacidade seria algo muito valorizado na internet. Assim, surgiu o Snapchat, que criou 

uma nova forma de comunicação, utilizando fotos e vídeos que não duram mais de 24 horas. 

Spiegel obteve êxito em seguir pela linha da privacidade nas redes, pois redes sociais 

mais antigas, como o Facebook, por exemplo, se tornaram um meio de grande popularidade e 

exposição, sendo assim, grande parte do público usuário do Snapchat são jovens que buscam 

privacidade em plataformas mais restritas para compartilhar fotos, vídeos e textos apenas com 

amigos mais próximos. Segundo pesquisa do próprio aplicativo, 37% do público alvo do 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131114_criador_snapchat_entrevista_fn 
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Snapchat
6
 possui entre 18 e 24 anos, 26% entre 13 e 17 anos e 23% entre 25 e 34 anos e em 

média, 200 milhões de usuários compartilham 8.756 fotos e vídeos por segundo em todo o 

mundo, ultrapassando o número de vídeos existentes no Youtube. 

Por ter como característica essa comunicação rápida, prática e exclusiva para os 

seguidores, o Snapchat ganhou espaço com os jovens da geração Z
7
, a mais conectada e 

tecnológica que já existiu até então, criando uma comunidade “altamente engajada” que 

acessam o aplicativo diversas vezes por dia
8
. 

Os usuários dos sistemas operacionais iOS e Android podem fazer o download do 

aplicativo através da Apple Store e da Play Store, respectivamente. Para criar uma conta no 

Snapchat é necessário inserir um e-mail, uma senha com no mínimo 8 dígitos e a data do 

aniversário do usuário. Após isso, o aplicativo pedirá que o usuário crie um nome de usuário, 

que será sua identificação na rede social e permitirá que demais seguidores encontrem-no, e 

também solicitará o número do celular no qual o aplicativo foi instalado. 

É possível encontrar amigos que também utilizam o aplicativo através da lista de 

contatos salvos no celular, pelo nome de usuário ou por snapcode, que é um código QR 

próprio de cada usuário dentro do próprio aplicativo, sendo os dois últimos utilizados pelas 

marcas e celebridades para divulgar seus perfis no Snapchat ao público. 

Além da possibilidade de compartilhar fotos e vídeos com pessoas específicas, 

também é possível criar uma timeline para que todos os seguidores possam acompanhar as 

postagens. É disponível para que usuário coloque uma legenda e/ou use o recurso pincel para 

escrever ou desenhar manualmente na foto/vídeo. O Snapchat possui alguns filtros para 

aplicar nas postagens, três deles que alteram levemente as cores da foto/vídeo, o P&B, o filtro 

que contém as informações de quantos km/h o telefone se encontra quando está em 

movimento, o filtro que releva as horas e que pode ser alterado pela data, além do que mostra 

a bateria cheia ou quase vazia, dependendo do nível de carga do smartphone. Outro atrativo 

do Snapchat é o Lenses, outro tipo de filtro que se assemelha a uma pintura animada, que 

funciona a partir da identificação do rosto do usuário e fornece diversos tipos de animação, de 

diferentes temáticas que mudam diariamente, inclusive patrocinados por filmes/eventos como 

as Olimpíadas. O aplicativo também permite a customização de filtros de fotos ou geofilters
9
 

                                                           
6
 Disponível em: https://www.snapchat.com/ads  Acesso em 16/05/2016 

7
 Nascidos entre o final da década de 1990 e 2010. 

8
 Disponível em: https://factoagencia.wordpress.com/2016/02/12/snapchat-o-novo-vicio-da-geracao-z/ Acesso 

em 16/05/2016 
9
 Disponível em: http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/06/snapchat-testa-recurso-para-atrair-

empresas-ao-servico.html Acesso em 16/05/2016. 
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para empresas, cidades e eventos de acordo com a localização dos usuários, recurso criado 

para atrair empresas ao Snapchat e que começou a ser comercializado no Brasil em 20 de 

outubro de 2016. Também existem as histórias ao vivo que se trata de uma curadoria com 

snaps gerados pelos usuários em locais ou eventos específicos.  

Outra possibilidade de utilização do aplicativo é o acesso as notícias, através do 

Discover, que é uma seção no Snapchat em que os usuários podem encontrar notícias, vídeos 

e artigos de fontes como CNN, Cosmopolitan e National Geographic. 

 

Figura 1 – Exemplo de geofilter.                          Figura 2 – Seção Discover 

          

Fonte: Snapchat                                                    Fonte: Snapchat 

 

Com essa relação mais estreita e sem muitas edições prévias, as marcas 

vislumbraram a oportunidade de comunicar de modo espontâneo, prático e intimista com seus 

consumidores, na tentativa de criar um vínculo afetivo. As empresas podem usar o Snapchat 

para fazer teaser de seus produtos e pré-lançamento, veicular campanhas de conscientização, 

documentar eventos, dar cupons ou códigos de desconto, usar a plataforma como uma espécie 

de perguntas e respostas ao vivo com o público, entre outras formas de fidelizar o consumidor 

e alcançar cada vez mais seguidores. A moda, por exemplo, utiliza o Snapchat como principal 

ferramenta para mostrar os bastidores de um jeito que a maioria dos seus clientes jamais 

conseguiria experimentar. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 NATUREZA, MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

Michel (2005) entende que a pesquisa antecede a transmissão do conhecimento e que 

se trata da própria geração do conhecimento, como também é a atividade que permite 

conhecer a realidade, sendo essa inconclusiva e portanto, a pesquisa permite que o objeto a ser 

estudado seja sempre aprofundado. 

Para o presente trabalho, optou-se pela pesquisa qualitativa, pois se baseia na 

qualificação dos dados coletados, durante a análise do problema. 

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

mas convence na forma da experimentação empírica, a partir da análise feita de 

forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 

lógica das ideias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais e sua 

interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 

realidade (MICHEL, 2005, p. 33). 

 

Para Bardin (1977) a pesquisa qualitativa se caracteriza pela inferência com base no 

índice e não na frequência de sua aparição. Também foi realizado um estudo exploratório 

acerca do aplicativo Snapchat com o objetivo de entender seu funcionamento e a partir disso, 

as suas aplicabilidades para a publicidade. O estudo exploratório ou pesquisa bibliográfica, 

segundo Michel (2005) é uma fase da pesquisa que tem como propósito ajudar a definir os 

objetivos e obter informações sobre o foco do estudo, de forma a entendê-lo melhor. O 

presente estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico sobre as redes sociais 

e as mídias digitais. Michel (2005) entende que o levantamento bibliográfico é a essência do 

estudo exploratório e que o mesmo deve ser acompanhado de registros que, relacionados ao 

tema de interesse, possam constituir uma memória importante para a redação do trabalho.  

Também se optou por trabalhar com o método de análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (2006), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos para a descrição do conteúdo das mensagens. Bardin 

(2006, p.38)  ainda explica que “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. Já Chizzotti (2006,  p. 98) 

acrescenta que “o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 
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Para que o problema de pesquisa e os objetivos sejam alcançados, foi realizada uma 

análise de acordo com as postagens da marca Luiza Barcelos no Snapchat no mês de maio de 

2016, afim de classificá-las em categorias de análise para identificar as estratégias de 

comunicação que estão sendo utilizadas pela marca.  

Em cada post foi descrito o conteúdo publicado, informando o formato (foto ou 

vídeo), recursos utilizados (filtros, emojis, geolocalizações, etc), a legenda que acompanhou 

cada publicação e a estratégia de comunicação segundo Lupetti (2002). Os posts também 

foram classificados em subcategorias que foram criadas a partir de uma pré análise dos posts 

da marca no aplicativo, que são: 1) Dica de Look, que refere-se a dicas de moda utilizando 

calçados e acessórios da marca; 2) Bastidores da Marca, em que busca mostrar aos 

consumidores como é o processo de criação do produto; 3) Interação com o Usuário que tem 

por objetivo construir um diálogo com o usuário, inclusive por meio de prints de tela, para 

interagir com os consumidores e descobrir as suas preferências; e por fim a 4) 

Notícias/Tendências a qual se refere as informações sobre moda, tendências ou a notícias 

sobre a própria marca. 

 

3.2 HISTÓRICO DA MARCA LUIZA BARCELOS 

 

A história da marca Luiza Barcelos
10

 começou no ano de 1989 quando Maria 

Auxiliadora Barcelos, então dona de casa, esposa e mãe de quatro filhos, comprou uma 

fábrica de sapatos, mesmo sem qualquer experiência na área. A filha mais nova, Luiza 

Barcelos
11

, estudava decoração na antiga FUMA (hoje Escola de Design da UEMG), quando 

sua mãe teve um problema com a então estilista da empresa e por isso, passou a função para 

Luiza, que passaria a desenhar os sapatos. Barcelos inicialmente relutou, mas, por 

coincidência, quando chegou em casa havia uma carta da UFMG oferecendo um curso de 

sapatos. No curso, surgiu a primeira coleção de Luiza Barcelos, em meados de 1995.  

        Há 25 anos no mercado de bolsas e calçados femininos, a marca mineira Luiza 

Barcelos é uma das maiores empresas de calçados com fabricação no Brasil, sendo assim, 

uma presença importante no cenário nacional
12

, com cerca de 800 pontos de venda 

distribuídos em todo o Brasil, e por também estar presente em cerca de 10 endereços no 

exterior, espalhados em países como Austrália, Japão, Estados Unidos, Paraguai e Líbano. 

                                                           
10

 http://www.blogdaacquarela.com.br/2012/01/a-historia-da-luiza/ 
11

 http://chatadegalocha.com/2010/03/entrevista-luiza-barcelos/ 
12

 http://www.priscillanunes.com.br/?p=107 
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Atualmente, a parte técnica e de modelagem da marca é feita em Campo Bom – RS e o 

desenvolvimento e parte da produção são em Belo Horizonte – MG.  

 

Figura 6 – Logo da marca Luiza Barcelos 

 

Fonte: http://institucional.luizabarcelos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/logo-luiza_barcelos.jpg 

 

A marca Luiza Barcelos testou o Snapchat por alguns meses em 2015 e, a partir de 

fevereiro de 2016, decidiu incluí-lo nas estratégias oficiais de comunicação. A marca também 

está inserida em outras redes sociais: no Facebook possui fanpage desde 2011, no Twitter 

desde 2009 e no Instagram desde 2012, nesse último contando com 951 mil seguidores e 

5.350 publicações até o mês de maio de 2016. Além da presença nas redes sociais a empresa 

também tem um site próprio com loja online. “A ferramenta vem complementar o trabalho 

das outras redes sociais. Ela mostra o produto, sem filtro ou iluminações, isto é, de forma 

absolutamente real e facilmente reproduzível no dia a dia da consumidora”, descreve o 

planner Vinícius Guimarães
13

.  

A seguir, na figura 7, o Fanpage da marca: 

 

Figura 7 – Facebook da marca Luiza Barcelos 

 
Fonte: Fanpage da Luiza Barcelos no Facebook 

 

 

Abaixo, na figura 8, a marca presente na rede social Twitter: 

 

Figura 8 – Twitter da marca Luiza Barcelos 

                                                           
13

 http://tudobh.com.br/snapchat-e-coisa-seria-aplicativo-esta-se-tornando-ferramenta-de-negocio/ 
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Fonte: Perfil da Luiza Barcelos no Twitter 

 

 

Na figura 9, o perfil no Instagram da marca: 

 

Figura 9 – Instagram da marca Luiza Barcelos 

 

Fonte: Perfil da Luiza Barcelos no Instagram 

 

Além de usar o aplicativo para despertar o desejo das suas consumidoras e fazer a 

relação dos produtos mostrados no Snapchat com a loja virtual, a marca também utiliza a 

plataforma como um marcador de pesquisa ao vivo. “Com base nos comentários enviados e 

nas capturas de tela, colhemos diversas informações, como cores e tipos de salto preferidos, 

itens de mais sucesso e a forma como a ela utiliza o produto”, revela a gerente de marketing 

Pollyanna Sales.  

Ainda, segundo a própria Luiza Barcelos “O verdadeiro está na essência da marca 

Luiza Barcelos e queremos estar sempre próximos da realidade das consumidoras, de seu 

cotidiano. Achamos que o mundo dos desfiles e das modelos está muito distante. ” 

 

3.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

              No período do mês de maio de 2016, foram analisadas as postagens da marca Luiza 

Barcelos no Snapchat, totalizando 68 posts, sendo que os mesmos tiveram início no dia 2 de 

maio e se estenderam até o dia 20 do mesmo mês, não tendo uma periodicidade diária. No dia 
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2 de maio houveram 2 posts, no dia 4 de maio - 8 posts,  no dia 5 de maio - 4 posts, no dia 9 

de maio - 4 posts, no dia 11 de maio – 11 posts, no dia 12 de maio – 8 posts, no dia 13 de 

maio – 5 posts, no dia 16 de maio – 11 posts, no dia 17 de maio – 7 posts e no dia 20 de maio 

– 8 posts. 

 Desse modo, para facilitar as análises, foi criado um quadro de análises dos posts: 

 

QUADRO 1 – Análise dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise 

de Conteúdo 

Post 1      

Post 2      

Post 3      

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao final das análises, após a identificação das estratégias de comunicação utilizadas 

em cada postagem e a subcategoria de análise de conteúdo a que pertence, foi feita uma 

reflexão dos dados obtidos com o cruzamento teórico anteriormente abordado neste trabalho, 

fundamentando a análise de acordo com os autores referentes a cada capítulo abordado. 
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4. ANÁLISES 

 

A seguir, os posts estão separados e organizados de acordo com o dia em que foram 

veiculados no Snapchat da marca Luiza Barcelos e com a ajuda das tabelas criadas, foram 

classificados em categorias e analisados conforme a estratégia de comunicação segundo 

Lupetti (2002) e as subcategorias de análise de conteúdo criadas.  

 

4.1 – POSTS DIA 2 DE MAIO   

Tabela 1: Classificação dos posts 

 Formato Recursos do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo Lupetti 

Subcategori

a de Análise 

de Conteúdo 

Post 1 Vídeo Nenhum “É assim que a 

gente fotografa 

para o insta e para 

o 

www.luizabarcelo

s.com.br” 

Posicionamento Bastidores da 

Marca 

Post 2 Foto Emoji “Em breve no 

nosso Instagram 

em 

@luizabarcelos” 

Informação Bastidores da 

Marca 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No dia 2 de maio foram postados snaps no formato foto e vídeo, mostrando os 

bastidores por trás da produção fotográfica para o site e Instagram da marca Luiza Barcelos. 

No post 1, o formato utilizado foi vídeo, sem utilizar recursos do aplicativo, com a seguinte 

legenda “É assim que a gente fotografa para o insta e o para o www.luizabarcelos.com.br”, a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti foi a de posicionamento, uma vez que o snap em 

questão fez menção ao Instagram e ao site da marca, buscando destacar-se na mente do 

consumidor.  

Figura 1: Posts dia 2 de maio 
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Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

 

Já no post 2, o formato utilizado foi foto, utilizando o recuso de Emoji, com a seguinte 

legenda “Em breve no nosso Instagram em @luizabarcelos”, a estratégia de comunicação 

segundo Lupetti foi a de informação, pois o snap informa que em pouco tempo a foto será 

divulgada no Instagram da marca. A subcategoria de análise de conteúdo a que ambos os 

snaps do dia 2 de maio pertencem é a bastidores da marca, pois tanto o vídeo quanto a foto 

mostram os bastidores de um ensaio fotográfico da Luiza Barcelos. 

4.2 - POSTS DIA 4 DE MAIO  

Tabela 2: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Vídeo Pincel e 

Emoji 

“Metalizado no 

papo de hoje com a 

Lu” 

Testemunhal Interação com 

o Usuário 

Post 2 Vídeo Emoji “Haja brilho nesse 

futuro” 

Informação  Notícias/ 

Tendências 

Post 3 Vídeo Emoji “Pois o futuro já 

chegou e dá pra 

brilhar no dia a 

dia.” 

Testemunhal Notícias/ 

Tendências 

Post 4 Vídeo  “Sandália de festa 

nada óbvia” 

Informação Dica de Look 

Post 5 Vídeo Emoji “Salto fino com 

meia pata = 

sandália no pé a 

noite inteira” 

Informação Dica de Look 
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Post 6 Vídeo  

 

Sem legenda Indiferenciada Dica de Look 

Post 7 Vídeo Emoji “Além dos neutros, 

o dourado vai super 

bem com tons 

terrosos” 

Informação Notícias/ 

Tendências 

Post 8 Foto Emoji “Quer mais 

metalizados? Visite 

www.luizabarcelos.

com.br” 

Informação Interação com 

o Usuário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No dia 4 de maio foram postados snaps nos formatos fotos e vídeos mostrando a 

tendência metalizada no Met Gala
14

 que teve como tema a tecnologia na moda, através dos 

looks das famosas. Logo após são dadas dicas de como usar o mesmo look com sandálias 

metalizadas diferentes, indicando o site da marca para ver mais sapatos. No post 1, o formato 

utilizado foi vídeo, utilizando os recursos pincel e emoji, com a seguinte legenda “Metalizado 

no papo de hoje com a Lu”. A estratégia de comunicação segundo Lupetti foi a testemunhal, 

pois o snap em questão utilizou a figura da Lu (colaboradora da marca) para dar credibilidade 

ao que estava sendo dito. A subcategoria é a de Interação com o usuário é a subcategoria de 

análise de conteúdo pois utiliza os termos “papo de hoje” para fazer uma menção a interação 

com a consumidora que assiste o Snapchat da marca. 

 No post 2, o formato utilizado foi vídeo, utilizando o recurso emoji, com a legenda “Haja 

brilho nesse futuro”. A estratégia de comunicação segundo Lupetti foi a de informação, uma 

vez que utiliza a imagem de famosas para informar o público da tendência do metalizado na 

composição dos looks, sendo assim, a subcategoria de análise de conteúdo utilizada foi a de 

notícias/tendências. No post 3, o formato utilizado foi vídeo, utilizando o recurso emoji, com 

a legenda: “Pois o futuro já chegou e dá pra brilhar no dia a dia”, sendo que a estratégia de 

comunicação utilizada é a testemunhal pois novamente utiliza a figura da Lu para dar 

credibilidade ao assunto abordado e a subcategoria de análise de conteúdo é a de 

notícias/tendências pois a Lu fala no vídeo como é possível utilizar a tendência do metalizado 

no dia a dia.  

No post 4, o formato utilizado é vídeo, com a legenda “Sandália de festa nada óbvia”, a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de informação e a subcategoria de análise de 

conteúdo é a Dica de look, uma vez que o snap em questão informa o público das qualidades 

                                                           
14

 Evento beneficente anual do Metropolitan Museum, em Nova York, considerado a grande noite da moda 

internacional. 
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da sandália da marca ao mesmo tempo em que mostra um exemplo de como utilizá-la em um 

look completo.  No post 5, o formato utilizado é vídeo, utilizando o recurso Emoji, com a 

legenda “Salto fino com meia pata = sandália no pé a noite inteira”, a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti é a de informação pois preza por informar o público sobre o 

produto em questão, sendo que a subcategoria de análise de conteúdo também é Dica de look 

pois mostra um produto Luiza Barcelos como sugestão de look.  

 

Figura 2: Posts dia 4 de maio 
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Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

 

No post 6, o formato utilizado é vídeo, sem legenda, utilizando a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti indiferenciada, pois preza pela fixação da linha de produtos, 

mostrando a sandália do snap anterior de diversos ângulos, caracterizando Dica de look a sua 
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subcategoria de análise de conteúdo. No post 7, o formato utilizado é vídeo, utilizando o 

recurso Emoji, com a seguinte legenda “Além dos neutros, o dourado vai super bem com tons 

terrosos”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de informação e a subcategoria de 

análise de conteúdo em que o snap se encaixa é a de Notícias/Tendências uma vez que 

informa ao público sobre o produto da marca e dá outra sugestão de combinação de cores de 

roupa para usar com a sandália em questão, com base na tendência de moda. No post 8, o 

formato é foto, utilizando o recurso Emoji, com a seguinte legenda “Quer mais metalizados? 

Visite www.luizabarcelos.com.br”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a 

de informação, pois faz menção aos produtos da marca mostrados também nos snaps 

anteriores, além de informar o site da marca para que as consumidoras possam conferir outras 

opções de sapatos. A subcategoria de análise de conteúdo utilizada é a de Interação com o 

usuário, uma vez que é feita uma pergunta ao público e logo em seguido sugerida a visita ao 

site da marca. 

 

4.3 – POSTS DIA 5 DE MAIO  

Tabela 3: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Foto Pincel e 

Emoji 

“Vamos de jeans 

hoje?” 

Posicionament

o 

Interação com 

o Usuário 

Post 2 Vídeo Emoji “A Rosa é irmã da 

Luiza Barcelos” 

Informação/ 

Testemunhal 

Interação com 

o Usuário 

Post 3 Vídeo  Sem legenda Indiferenciada Dica de Look 

Post 4 Vídeo Emoji “Sempre pense em 

um ponto de 

luz/cor na hora de 

montar suas 

produções.” 

Informação Dica de Look 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No dia 5 de maio foram postados snaps nos formatos foto e vídeos sugerindo o uso de 

jeans também no calçado, utilizando um sapato da marca. Além disso, foi dada uma dica de 

look all jeans, com a participação da Rosa, irmã da Luiza Barcelos. No post 1, o formato 

utilizado é foto, utilizando os recursos Pincel e emoji, com a legenda “Vamos de jeans hoje?”, 

sendo a estratégia de comunicação segundo Lupetti a de posicionamento pois a marca utiliza 

de uma linguagem coloquial e intimista para destacar-se na mente do consumidor como uma 



26 
 

marca que deseja estar próxima de suas clientes, sendo assim, a subcategoria de análise de 

conteúdo é a de Interação com o usuário.  

Figura 3: Posts dia 5 de maio 

  

 

Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 2, o formato utilizado é vídeo, com o recurso Emoji e a seguinte legenda “A 

Rosa é irmã da Luiza Barcelos”, no qual as estratégias de comunicação segundo Lupetti 

utilizadas são a de informação, pois informa ao público que a convidada para os snaps do dia 

se trata de uma irmã da Luiza Barcelos, e também de testemunho, pois usa a figura dela para 

dar credibilidade aos snaps seguintes, a subcategoria de análise de conteúdo consiste na 

Interação com o usuário. No post 3, o formato utilizado é vídeo, sem legenda, em que a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a indiferenciada pois prioriza a fixação 

de um produto específico e a subcategoria de análise de conteúdo utilizada é a de Dica de look 

pois mostra um sapato da marca como sugestão de look para o público. No snap 4, o formato 
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utilizado é vídeo, o recurso utilizado é Emoji, com a legenda “Sempre pense em um ponto de 

luz/cor na hora de montar suas produções”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti 

utilizada é a de Informação e a subcategoria de análise de conteúdo é Dica de Look pois 

informa ao público da marca o modo correto de utilizar uma produção all jeans, com um 

calçado da marca Luiza Barcelos. 

 

4.4 – POSTS DIA 9 DE MAIO  

Tabela 4: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria de 

Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Vídeo Filtro P&B “Maio já 

chegou” 

Informação Interação com o 

Usuário 

Post 2 Foto Pincel e 

Emoji 

“Vem cá me 

ajudar, Lu!” 

Testemunhal Interação com o 

Usuário 

Post 3 Vídeo Emoji “Preparamos 

uma seleção 

especial para 

noivas, 

madrinhas e 

convidadas” 

Informação/ 

Posicionament

o 

Notícias/Tendências 

Post 4 Vídeo Emoji “Vamos calçar 

um deles?” 

Indiferenciada Interação com o 

Usuário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No dia 9 de maio foram postados snaps nos formatos foto e vídeos em referência ao 

“mês das noivas” como maio é caracterizado, juntamente com um convite a conhecer a 

seleção especial de sapatos para noivas, madrinhas e convidadas de casamentos que foi feita 

no site da marca. No post 1, o formato utilizado é vídeo, utilizando o recurso de Filtro P&B, 

com a legenda “Maio já chegou”, a estratégia de comunição segundo Lupetti utilizada foi a de 

informação pois o post faz questão de destacar o mês, para que os snaps seguintes tivessem 

sentido pois tratam de casamento no “mês das noivas” e os sapatos que são utilizados 

especialmente nesse tipo de evento. A subcategoria de análise de conteúdo é a de interação 

com o usuário pois tem o intuito de chamar a atenção do público para o mês e introduzir o 

assunto “mês das noivas”. No post 2, o formato utilizado é foto, utilizando os recursos Pincel 

e Emoji, com a seguinte legenda “Vem cá me ajudar, Lu!”, a estratégia de comunicação 

segundo Lupetti utilizada é a Testemunhal, uma vez que utiliza a figura da Lu para dar 
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credibilidade ao assunto tratado com o público, a subcategoria de análise de conteúdo é 

novamente a de interação com o usuário pois o Emoji de noiva utilizado caracteriza o público 

feminino da marca que pretende se casar.  

Figura 4: Posts dia 9 de maio 

 

 
Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 3, o formato utilizado é vídeo, com o recurso Emoji e a seguinte legenda 

“Preparamos uma seleção especial para noivas, madrinhas e convidadas” caracterizando as 

estratégias de comunicação segundo Lupetti de Informação e Posicionamento, pois informa o 

público de que a marca realizou uma seleção em uma área específica do site e também de 

posicionamento, pois a marca quer destacar-se na mente da consumidora como a melhor 

opção para comprar o sapato para a data especial que é o seu casamento, ainda, a subcategoria 

do post é a de Notícias/tendências pois traz a novidade ao público, de que existe uma seleção 

especial disponível para acesso no site. No post 4, o formato utilizado é vídeo, o recurso 

utilizado é Emoji, a legenda apresentada é “Vamos calçar um deles?”, a estratégia de 
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comunicação segundo Lupetti é a indiferenciada, uma vez que a marca tem por objetivo fixar 

a linha de produtos dentre as opções mais adequadas para casamentos e a subcategoria de 

análise de conteúdo é a de Interação com o Usuário pois a legenda se refere diretamente ao 

público e convida o mesmo a conhecer os produtos da marca. 

 

4.5 – POSTS DIA 11 DE MAIO  

 

Tabela 5: Classificação dos posts 

 Formato Recursos do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo Lupetti 

Subcategoria 

de Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Vídeo Pincel e Emoji “Hoje 

nosso 

assunto é 

família!!” 

Indiferenciada Interação com 

o Usuário 

Post 2 Vídeo Pincel e Emoji “Oi, Fê!!!” Testemunhal Interação com 

o Usuário 

Post 3 Vídeo Emoji “Família... 

de 

bolsas!!” 

Indiferenciada/ 

Humor 

Dica de Look 

Post 4 Vídeo Emoji “Vamoooo

os” 

Indiferenciada Interação com 

o Usuário 

Post 5 Vídeo Emoji “Espaçosa 

e perfeita 

para 

trabalhar” 

Informação Dica de Look 

Post 6 Vídeo  Sem 

legenda 

Indiferenciada Dica de Look 

Post 7 Vídeo Pincel “Pequenin

inha & 

linda” 

Informação Dica de Look 

Post 8 Vídeo Emoji “No 

tamanho 

certo e 

super 

casual” 

Informação Dica de Look 

Post 9 Vídeo Emoji “Caçulinh

a 

descolada. 

Um 

charme.” 

Informação Dica de Look 

Post 10 Vídeo Emoji “Cruzada 

no corpo 

fica super 

fofa.” 

Informação Dica de Look 
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Post 11 Vídeo Emoji “www.luiz

abarcelos.

com.br” 

Informação Interação com 

o Usuário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No dia 11 de maio foram postados snaps no formato vídeo, em que Fernanda, que é 

sobrinha da Luiza Barcelos e trabalha com ela, é apresentada ao público e também introduz o 

assunto família, expondo uma linha de bolsas de diferentes tamanhos. No post 1, o formato 

utilizado é vídeo, com os recursos Pincel e Emoji, acompanhado da legenda “Hoje nosso 

assunto é família!!”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a Indiferenciada pois 

preza por destacar a imagem da marca junto a figura da família e a subcategoria de análise de 

conteúdo utilizada é a de Interação com o Usuário pois a legenda introduz o assunto dos snaps 

a seguir, convidando o público, de certa forma, a acompanhar os snaps do dia. No post 2, o 

formato utilizado é vídeo, os recursos que foram utilizados são Pincel e Emoji, com a legenda 

“Oi, Fê!!!”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a Testemunhal pois o 

snap apresenta e utiliza a figura da Fernanda, sobrinha da Luiza Barcelos para das 

credibilidade ao que será apresentada nos próximos snaps, a subcategoria de análise de 

conteúdo é a de Interação com o Usuário pois os mesmos são retratados no emoji que acena 

para Fernanda, ao mesmo tempo que ela se apresenta ao público.  

No post 3, o formato utilizado é vídeo, o recurso utilizado é Emoji, a legenda consiste 

em “Família... de bolsas!!”, as estratégias de comunicação segundo Lupetti que são utilizadas 

são a Indiferenciada, pois preza por apresentar uma linha de produtos e Humor pois faz uma 

brincadeira com a palavra família e os tamanhos diferentes de bolsas expostos, a subcategoria 

de análise de conteúdo é Dica de Look pois utiliza produtos da marca para sugerir o uso em 

suas clientes. No post 4, o formato utilizado é vídeo, com o recurso Emoji e a legenda 

“Vamoooooos”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a Indiferenciada pois não 

prioriza a venda e sim a fixação dos seus produtos, a subcategoria de análise de conteúdo é a 

de Interação com o Usuário pois faz um convite, através da legenda, para que o público 

acompanhe os snaps seguintes. No post 5, o formato utilizado é vídeo, o recurso utilizado é 

Emoji, acompanhado da legenda “Espaçosa e perfeita para trabalhar”, a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti é a de informação pois a legenda dá informações sobre o 

produto em questão que está sendo apresentado no snap e a subcategoria de análise de 

conteúdo consiste em Dica de look pois utiliza uma bolsa da marca como sugestão de uso.  

Figura 5: Posts dia 11 de maio 
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Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 6, o formato utilizado é vídeo, utilizando a estratégia de comunicação segundo 

Lupetti indiferenciada, pois preza por fixar a imagem do produto e  a subcategoria de análise 

de conteúdo se trata de Dica de look novamente por utilizar uma bolsa da marca como 

sugestão de uso. No post 7, o formato utilizado é vídeo, com o recurso Pincel e a legenda 

“Pequenininha & linda”, a estratégia de comunicação utilizada é a de Informação pois o snap 

dá características a bolsa apresentada e a subcategoria de análise de conteúdo é Dica de Look 

por usar uma bolsa da marca como sugestão na composição de um look. Nos posts 8, 9 e 10, o 

formato utilizado é vídeo, o recurso utilizado nos vídeos é o Emoji, acompanhado das 

seguintes legendas, respectivamente, “No tamanho certo e super casual” “Caçulinha 

descolada. Um charme.” “Cruzada no corpo fica super fofa.”, a estratégia de comunicação 

segundo Lupetti utilizada nos posts foi a de Informação pois os snaps revelam características 

e informações sobre o uso das bolsas apresentadas. Esses snaps estão na subcategoria de 

análise de conteúdo Dica de look. Já no post 11, o formato utilizado é vídeo, o recurso 
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utilizado é Emoji, acompanhado da legenda “www.luizabarcelos.com.br”, a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti é de Informação pois o post faz menção ao site da marca e a 

subcategoria de análise de conteúdo consiste em Interação com o Usuário pois convida o 

público a entrar no site e adquirir os produtos mostrados nos snaps anteriores. 

 

4.6 – POSTS DIA 12 DE MAIO   

Tabela 6: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Foto Emoji “orgulhosamen

te apresenta:” 

Posicionamento Interação com o 

Usuário 

Post 2 Vídeo Emoji “O primeiro 

Duelo 

Internacional 

de 

AlparGatas!!!” 

Humor Interação com o 

Usuário 

Post 3 Vídeo Emoji “Elas duelam e 

vocês dão print 

na favorita!” 

Humor Interação com o 

Usuário 

Post 4 Foto Emoji “AlparGATA 

#1” 

Humor Interação com o 

Usuário 

Post 5 Vídeo Emoji “Print se essa 

merece o 

cinturão!” 

Humor  Interação com o 

Usuário 

Post 6 Foto Emoji “AlparGATA 

#2” 

Humor Interação com o 

Usuário 

Post 7 Vídeo Emoji “Print se ela é 

a rainha do 

ringue!” 

Humor Interação com o 

Usuário 

Post 8 Vídeo Pincel e 

Emoji 

Sem legenda Humor Interação com o 

Usuário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No dia 12 de maio foram postados snaps nos formatos fotos e vídeos em que foi 

anunciado o “Duelo Internacional das alpargatas” em que a interação com o usuário se deu 

através de prints feitos no snap em que aparecia seu calçado preferido dentre as opções 

mostradas. No post 1, o formato utilizado foi foto, o recurso utilizado Emoji, com a legenda 

“orgulhosamente apresenta:”, utilizando a estratégia de comunicação segundo Lupetti de 

Posicionamento pois o post visa destacar-se na mente do consumidor com a logo da marca 

exposta. A subcategoria de análise de conteúdo trata de interação com o usuário pois dá a 

entender que a marca anuncia a brincadeira proposta nos próximos snaps. No post 2, o 
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formato utilizado é vídeo, o recurso Emoji, acompanhado da legenda “O primeiro Duelo 

Internacional de AlparGatas!!!”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de Humor 

pois faz uma sátira com a palavra alpargatas, insinuando a beleza do produto.  No post 3, o 

formato utilizado é vídeo, com o recurso Emoji, acompanhado da legenda “Elas duelam e 

vocês dão print na favorita!” e a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a de 

Humor pois faz uma brincadeira com o termo “duelo”.  

Figura 6: Posts dia 12 de maio 
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Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 4, o formato utilizado é foto, acompanhado do recurso emoji e da legenda 

“AlparGATA #1” sendo utilizada a estratégia de comunicação segundo Lupetti de Humor 

pois destaca a palavra “gata” dentro da palavra “alpargata”, fazendo uma brincadeira com a 

beleza e a popularidade do calçado em questão perante o público. No post 5, o formato 
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utilizado é vídeo, acompanhado do recurso Emoji e da legenda “Print se essa merece o 

cinturão!”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a de Humor pois faz 

referência a algumas lutas em que o vencedor ganha um cinturão como título no caso de 

vitória. No post 6, o formato utilizado é vídeo e o recurso Emoji, com a legenda “AlparGATA 

#2” sendo utilizada a estratégia de comunicação segundo Lupetti de Humor pois novamente, 

destaca-se a palavra “gata” dentro da palavra “alpargata”, fazendo uma brincadeira com a 

beleza e a popularidade do calçado em questão perante o público. No post  7, o formato 

utilizado é vídeo, o recurso utilizado foi o Emoji, com a legenda “Print se ela é a rainha do 

ringue!” e a estratégia de comunicação segundo Lupetti que foi utilizada é a de Humor pois os 

termos utilizados fazem referência a lutas e disputas, fazendo uma brincadeira com uma 

disputa pela preferência dos usuários por uma alpargata ou outra. Nos posts 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 

subcategoria de análise de conteúdo é a mesma, a de Interação com o Usuário, pois a marca 

utiliza os posts para pedir ao usuário que participe dos snaps dando print no seu calçado 

preferido. 

4.7 – POSTS DIA 13 DE MAIO  

 

Tabela 7: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria de 

Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Vídeo Pincel e 

Emoji 

“Sexta 13” Humor Interação com o 

Usuário 

Post 2 Vídeo Emoji “Misteeeeeeéri

os” 

Humor Interação com o 

Usuário 

Post 3 Vídeo Emoji “Sai 

superstição. 

Entra 

inspiração.” 

Humor Notícias/ 

Tendências 

Post 4 Vídeo Emoji “Segredo para 

usar over com 

vestido” 

Informação Dica de Look 

Post 5 Vídeo Emoji Sem legenda Indiferenciada Dica de Look 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No dia 13 de maio foram postados snaps no formato vídeo em que a temática presente é a 

superstição em torno da “sexta-feira 13”, considerada um dia de azar independente do mês. 

No post 1, o formato utilizado foi vídeo, os recursos utilizados foram Pincel e Emoji, com a 

seguinte legenda “Sexta 13”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada foi a de 

Humor pois o post realiza uma sátira com a data, a subcategoria de análise de conteúdo em 
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que o post se encaixa é a de Interação com o Usuário pois a figura da Lu interage com o 

público comentando a “sexta-feira 13”. No post 2, o formato utilizado é vídeo, o recurso 

utilizado foi Emoji, com a legenda “Misteeeeeeeérios”, a estratégia de comunicação segundo 

Lupetti foi a de Humor pois novamente satiriza a data e a superstição de dia de azar que a 

envolve, além do tom sobrenatural. A subcategoria de análise de conteúdo é a de Interação 

com o Usuário, uma vez que foi utilizado um vídeo de uma música tema de filme de terror 

com o intuito de introduzir a temática dos snaps.  

Figura 7: Posts 13 de maio 

 
Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 3, o formato utilizado é vídeo, o recurso utilizado foi Emoji, acompanhado da 

legenda “Sai superstição. Entra inspiração”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é 

novamente a de Humor pois faz um jogo de palavras com os termos “superstição” e 

“inspiração” e a subcategoria de análise de conteúdo do post é a de Notícias/Tendências pois a 

data “sexta-feira 13” é usada como referência para compor looks. No post 4, o formato 
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utilizado é vídeo, o recurso é Emoji, a legenda “Segredo para usar over com vestido”, a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de informação, pois caracteriza o produto da 

marca em questão, a bota over e a subcategoria de análise de conteúdo é Dica de Look pois 

utiliza um calçado da marca como sugestão de uso em uma composição. No post 5, o formato 

utilizado é vídeo, o recurso usado foi Emoji, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é 

indiferenciada pois preza por fixar uma imagem na mente do consumidor e a subcategoria de 

análise de conteúdo é a de Dica de Look, pois novamente utiliza um calçado da marca como 

sugestão em um look. 

 

4.8 – POSTS DIA 16 DE MAIO 

 

Tabela 8: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Vídeo Emoji “Cuidado com 

o mico nos 

casamentos 

primaveris 

desse outono.” 

Humor Interação 

com o 

Usuário 

Post 2 Vídeo Emoji “Fique atenta 

às nossas dicas 

primaveris em 

pleno outono.” 

Humor Interação 

com o 

Usuário 

Post 3 Vídeo Emoji “Vem cá, 

Fabi!” 

Testemunhal Interação 

com o 

Usuário 

Post 4 Vídeo Emoji “Oi, oi!” Testemunhal Interação 

com o 

Usuário 

Post 5 Vídeo Emoji “Chega de 

mito em 

casamento 

com sol” 

Posicionamento Notícias/Tend

ências 

Post 6 Vídeo Emoji “Cores claras 

Comprimentos 

midi & 

silhuetas 

soltinhas” 

Posicionamento Notícias/Tend

ências 

Post 7 Foto Emoji “Livre, leve & 

solta” 

Posicionamento Notícias/Tend

ências 

Post 8 Vídeo Emoji “Fique atenta Posicionamento Notícias/Tend
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ao local da 

recepção” 

ências 

Post 9 Foto Emoji “Metalizado = 

Festa!!” 

Informação Dica de Look 

Post 10 Vídeo Emoji “Se proteja do 

frio que pode 

bater no fim da 

festa.” 

Posicionamento Notícias/Tend

ências 

Post 11 Vídeo Pincel e 

Emoji 

Sem legenda Indiferenciada Interação 

com o 

Usuário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No dia 16 de maio foram postados snaps nos formatos fotos e vídeo resgatando cenas da 

novela Paraíso Tropical que veiculou no ano de 2007, na emissora Rede Globo, em que a 

personagem Bebel, vivida pela atriz Camila Pitanga utiliza o termo “casamento primaveril”, 

com o intuito de dar dicas de como uma mulher pode se vestir para um casamento realizado 

no período diurno. No post 1, o formato utilizado foi vídeo, o recurso Emoji, com a legenda 

“Cuidado com o mico nos casamentos primaveris desse outono.”, a estratégia de comunicação 

segundo Lupetti utilizada é a de Humor pois o post mostra a cena em que a personagem Bebel 

da novela Paraíso Tropical satiriza o modo como as pessoas de classe alta falam, além disso, a 

subcategoria de análise de conteúdo é a de Interação com o Usuário, uma vez que faz um 

“alerta” ao público baseado na cena que apresenta em vídeo.  

No post 2, o formato utilizado é vídeo, o recurso Emoji, com a legenda “Fique atenta às 

nossas dicas primaveris em pleno outono.”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é de 

Humor novamente, pois utiliza da frase dita pela personagem para brincar e a subcategoria de 

análise de conteúdo consiste em Interação com o Usuário, uma vez que pede a atenção do 

usuário para as dicas que serão dadas nos snaps a seguir. No post 3, o formato é vídeo, o 

recurso utilizado é Emoji, com a seguinte legenda “Vem cá, Fabi!”, a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti foi a Testemunhal, pois utiliza a figura da Fabi para dar 

credibilidade aos posts, já a subcategoria de análise de conteúdo é a de Interação com o 

Usuário porque utiliza a legenda do post como suposta fala do usuário. No post 4, o formato é 

vídeo, o recurso é Emoji, com a legenda “Oi, oi!”, a estratégia de comunicação segundo 

Lupetti é a Testemunhal e a subcategoria de análise de conteúdo é Interação com o Usuário, 

pois novamente utiliza a figura da Fabi para dar credibilidade ao post e nesse snap, ela se 

apresenta ao usuário e interage com o público.  
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Figura 8: Posts dia 16 de maio 
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Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

 

No post 5, o formato utilizado foi vídeo, o recurso Emoji e a legenda “Chega de mito em 

casamento com sol”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de Posicionamento, 

utilizada quando a marca deseja destacar-se na mente do consumidor, no caso, orientando o 

usuário em relação ao traje adequado, além disso, a subcategoria de análise de conteúdo é a de 

Notícias/Tendências pois a Fabi explica no post sobre o que é “mito” na hora de escolher um 

look para casamentos de dia. No post 6 e 8 o formato é vídeo, no post 7 o formato é foto, mas 

em ambos o recurso utilizado foi Emoji, com as legendas em ordem 6: “Cores claras 

Comprimentos midi & silhuetas soltinhas” 7: “Livre, leve & solta” 8: “Fique atenta ao local 

da recepção”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a Posicionamento pois 

novamente a marca busca destacar-se na mente do consumidor através de orientações de look 

e traje para casamentos diurnos, em todos a subcategoria de análise de conteúdo é a mesma 

Notícias/Tendências pois a Fabi traz informações de vestimenta, inclusive chama a atenção 

para o local da recepção, que deve ser levado em conta na hora de compor o look.  
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No post 9, o formato utilizado é foto, o recurso Emoji, com a legenda “Metalizado = 

Festa!!”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de Informação e a subcategoria de 

análise de conteúdo é Dica de Look pois são dadas informações sobre um produto da marca e 

ele é usado no post como sugestão de uso. No post 10, o formato é vídeo, o recurso Emoji, 

com a legenda “Se proteja do frio que pode bater no fim da noite”, a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti utilizada foi a de Posicionamento pois a marca busca destacar-

se na mente do consumidor como uma marca que preza por, além de vender calçados e 

acessócios femininos, ajudar as consumidoras com dicas de moda, portanto a subcategoria de 

análise de conteúdo é a de Notícias/Tendências pois traz uma ideia de como se proteger do 

frio à noite em casamentos. Já no post 11, o formato utilizado foi vídeo, com os recursos 

Pincel e Emoji, a estratégia de comunicação segundo Lupetti é Indiferenciada pois fixa a 

imagem de proximidade com as consumidores da marca e a subcategoria de análise de 

conteúdo é a de Interação com o Usuário pois a figura da Fabi se despede dos usuários.  

4.9 – POSTS DIA 17 DE MAIO 

Tabela 9: Classificação dos posts 

 Formato Recursos do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise 

de Conteúdo 

Post 1 Vídeo Emoji “Shhhh. Hoje é 

dia de calce na 

fábrica” 

Informação Bastidores da 

Marca 

Post 2 Vídeo Emoji “Todo sapato, 

antes de existir, é 

um grande quebra 

cabeça.” 

Informação Bastidores da 

Marca 

Post 3 Vídeo  “Cola de lá. Corta 

daqui...” 

Informação Bastidores da 

Marca 

Post 4 Vídeo Emoji “Até chegar na 

forma ideal.” 

Informação Bastidores da 

Marca 

Post 5 Foto Emoji “É o toque 

pessoal que a 

gente tanto 

valoriza.” 

Posicionament

o 

Bastidores da 

Marca 

Post 6 Vídeo  “Só assim pra 

ficar tudo perfeito 

pra vocês.” 

Posicionament

o 

Bastidores da 

Marca 

Post 7 Vídeo Emoji “Na caminha, 

esperando a hora 

da estréia!” 

Posicionament

o / humor 

Bastidores da 

Marca 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No dia 17 de maio foram postados snaps nos formatos foto e vídeos mostrando um pouco 

do processo de criação de um sapato, inclusive do calce, até o sapato estar pronto na caixa. No 

post 1, o formato utilizado é vídeo, o recurso Emoji, a legenda “Shhh. Hoje é dia de calce na 

fábrica”, a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada foi a de Informação pois 

informa o público sobre a empresa em questão e a atividade realizada na mesma. No post 2, o 

formato utilizado é vídeo, o recurso Emoji, a legenda “Todo sapato, antes de existir, é um 

grande quebra cabeça.” e a estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada é a de 

Informação pois busca informar o público sobre o processo de criação de um sapato da marca. 

No post 3, o formato utilizado é vídeo, com a legenda “Cola de lá. Corta daqui...” e a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti utilizada foi a de Informação pois o post dá 

informações acerca do processo realizado na fábrica da marca. No post 4, o formato utilizado 

é vídeo, com o recurso Emoji e a legenda “Até chegar na forma ideal.” e a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti é a de Informação pois novamente mostra o modo como a 

empresa faz os seus sapatos.  

Figura 9: Posts dia 17 de maio 
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Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 5, o formato é foto, o recurso Emoji, com a legenda “É o toque pessoas que a 

gente tanto valoriza.” e a estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de Posicionamento 

pois através da legenda, a marca se posiciona como uma empresa que preza pela qualidade 

dos seus produtos e o cuidado com cada item. No post 6, o formato é vídeo, com a legenda 



45 
 

“Só assim pra ficar tudo perfeito pra vocês.” e a estratégia de comunicação segundo Lupetti é 

a de Posicionamento pois novamente, a marca mostra o processo manual e a delicadeza com 

que os sapatos são acomodados nas caixas. Já no post 7, o formato é vídeo, com o recurso 

Emoji e a legenda “Na caminha, esperando a hora da estréia!” e nesse post duas estratégias de 

comunicação segundo Lupetti são utilizadas, a de Posicionamento, uma vez que a marca 

mostra a qualidade e o cuidado envolvidos no processo e de Humor pois utilizada o termo 

“caminha” para referir-se a caixa do sapato. Em todos os posts do dia 17 de maio, a 

subcategoria de análise de conteúdo é a de Bastidores da Marca pois os posts mostram uma 

parte do processo o que acontece antes do calçado estar pronto para vender na loja. 

 

4.10 – POSTS DIA 20 DE MAIO 

Tabela 10: Classificação dos posts 

 Formato Recursos 

do 

Snapchat 

Legenda Estratégia de 

Comunicação 

segundo 

Lupetti 

Subcategoria 

de Análise de 

Conteúdo 

Post 1 Vídeo Pincel e 

Emoji 

Sem legenda Indiferenciada Interação com 

o Usuário 

Post 2 Vídeo Emoji “Loja nova Luiza 

Barcelos!” 

Informação Interação com 

o Usuário 

Notícias/ 

Tendências 

Post 3 Vídeo Emoji Sem legenda Informação Interação com 

o Usuário 

Post 4 Vídeo Emoji “BH RIO SP 

RIBEIRÃO 

CURITIBA” 

Informação Notícias/ 

Tendências 

Post 5 Vídeo Emoji “Uberlândia!” Informação Notícias/ 

Tendências 

Post 6 Vídeo Emoji “Tratamento VIP” Informação Interação com 

o Usuário 

Notícias/ 

Tendências 

Post 7 Vídeo Emoji “20% OFF” Informação Interação com 

o Usuário 

Notícias/ 

Tendências 

Post 8 Vídeo Pincel e 

Emoji 

“Visite nossas lojas 

ou acesse 

www.luizabarcelos.c

om.br” 

Informação Interação com 

o Usuário 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No dia 20 de maio foram postados snaps no formato vídeo, divulgando a nova loja da 

marca na cidade de Uberlândia e as que abrirão em seguida, assim como informar o desconto 

de 20% na loja nova. No post 1, o recurso utilizado foi Pincel e Emoji, utilizando a estratégia 

de comunicação segundo Lupetti Indiferenciada pois preza pela fixação da sua imagem de 

marca e a subcategoria de análise de conteúdo consiste em Interação com o Usuário pois a 

figura da Lu é utilizada para se comunicar com os usuários através dos vídeos postados nesse 

dia. No post 2, o recurso foi o Emoji com a legenda “Loja nova Luiza Barcelos!”, a estratégia 

de comunicação portanto, foi a de Informação pois é dito ao usuário que uma nova loja abrirá 

em breve, e as subcategorias de análise de conteúdo se tratam de Interação com o Usuário e 

Notícias/Tendências. No post 3, o recurso utilizado foi Emoji, a estratégia de comunicação 

segundo Lupetti é a de Informação e a subcategoria de análise de conteúdo é Interação com o 

Usuário pois nesse post a Lu pede que os usuários fiquem atentos ao snap seguintes e as 

informações sobre as novas lojas da marca espalhadas pelo Brasil.  

No post 4, o recurso foi Emoji, acompanhado da legenda “BH RIO SP RIBEIRAO 

CURITIBA” caracterizando como estratégia de comunicação segundo Lupetti de Informação 

e a subcategoria de análise de conteúdo de Notícias/Tendências uma vez que o post informa 

as cidades em que novas lojas da marca Luiza Barcelos serão instaladas. No post 5, o recurso 

Emoji, acompanhado da legenda “Uberlândia!” caracterizam a estratégia de comunicação 

segundo Lupetti de informação e a subcategoria de análise de conteúdo de 

Notícias/Tendências pois o post informa que em poucos dias a primeira loja nova a abrir será 

na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.  
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Figura 10: Posts 20 de maio 

 

Fonte: Snapchat da Luiza Barcelos 

No post 6, o recurso Emoji é utilizado com a legenda “Tratamento VIP”, utilizando a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti de Informação e as subcategorias de análise de 
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conteúdo utilizadas são de Interação com o Usuário e Notícias/Tendências, uma vez que o 

post informa sobre o tratamento e a recepção especial que será feita na nova loja da marca em 

Uberlândia. No post 7, o recurso é Emoji, seguido da legenda “20% OFF”, a estratégia de 

comunicação segundo Lupetti e as subcategorias de análise de conteúdo são as de Interação 

com o Usuário e Notícias/Tendências pois o post visa informar o desconto de 20% nos 

produtos da marca na ocasião da abertura da loja nova. Já no post 8, os recursos são Pincel e 

Emoji, seguidos da legenda “Visite nossas lojas ou acesse www.luizabarcelos.com.br”, a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti é a de Informação e a subcategoria de análise de 

conteúdo é a de Interação com o Usuário, pois orienta o público a visitar as lojas da marca 

e/ou também o site, indicando o mesmo na legenda do post. 

4.11 ANÁLISE FINAL 

A partir das análises das categorias e subcategorias dos posts, identificou-se que a 

estratégia de comunicação segundo Lupetti (2002) mais utilizada nas postagens do mês de 

maio de 2016 feitas pela marca foi a de Informação, sendo essa a estratégia utilizada em 29 

posts. Em seguida, a de Humor e a de Posicionamento foram as mais utilizadas, 

respectivamente em 14 e em 12 posts. O uso dessas estratégias condiz com o intuito da marca 

de usar o Snapchat como um canal de informação sobre seus produtos, sejam eles sapatos ou 

bolsas. As estratégias de Humor e Posicionamento são utilizadas de forma lúdica envolvendo 

uma narração própria, na tentativa de criar um vínculo com seus seguidores, uma vez que a 

estratégia de Humor consiste em utilizar de uma piada ou sátira e a estratégia de 

Posicionamento é utilizada quando a marca quer se destacar-se na mente do consumidor. Do 

mesmo modo, a marca não utilizou as estratégias de Comparação, Ofensiva e nem a de 

Defesa, por não condizer com as demais estratégias apresentadas pela marca ao longo do mês 

de maio, onde não cita outras marcas concorrentes, nem repele críticas eventualmente feitas 

pelos consumidores. 

Segundo Semprini (2006) o poder semiótico de uma marca consiste em saber 

selecionar os elementos no interior do fluxo de significados, organizá-los em uma narração 

pertinente e atraente, para enfim, propor os mesmos a seu público. Foi possível perceber, 

através das análises, que a marca soube produzir conteúdos atraentes e adequados ao seus 

seguidores, criando narrativas interessantes com postagens que abordaram o mesmo tema de 

acordo com a data. 

França (2007) entende que a estratégia comunicacional é uma ferramenta de controle, 

que visa promover o engajamento do público com o qual a marca se relaciona. No caso da 
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Luiza Barcelos, a marca usou o Snapchat e diversas estratégias de comunicação para se 

comunicar com seu público de modo espontâneo, prático e intimista, na tentativa de criar um 

vínculo afetivo e despertar o engajamento do mesmo. 

Kapferer e Laurent (1989) apresentam funções que a marca pode desempenhar para o 

consumidor, que, de acordo com a pesquisa realizada, não é possível determinar com clareza 

em quais funções a Luiza Barcelos se encaixa, uma vez que o objeto de estudo não foram os 

consumidores da marca, entretanto, pelas postagens e pelo fato da estratégia de Informação 

ser a mais utilizada, é possível perceber que a marca possui a função de Personalização pois a 

mesma dá ao consumidor a oportunidade de comunicar quem é e definir-se para si própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o crescente aumento da tecnologia e do empreendedorismo, novas redes sociais e 

novas formas de se comunicar surgem a todo momento e cada uma delas pode ser eficaz de 

alguma maneira para as marcas, portanto, as mesmas devem estar atentas para que possam 

aproveitar as oportunidades de criar uma comunicação nas novas redes e assim, sensibilizar o 

público pretendido. Uma dessas novas redes sociais é o Snapchat, apresentado neste trabalho 

e utilizado pela marca Luiza Barcelos como estratégia oficial de comunicação da marca, pois 

a mesma adaptou suas estratégias a inovação das tecnologias digitais.  

Para que fosse possível entender o modo como uma empresa pode utilizar as 

funcionalidades do aplicativo, foi feita uma análise de conteúdo das postagens da marca Luiza 

Barcelos. Portanto, para atingirmos os objetivos do presente trabalho e responder ao seguinte 

problema de pesquisa: Quais as estratégias de comunicação adotadas pela marca Luiza 

Barcelos na rede social Snapchat? foram analisados 68 posts no mês de maio de 2016, em que 

foi possível perceber que os posts do mesmo dia possuem, de forma geral, a mesma temática e 

também as mesmas estratégias de comunicação são utilizadas.  

Através da análise, também foi possível constatar alguns aspectos interessantes: a logo 

da marca Luiza Barcelos apareceu em apenas 1 post em todo mês de maio, de modo que 

conclui-se que a marca poderia ter utilizado melhor a sua logo, tanto para que o público 

pudesse ter uma maior identificação, relacionar os produtos mostrados com a Luiza Barcelos, 

quanto para fixar a marca na mente do consumidor. Outra constatação interessante é perceber 

que durante o mês de maio não houve nenhuma menção ao Dia das Mães, nem mesmo a 

campanha realizada em outras redes sociais da marca em alusão a este dia, desta forma, foi 

possível analisar que a marca Luiza Barcelos utilizou o Snapchat de forma isolada das outras 

redes sociais, ou seja, não realizou uma comunicação integrada. Aos olhos da pesquisadora, as 

marcas deveriam sempre agregar as novas redes sociais, nesse caso o Snapchat, com as que a 

mesma já utiliza, fazendo um trabalho que se complementa em diversas redes sociais.  

Outro aspecto curioso é constatar que os posts feitos através do Snapchat possuem uma 

narrativa previamente pensada, ou seja, um roteiro programado, assim como a maioria dos 

demais produtos audiovisuais. Desta forma, é possível constatar que o Snapchat vêm sendo 

utilizado como uma espécie de TV, onde as marcas e também os influenciadores digitais, 
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utilizam de narrativas para engajar o público, sensibilizando e atraindo o mesmo com diversas 

estratégias comunicacionais. 

Embora seja um aplicativo criado em 2012, o Snapchat ainda é pouco explorado pelas 

marcas no Brasil, fato este que deve-se a recém entrada da comercialização de espaços de 

publicidade no aplicativo no país. Mesmo assim, marcas e influenciadores digitais 

recentemente, começaram a inovar na forma com que se comunicam através do aplicativo, 

utilizando o Snapchat como uma extensão das demais redes sociais em que a realidade é 

melhor abordada.  

Assim, a pesquisadora conclui que o Snapchat é uma rede social válida para marcas que 

querem criar uma relação próxima com seus clientes e seguidores, de modo a realizar uma 

comunicação intimista, mostrando os bastidores da empresa, teaser de produtos, documentar 

eventos em tempo real ou ainda dar códigos de descontos exclusivamente para os seguidores 

da conta da marca no Snapchat. Essa relação cada vez mais próxima do público é almejada 

pelas marcas por se tratar de uma forma de personalização da comunicação e também de uma 

nova forma de interação e engajamento com seus consumidores.  
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