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RESUMO 

Este artigo apresentou os resultados do trabalho final de conclusão do curso de Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA/RS. A proposta foi de analisar as estratégias comunicacionais 

utilizadas pela C&A Brasil nas redes sociais digitais Instagram e Facebook, a partir dos posts 

da campanha do Dia dos Namorados veiculada entre os meses de maio e junho/2015. A 

pesquisa é de natureza quali-quantitativa e o método de pesquisa utilizado foi análise de 

conteúdo. Aplicou-se a fórmula do índice de engajamento (IE) para verificar quais as 

postagens mais engajaram os consumidores da C&A de acordo com as categorias criadas. Por 

fim, comparou-se o IE do público-alvo nas duas plataformas, concluindo que a rede social 

digital que atingiu maior engajamento e identificação por parte do público foi no Instagram, 

com posts utilizando a estratégia de testemunho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias Comunicacionais; Redes Sociais Digitais; Análise de 

Conteúdo, Índice de Engajamento. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  
O modo de relacionamento entre empresas e consumidores tem mudado de maneira 

muito rápida. Com isso, é possível observar um novo tipo de consumidor e uma nova maneira 

de relação entre eles. Segundo Las Casas (2010), a internet fez com que a possibilidade de 

expressão e de socialização por meio de ferramentas comunicacionais fosse mediada pelo 

computador, pois as mesmas possibilitam que os consumidores interajam e se relacionem com 

outras pessoas. 

Com essa evolução do relacionamento pela internet entre consumidores e empresas, é 

possível perceber que as redes sociais merecem uma atenção constante, e um uso melhor dos 

métodos e processos que potencializem a imagem da marca para seus consumidores. Como 

sabemos, as redes sociais permitem a troca de informações, a produção e o compartilhamento 
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de conteúdos e informações, possibilitando que os consumidores compartilhem suas 

experiências, tanto negativas quanto positivas sobre determinadas marcas. 

Gabriel (2010) cita que nestas mudanças dos consumidores, mercado e sociedade, é 

imprescindível que o marketing mude junto. O momento que vivenciamos apresenta a 

interatividade e a experiência como principais aspectos para o sucesso de estratégias de 

marketing. O digital é a plataforma que proporciona vazão plena à interatividade, mas não 

necessariamente à boa experiência, para isso é necessário ir além de estratégias de marketing 

e conhecer profundamente seu público-alvo. Além disso, a tecnologia não para e, com isso, 

afeta o ambiente de marketing e amplia as possibilidades de ferramentas estratégicas. Desse 

modo, para apresentar um diferencial competitivo valioso para as empresas, é preciso 

compreender o cenário mutante complexo e conhecer as tecnologias disponíveis. 

A utilização da internet como divulgação da empresa deixou de ser opção e virou 

obrigatoriedade, como mostra a pesquisa Brasileira de Mídia 2015
4
. Considerada o maior 

levantamento sobre os hábitos de informação dos brasileiros, a pesquisa investigou mais de 18 

mil brasileiros sobre qual meio de comunicação o entrevistado utiliza com maior frequência, 

indicando o resultado de 42% para a internet. E, entre as redes sociais mais usadas, está em 

primeiro lugar o Facebook (83%), em segundo lugar o Whatsapp
5
 (58%), em terceiro lugar o 

Youtube (17%) e em quarto lugar o Instagram (12%). 

Nesse contexto, objetivo desta pesquisa é analisar as estratégias comunicativas 

utilizadas pela C&A Brasil nas redes sociais Instagram e Facebook para a veiculação da 

campanha do dia dos namorados 2015, bem como verificar quais as postagens que mais 

engajam os consumidores a partir do índice de engajamento (IE). As postagens foram 

classificadas de acordo com as estratégias de Lupetti (2002) em: testemunhal, informação, 

comparação, humor, ofensiva, defensiva, indiferenciada, de posicionamento ou 

reposicionamento. Para melhor compreensão do conteúdo das postagens, foi criada sub-

categorias a partir de uma análise prévia dos posts, sendo elas: roupa e/ou acessório, dica de 

look e atitude, dica de look, compartilhado de outras fontes, interação com o consumidor e 

post institucional. 

 

ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS 
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Estratégia é ‘‘O conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, das metas, [...] para 

concretizar uma situação futura desejada, considerando as oportunidades oferecidas pelo 

ambiente e os recursos da organização’’ (FERNANDES, BERTON, 2005, p.7). No ambiente 

empresarial, as estratégias se constituem como a maneira que se combinam os recursos 

empresariais para a criação de vantagens competitivas, efêmeras ou duradouras e para a 

criação de valor (SAUAIA; SYLOS, 2000). Nesse contexto, a comunicação se tornou uma 

ferramenta a ser considerada, principalmente no ambiente interno empresarial, já que, por 

meio dela, podem-se concretizar as intenções estratégicas (MINTZBERG; QUINN, 2001). 

Sant’Anna (2002) define que, para se ter sucesso em uma sociedade em constante 

comunicação, é necessário que a empresa crie “uma posição” na mente do comprador em 

potencial. Portanto, o primeiro passo para criar ou alterar o posicionamento de uma marca é 

identificar de que maneira ela é percebida pelos consumidores, para, só então, poder definir 

seu direcionamento. A posição de uma marca reflete a maneira como ela é percebida por seus 

consumidores e pela própria organização. Assim, estes dois elementos devem se unir através 

das estratégias definidas na gestão da comunicação e praticar ações que agreguem valor à 

marca. Tavares (2007) defende que definir os formatos ou formas a serem trabalhadas e os 

períodos de ação/inserção de cada ação é essencial para orientar a equipe na execução do 

plano de comunicação e das estratégias. 

Para Lupetti (2002), as estratégias de comunicação podem ser classificadas em: 

estratégia de informação, que se caracteriza por priorizar as informações de um produto ou 

empresa; estratégia testemunhal, como o nome diz utiliza testemunho de alguém (famoso ou 

não) para dar credibilidade ao produto; estratégia de comparação, no qual compara os 

atributos de seu produto com o do concorrente; estratégia de humor, utilização da piada ou 

sátira, deve ser usada com cuidado, pois depende do público alvo e do problema a ser 

resolvido; estratégia ofensiva, ataca o concorrente, tentando atingir as suas vulnerabilidades; 

estratégia de defesa, normalmente utilizada pelos líderes de mercado, repele o ataque e 

mostra as forças empresariais; estratégia indiferenciada, quando a empresa não conhece as 

diferenças entre os segmentos de mercado e o público alvo, não prioriza a venda, apenas fixa 

a imagem de marcas de empresas ou linhas de produtos e estratégia de posicionamento ou 

reposicionamento, destaca um lugar para o produto ou empresa na mente do consumidor. 

De acordo com Pérez (2008) a comunicação se configura mais que uma ferramenta a 

serviço da estratégia, pois nela se aplica a formulação central de sua gestão, pelo poder de 



 

criar, compartilhar valores e promover transformações, desde a interpretação dos sentidos 

linguísticos e relacionais, consolidada por um novo paradigma de fluxo. 

Ainda segundo Pérez (2008), a compreensão de estratégias – dentre elas a de 

comunicação – se dá a partir de cinco dimensões: estratégia como antecipação, essa dimensão 

considera a organização como um sistema aberto, em um ambiente de mudanças rápidas e 

turbulentas, em que as previsões são cada vez mais difíceis. Nessa dimensão, a estratégia 

pode ser compreendida como um elemento-chave para a regulação da relação da organização 

com o entorno. E, a partir das proposições de Luhmann (1997), que considera os sistemas 

como operacionalmente fechados, mas abertos a interações com o ambiente, a capacidade de 

antecipar, em ambientes turbulentos e adversos, potenciais irritações ou perturbações, parece 

continuar sendo uma dimensão relevante da estratégia. 

Já a dimensão de decisão é considerada a estratégia como um conjunto de decisões. 

Pérez (2008) defende que nem toda decisão é estratégica, uma decisão estratégica seria aquela 

que sofreria influência da expectativa que o agente tem sobre as possibilidades de ação de 

outros agentes. De qualquer forma, independente da compreensão que tenhamos sobre o 

conteúdo estratégico de cada decisão, parece possível afirmar que o exame de um conjunto de 

decisões de uma organização, ao longo do tempo, pode informar sobre sua estratégia ou seu 

padrão de conduta estratégico. Para melhor compreensão da dimensão de método, Pérez 

(2008, p.55) a aproxima da dimensão decisão, afirmando que a estratégia pode ser 

compreendida tanto como um “conjunto de decisões tomadas para atingir um objetivo, quanto 

como um método”. A partir da dimensão do método, a estratégia é considerada como uma 

forma de fazer, ou melhor, como os procedimentos adotados para resolver determinado 

problema. 

Tendo a dimensão da estratégia como marco de referência, Pérez (2008) defende a 

importância de um registro formal das estratégias da organização, um documento a que todos 

possam recorrer quando necessário, como forma de alinhar os envolvidos e de criar uma 

cultura compartilhada. Conforme o autor, compreender a estratégia como discurso pode 

valorizar e abrir as portas para a compreensão de aspectos como: a) as narrativas e as 

representações nos ambientes organizacionais; b) a identificação com a estratégia; c) a força 

retórica para promover a coesão entre os membros da organização; d) a linguagem como uma 

forma de ação; e) a ação como drama e conflito. Por fim, ainda sob uma perspectiva 

comunicacional, Pérez (2008) defende que a estratégia também pode ser um estilo ou uma 

forma de a organização relacionar-se com o seu entorno. 



 

Para a relação de empresa com o público alvo, é necessário organizar um plano de 

ação, com ideias e um planejamento. E, para que essa comunicação melhor se efetive, é 

preciso definir o que dizer, a quem dizer, de que forma e o resultado pretendido. Para isso, é 

necessário um planejamento estratégico da empresa, como o objetivo de refletir as políticas, 

as diretrizes e as ações a serem seguidas.  

 

FACEBOOK E INSTAGRAM COMO CANAIS DE DIVULGAÇÃO 

Telles (2011) afirma que o Facebook é a maior rede social do mundo e vem crescendo 

cada vez mais. No seu início era voltada para o público das classes A e B, mas com a tradução 

para várias línguas a rede passou a ter um grande ingresso das classes C, D e E. Assim, o 

Facebook tornou-se uma rede social na qual famílias, amigos e colegas de trabalho se 

conectam para interagir e atualmente tem sido usada também por empresas para a melhor 

interação com o seu público.  

Muitas empresas contratam agências para cuidar de sua marca e são responsáveis por 

criar ou patrocinar eventos, criar interação direta com o consumidor enviando mensagens e/ou 

respondendo a dúvidas, elogios e reclamações, realizar pesquisas, veicular publicidade e com 

essas ferramentas disponíveis, fica mais fácil receber um feedback dos consumidores, fazendo 

com que essa relação seja de igual para igual e possibilite uma lembrança positiva da marca.  

Segundo o site Convergecom
6
, as redes sociais estão cada vez mais se tornando 

atraentes para as empresas e cresceram em popularidade. Segundo um relatório do Centro de 

Pesquisa de Marketing (2014), foram consultados executivos em cargos de direção em 

empresas com faturamento anual entre US$ 3 milhões e mais de US$ 200 milhões. E, quando 

questionados sobre quais plataformas de mídia social sentiam ter maior potencial para auxiliar 

no crescimento dos negócios, 61% dos entrevistados apontaram o Twitter, enquanto 55% 

indicaram o Facebook e 31%, o Pinterest. 

O que é possível perceber, com o que acima foi exposto, é sobre o fato da preferência 

e dos resultados eficazes que o Facebook pode demonstrar. Tratando-se não apenas de uma 

plataforma para comunicação interpessoal, mas também como uma rede social de preferência 

das empresas dos mais variados tamanhos. 

Assim como o Facebook, o Instagram também virou um interessante canal de 

comunicação entre marcas e consumidores. Lançado em 6 de outubro de 2010 pelo brasileiro 
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Mike Krieger e o norte-americano Kevin Systrom, a plataforma foi comprada em 2012 pelo 

Facebook, e desde então, segue inovando e desenvolvendo diversas ferramentas que tornam 

as postagens e o conteúdo das marcas mais atraentes. Uma pesquisa do Instagram Marketing 

disponibilizada pelo site Viver de Blog
7
 no mês de março de 2015, afirma que há 300 milhões 

de usuários ativos, sendo destes, 47% homens e 53% mulheres e 34% usuários com idade 

entre 18 a 24 anos. A pesquisa ainda revelou que cada usuário do Instagram gasta, em média, 

257 minutos por mês no aplicativo e 90% deles utilizam o aplicativo móvel. 

O blog Marketingdrops
8
 cita que o Instagram já possui a conta de 40% das 100 marcas 

mais valiosas do mundo, segundo a pesquisa de mercado da Simply Measured, e como 

comparação podemos dizer que 98% dessas mesmas marcas estão no Facebook e 94% no 

Twitter. No Google+, estão presentes 64% delas e no Pinterest, 51%.  

Com isso, é possível perceber que o Instagram é uma rede que também possui bastante 

aprovação pelas empresas, como também pode apresentar ótimos resultados, ampliando a 

visibilidade/ interação das marcas com o público. 

 

ÍNDICE DE ENGAJAMENTO COMO METODOLOGIA 

 Este artigo tem natureza quali-quantitativa e utilizou o método de pesquisa a análise de 

conteúdo (AC), para “encontrar qual o propósito da mensagem que está sendo transmitida” 

nas publicações feitas pela marca C&A nas redes sociais digitais (BARDIN, 2007, p.38).  

O IE é uma das formas de mensuração da participação dos consumidores com a marca. 

Para calcular, é necessário ir além dos números de fãs, curtidas, comentários, seguidores, 

compartilhamento e visualizações. Um cálculo não consegue – sozinho – capturar o 

sentimento, a opinião e a afinidade de um indivíduo com um produto ou uma empresa. Para 

entender o que é engajamento, de fato, é preciso ir além dos números. A fórmula deve ser 

usada da seguinte maneira: após delimitar o dia de amostragem e coletar os dados de acordo 

com o dia escolhido, é necessário somar todas as curtidas, compartilhamentos e comentários e 

dividir pelo número total de fãs da página escolhida. Multiplicar o valor por cem e o resultado 

da taxa de engajamento estará pronta. Abaixo, um quadro que serve como base para a 

medição do IE de acordo com o número de fãs. 
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Figura 1 - Média de taxas de engajamento segundo o número de fãs. 

 

Fonte: Site Fabulosa Ideia
9
. Acesso em: 10 de agosto de 2015. 

 

Neste trabalho, foram analisadas as publicações referentes à Campanha do Dia dos 

Namorados que possuam a hashtag #DiadosNamoradosCeA no Instagram ou que possuam 

referências ao Dia dos Namorados no Facebook. Obteve-se o total de 37 postagens no 

Instagram e 3 no Facebook durante este período. Inicialmente, tanto as publicações do 

Instagram quanto do Facebook foram classificadas de acordo com o formato; conteúdo da 

foto da postagem; local onde as fotos foram tiradas; hashtags utilizadas na descrição da 

foto/vídeo; número de curtidas, comentários e compartilhamentos do Facebook. Após a coleta 

desses dados, os posts foram classificados segundo as categorias de análise de Lupetti (2002) 

e as subcategorias definidas pela pesquisadora, conforme já citado anteriormente. 

 Após a classificação de cada postagem, foi aplicada a taxa de engajamento e o post 

com maior IE de cada categoria foi analisado neste artigo. 

 

ANÁLISES DAS POSTAGENS 

A partir das categorias de análise já apresentadas e com a fórmula de índice de 

engajamento, foi possível analisar de forma mais precisa os posts da C&A no Facebook e no 

Instagram, conforme ilustra a tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Síntese dos Posts. 

 

Fonte: Tabela feita pela autora. 

 

 A categoria roupas e/ou acessórios tem como objetivo escolher as postagens do 

Instagram e do Facebook da C&A que possuem na legenda ou nas fotos/vídeos sugestões de 

roupas e/ou acessórios como dica de presente para o Dia dos Namorados. Após realizada a 

taxa de engajamento das treze postagens que se encaixam nesta categoria, foi selecionada a 

postagem com maior taxa de engajamento para ser analisada, e ela apresentou 0,83% de IE. 

  A postagem selecionada foi divulgada durante o mês de junho de 2015 no Instagram 

da C&A Brasil, sendo a foto composta pela modelo oficial da campanha, Priscila Uchoa, com 

enfoque na blusa de tricô com recorte nos ombros, mais conhecida como tendência cut out 

(ombros de fora). A legenda é a seguinte: ‘Dica para inovar nos dias mais frios? Abuse do 

tricô com recorte nos ombros! A tendência cut out continua forte no inverno e ganha glamour 

com as aplicações de correntes’. A postagem possui um total de 7.695 curtidas e 60 

comentários, conforme a figura abaixo: 

E, no Facebook, a postagem com maior índice de engajamento desta categoria, foi o 

vídeo divulgado no mês de junho, realizado em estúdio e que possui taxa de engajamento de 

5,83%. A legenda utilizada nesta postagem foi: “A tendência comfy
10

 está bombando nesse 

inverno. E a grande aposta da vez é o tênis! Abuse”, abaixo do texto o link para a loja virtual. 

O vídeo, que não possui música ao fundo, apresenta três modelos diferentes de tênis e que 

possuem como característica a tendência comfy, são dois modelos de tênis, sendo eles: o de 

onça e o de brilho e um modelo de slip on
11

 onça. Teve o total de 372 curtidas, 16 

comentários e 12 compartilhamentos.  
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Ao analisar as informações contidas nos posts com as informações definidas por 

Lupetti (2002), percebe-se que, a estratégia adotada pela C&A, nesta postagem, vai ao 

encontro da estratégia classificada como estratégia de informação. Essa se caracteriza pela 

prioridade que dá às informações de um produto ou empresa. É utilizada em lançamentos ou 

reformulações do produto/serviço ou embalagem e deve informar algo. O fato do post do 

Instagram informar uma nova tendência - cut out - ao público e de dar dicas de como usá-la, 

bem como o vídeo no Facebook que informa sobre a tendência comfy e traz exemplos de 

tênis, faz com que as informações divulgadas nos posts se encaixem nesta estratégia. Também 

vai ao encontro com que Kapferer e Laurent (1989) afirmam sobre as funções que a marca 

pode desempenhar para o consumidor. Na função localização, que é quando a marca permite 

que o consumidor localize a oferta mais facilmente, encaixa-se nestes posts pelo fato da 

legenda apresentar a referência e o link do produto que é apresentado. Quando citado Perez 

(2008), é possível encontrar referência com a dimensão de antecipação que é citada ao longo 

do trabalho. Esta dimensão é compreendida como a capacidade de antecipar as previsões em 

um ambiente de mudanças rápidas e turbulentas. Tornando assim a tendência cut out, uma 

forma da C&A antecipar a moda que seria usada no inverno. 

A categoria dica de look e atitude tem como objetivo selecionar as postagens que 

possuam dica de look completo, tanto para o público masculino como feminino, e que junto 

dessa dica atribui algum esporte. Após realizada a taxa de engajamento das seis postagens, 

somente da plataforma Instagram, que se encaixam nesta categoria, foi selecionada a 

postagem com maior taxa para ser analisada, com 0,87% de engajamento e foi veiculada no 

Instagram no mês de junho de 2015. A foto mostra o casal principal da campanha andando de 

bicicleta no centro de São Paulo e possui como legenda: “Para curtir o domingo com ele, que 

tal um passeio de bike? Abuse da estampa e do conforto com o vestido longo e a rasteira 

nude. E para ele, a dica é apostar num look moderno com bermuda jeans e camisa”. Com o 

total de 8.176 curtidas e 144 comentários. 

 



 

Figura 2- Post com maior IE da categoria Dica de Look E Atitude. 

 
Fonte: Instagram. Acesso em: 17 de Outubro de 2015. 

 

Quando analisadas as informações contidas no post com as informações definidas por 

Lupetti (2002), percebe-se que a estratégia adotada pela C&A vai ao encontro da estratégia 

classificada como estratégia de informação, pois apresenta dicas de como vestir-se para um 

passeio de bicicleta, com o look masculino e feminino, indo ao encontro com a definição da 

estratégia citada anteriormente. 

A categoria dica de look tem como objetivo selecionar os posts que possuam como 

legenda da foto/vídeo dicas de look completo com roupas da C&A. Dentre os 16 posts 

selecionados, sendo um deles do Facebook, o post com maior índice de engajamento foi da 

plataforma Instagram e apresentou 1,01% de engajamento. A foto postada no mês de junho de 

2015 apresenta um look da coleção da socialite americana Kim Kardashian com a legenda “a 

dupla saia lápis de cintura alta e top de gola V é perfeita alongar a silhueta. Aposte!”. Teve o 

total de 9.218 curtidas e 35 comentários. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Post com maior IE na categoria Dica de Look. 



 

 
Fonte: Instagram. Acessado em: 17 de Outubro de 2015. 

 

Ao analisar as informações contidas no post com as informações definidas por Lupetti 

(2002), percebe-se que, a estratégia adotada pela C&A vai ao encontro da estratégia 

classificada como estratégia testemunhal. Esta estratégia caracteriza-se por usar o testemunho 

de alguém (famoso ou não) para dar credibilidade ao produto. A postagem veiculada pela 

C&A no Instagram apresenta a socialite Kim Kardashian, usando um look de sua coleção em 

parceria com a empresa. Além de ser a ‘estrela’ da campanha do Dia dos Namorados também, 

com o uso desta figura pública, é fácil compreender que a estratégia usada foi a testemunhal.  

E, ao analisar o post com o que Kapferer & Laurent (1989) consideram funções que a 

marca pode desempenhar para o consumidor, percebe-se a função de identificação, pois é 

possível perceber que a marca classificou o produto em relação às suas características 

principais e utilizou a imagem da socialite Kim Kardashian para identificar-se com o público 

alvo que ela queria envolver. 

A categoria posts compartilhados de outras fontes tem como finalidade selecionar os 

posts da rede social Instagram ou Facebook que possuem na legenda a hashtag #regram ou 

mensagens compartilhadas de outros portais. Dentre as possibilidades, foram identificadas 

apenas três postagens no Instagram, e o maior índice de engajamento foi de 0,92%. O post 

selecionado foi veiculado no mês de junho de 2015 e é uma foto retirada do Instagram da Kim 

Kardashian West em que ela aparece beijando o seu marido, Kanie West, em comemoração 

ao 1º ano de casados. A legenda é a seguinte: “#regram da estrela do nosso Dia dos 

Namorados @kimkardashian que declara todo seu amor ao marido no dia em que 

comemoram 1 ano de casados! Parabéns ao casal!”. Com o total de 8.746 curtidas e 39 

comentários. 

 

 

Figura 4-Post com maior IE da categoria Compartilhado de Outras Fontes. 



 

 
Fonte: Instagram. Acesso em: 17 de Outubro de 2015. 

 

Ao ponderar as informações contidas no post com as informações definidas por 

Lupetti (2002), nota-se que a estratégia adotada pela C&A vai ao encontro da estratégia 

classificada como estratégia indiferenciada. Essa se caracteriza quando a empresa não 

conhece as diferenças entre os segmentos de mercado e o público alvo, não prioriza a venda, 

apenas fixa a imagem de marcas de empresas ou linhas de produtos. Nesta publicação, a C&A 

teve o intuito de apenas parabenizar o casal Kanye West e Kim Kardashian pelo fato de 

fazerem um ano de casados, reforçando a imagem da empresa juntamente com a utilização da 

imagem de pessoa famosa, que assina em parceria a coleção da C&A. 

A categoria post de interação com o consumidor tem o intuito de selecionar os posts 

em que a marca interage com o consumidor a partir do que é postado na sua rede social. 

Apenas uma veiculação foi selecionada nesta categoria, sendo ele da rede social Instagram, e 

que apresentou 0,63% como taxa de engajamento. O vídeo apresenta camisetas femininas 

estampadas e não possui música de fundo. Ele foi postado no mês de junho e produzido em 

estúdio. A legenda utilizada na publicação é: “Divertidas, confortáveis e perfeitas para 

diversos momentos, as camisetas estampadas estão bombando no #DiadosNamoradosCeA! 

Qual é a sua preferida?”. Com o total de 5.749 curtidas e 214 comentários. O post selecionado 

vai ao encontro com o que Kapferer & Laurent (1989) consideram como função 

personalização, onde a marca dá ao consumidor a oportunidade de comunicar quem é ou 

quem pretender ser, o que pode ser visto neste post. A marca aproxima-se do consumidor, 

com uma pergunta, e dá a ele a oportunidade de resposta, para expressar-se do jeito que 

quiser. Como também, vai ao encontro com que Lupetti (2002) classifica como estratégia de 

informação, pois apresenta exemplos de camisetas, afirma que é uma tendência e que podem 

ser usadas em diversos momentos. 

Em relação a categoria de postagem institucional, que tem por objetivo analisar o 

reforço da imagem da marca, sem fazer alusão a algum tipo de serviço ou produto anunciado, 



 

foi selecionado apenas um post nesta categoria, veiculado no Facebook, e que apresentou 

2,46% como taxa de engajamento. O vídeo apresenta roupas da C&A girando na forma de um 

coração, e como legenda: “Arrase no look e abuse do Dia dos Namorados C&A! Feliz Dia 

dos Namorados <3”. Foi publicado no mês de junho de 2015 e produzido em estúdio, com o 

total de 344 curtidas, 10 comentários e 3 compartilhamentos.  

 

Figura 5- Post com maior IE na categoria institucional. 

 
Fonte: Facebook. Acessado em: 17 de Outubro de 2015. 

 

Este post vai ao encontro com a definição de estratégia de discurso apresentada por 

Pérez (2008). Ela apresenta aspectos como a linguagem como uma forma de ação, 

identificação com a estratégia e que pode ser um estilo ou uma forma da organização 

relacionar-se com seu entorno. Tornando possível a identificação do post que felicita seus 

consumidores pelo Dia dos Namorados, com um vídeo de suas roupas em forma de coração e, 

formando assim, um estilo de relacionar se com seu público alvo, não apenas com um post de 

frase ou um singelo parabéns, mas aproximando o consumidor com seus produtos. Com isso, 

é possível identificar a presença da estratégia de posicionamento de Lupetti (2008), que 

destaca um lugar para a empresa na mente do consumidor, felicitando pelo dia dos namorados 

e mencionando o uso de suas roupas para comemorar a data. 

Por fim, para melhor compreensão das classificações das postagens de acordo com as 

estratégias utilizadas, criou-se a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Síntese das Estratégias Utilizadas. 

Subcategoria Número de 

Posts 

IE Estratégia Utilizada, segundo Lupetti, 

Kapferer e Laurent 

Roupa e/ou 

Acessório 

11 (Instagram) e 

2 (Facebook) 

0,83% 

5,83% 

Estratégia de Informação e Função localização. 

Dica de Look e 6 (Instagram) 0,87% Estratégia de Informação 



 

Atitude 

Dica de Look 16 (Instagram) 1,01% Estratégia de Testemunho e Função 

Identificação. 

Compartilhado de 

Outras Fontes 

3 (Instagram) 0,92% Estratégia Indiferenciada 

Interação com o 

Consumidor 

1 (Instagram) 0,63% Estratégia de Informação e Função 

Personalização 

Post Institucional 1 (Facebook) 2,46% Estratégia de posicionamento e Estratégia de 

Discurso 

Fonte: Tabela feita pela autora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esta pesquisa teve como ponto de partida o interesse em entender a importância das 

redes sociais digitais como uma ferramenta de aproximação da empresa com seu público alvo, 

compreendida, aqui, a partir do objetivo de analisar as estratégias comunicacionais utilizadas 

pela C&A Brasil nas redes sociais digitais Facebook e Instagram na campanha de Dia dos 

Namorados de 2015 e verificar quais as postagens que mais engajam os consumidores nas 

duas plataformas. 

 Após as análises foi possível verificar que o post mais curtido foi o post selecionado, 

também, com maior IE da categoria dica de look, com a presença da Kim Kardashian 

mostrando a roupa de sua coleção para a C&A, com um total de 9.218 curtidas na plataforma 

Instagram. O post que possuía mais comentários foi o post veiculado no Instagram da C&A e 

com o total de 588 comentários, constituído de um vídeo que apresentava dicas de presentes 

para o público masculino. E, o post com mais compartilhamentos, dentre os três do Facebook, 

foi o post que apresentava um vídeo com camisetas masculinas, como dica de presente.  

 Como também foi possível observar, o post que apresentou maior IE foi o mesmo post 

com mais curtidas, classificado como estratégia de testemunho de Lupetti (2002), pois usa o 

testemunho da Kim Kardashian, referência em moda. A estratégia mais utilizada nas 

publicações com maior IE foi a estratégia de informação, nas categorias roupas e/ou 

acessórios e dica de look com atitude, e foi usada para informar sobre novas tendências e 

dicas de como vestir-se com as roupas da C&A.  

 De todas as postagens, o Instagram foi a plataforma mais utilizada pela marca, 

totalizando 37 postagens nos meses de maio e junho/2015, e apenas 3 no Facebook. Os 

formatos mais utilizados pela C&A foram fotos, mostrando um engajamento por parte dos 

consumidores quando o assunto é relacionado com dicas de look, dicas de moda e sugestões 

de combinações. A postagem que menos engajou foi da categoria interação com o 



 

consumidor, correspondendo a estratégia de informação da Lupetti (2008), em que foi 

utilizado o formato vídeo solicitando a participação dos seguidores da marca para escolher sua 

camiseta estampada preferida. 
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