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A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA INTERNET PARA A
CONSTRUÇÃO DE MARCAS: O USO DO INSTAGRAM
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Resumo: A cada dia, novas marcas surgem no mercado, buscando conquistar
clientes utilizando as mais variadas formas de comunicação. Com o advento da
internet, a utilização de mídias consideradas como alternativas como as redes
sociais na internet tornam-se cada vez mais comuns e necessárias para ajudar a
divulgar a marca, visando conquistar e manter clientes. Neste contexto, algumas
redes sociais na internet como o Instagram são utilizadas com sucesso por algumas
marcas, onde as possibilidades de comunicação vão além da propaganda
tradicional, utilizando meios diferenciados visando um contato mais direto com o
público consumidor, seguindo as tendências atuais de comunicação de marcas
utilizando as redes sociais na internet como principal mídia.
Palavras-chave: Marca. Internet. Redes sociais na internet.
Abstract: Every day, new brands appear in the market, seeking to win customers
using the most varied forms of communication. With the advent of the internet, the
use of media considered as alternatives such as social networking on the Internet
like Instagram become increasingly common and necessary to help publicize the
brand, aiming to win and retain customers. In this context, some social networks on
the Internet are used successfully by some brands, where the possibilities of
communication go beyond traditional advertising, using different means aimed at a
more direct contact with the consumer public, following the current tendencies of
brand communication using social networks on the internet as the main medium.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, com o contínuo crescimento da concorrência no mercado, as
empresas tentam buscar uma diferenciação de produtos e serviços através de
quesitos que especificam sua posição em um patamar mais alto quando comparado
a outras. Neste contexto, fazer uma comunicação adequada com seus diferentes
públicos é um fator de suma importância, além de manter um constante diálogo
entre a empresa e seus clientes. É preciso ressaltar a importância de levar a sério
cada etapa de comunicação com o cliente, e estar atento a possíveis informações
que possam vir a ajudar a melhorar a marca e/ou produto. Para isso, muitas
empresas traçam todos objetivos e estratégias de comunicação da empresa com
seus públicos.
Devemos considerar que o conceito de propaganda está mudando com o
advento das redes sociais, porém, não pode ser esquecido o planejamento de
marketing e comunicação da marca. O profissional de marketing e comunicação teve
que se adaptar e aprender a trabalhar com o online, desenvolver estratégias de
comunicação integrando o on e offline, estabelecendo relacionamento com
influenciadores digitais e estar de olho em cada nova rede social lançada e suas
potencialidades para auxiliar na comunicação de sua marca. Assim, o presente
estudo tem como objetivo principal identificar como as marcas utilizam as redes
sociais como estratégica de marketing, focando no Instagram.

2 AS MARCAS

Para Kotler e Armstrong (2003), a marca é o principal bem durável da
empresa, que vai além de seus produtos e suas instalações. Cobra (2009, p. 185)
reforça essa opinião explicando que “as marcas são os ativos mais poderosos que
as empresas dispõem, valem mais do que prédios, máquinas e equipamentos.”
Ainda segundo o autor, o valor de uma marca pode chegar ao montante proporcional
da sua capacidade rentável, quando se falam em empresas bem sucedidas.
Kotler (2009) diz que a construção da imagem inicia com o gerenciamento de
todos os contatos possíveis de uma marca com seus públicos e clientes, já que, de
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uma forma ou de outra, sempre haverá uma relação que pode ser prolongada. Esta
precisa ser conduzida da melhor maneira possível, já que “como todos os
funcionários da empresa, distribuidores e revendedores podem afetar a experiência
da marca, o desafio é gerenciar a qualidade de todos os que com ela têm contato.”
(KOTLER, 2009, p. 97). A partir desse relacionamento, que implica atender ou
mesmo superar as expectativas do cliente, é que se inicia uma fidelidade a essa
marca em particular.
Segundo Kotler e Armstrong (2003), conquistar um lugar na mente dos
consumidores não se trata de algo simples, na verdade, é um processo complexo.
As experiências que o consumidor tem com produtos e marcas resultam em
inúmeras impressões e sensações que irão determinar a maneira como ele
posiciona. Embora se trabalhe especificamente para isso, o próprio consumidor faz
um posicionamento sem qualquer interferência direta do marketing. Quando as
posições são planejadas através do composto de marketing, é possível fortalecer os
benefícios

sobre

os

produtos

e

conquistar

essas

posições

previamente

estabelecidas.
Ainda segundo os autores Kotler e Armstrong (2003), apesar de conseguir
estabelecer uma posição de boa aceitação, é de responsabilidade de a empresa
tomar as precauções para continuar com a sua imagem bem construída. Para isso,
precisa levar em conta a sua posição e a dos concorrentes, adaptando sua
estratégia conforme as necessidades do mercado, que está sempre variando e
evoluindo com as novas oportunidades.
Uma vez que tenha construído a posição desejada, a empresa deve ter
cuidado para mantê-la por meio de uma comunicação e um desempenho
consistentes. Ela deve monitorar e adaptar a posição com o passar do
tempo para ajustá-la às mudanças nas necessidades dos consumidores e
nas estratégias dos concorrentes. No entanto, a empresa deve evitar
grandes mudanças que poderiam confundir os consumidores. A posição do
produto deve evoluir gradativamente, à medida que ele se adapta ao
ambiente de marketing em constante mudança. (KOTLER; ARMSTRONG,
2003, p. 195).

As marcas precisam estar atentas nesses quesitos, podendo determinar
novas estratégias de posicionamento que farão com que elas não se percam dos
seus respectivos mercados.
Para Kotler (2009, p. 89) “a arte do marketing é, em geral, a arte de
construção da marca”. Mais uma vez, se reforça que todos os esforços de marketing
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estão voltados para suas respectivas metas, mas também estão conjuntamente
imbuídos na marca que representa a empresa, produto ou serviço do qual fazem
parte. Seus resultados específicos quando analisados como um todo, ao final, irão
ser determinantes em beneficiar ou prejudicar o valor de uma marca. Martins (2006,
p. 45) ressalta que, por se tratar de uma tarefa complexa, ela deve ser adotada “não
apenas em uma determinada ocasião da vida das marcas, mas durante toda a sua
existência”.
Uma marca que quer se solidificar no mercado e na mente do consumidor,
precisa reforçar seus principais benefícios e valores, para que assim evidencia a sua
personalidade. Para Kotler (2009, p. 92) “o trabalho de quem constrói a marca é criar
uma identidade que se baseie nestas dimensões”.
Quando o consumidor tem um mínimo de conhecimento sobre uma
determinada marca, ele possivelmente dá preferência a um produto que já tem retido
na memória. Conhecendo o produto ou serviço de uma marca, aumentam as
chances de ele adquirir preferência por eles. Neste contexto, a publicidade tem a
chance de informar, com os melhores artifícios, as características de maior
qualidade em uma marca. A qualidade é um fator fundamental na conquista da
confiança.
Segundo Pinho (1996), a associação de qualidade de uma marca pode se dar
através de “figuras de propaganda, do testemunho de personalidades ou mesmo de
características tangíveis, como a superioridade tecnológica do fabricante, e
intangíveis, a exemplo de segurança e prestígio, entre outros”. As ferramentas de
publicidade são importantes nos três quesitos e podem ser determinantes em
manter o consumidor ligado à marca.
Neste contexto, observamos que as marcas, que antes mantinham uma
preocupação em manter o contato com os seus clientes pelos meios analógicos,
imediatamente seguiram a mesma tática no ambiente virtual, seja qual for a
plataforma em que os clientes tenham acesso.
A Internet se tornou um ambiente que afeta o marketing de sua empresa de
diversas formas, seja na comunicação corporativa seja na publicidade, e
continuará afetando o marketing mesmo que você não invista um centavo
nela. Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos
empresariais, na Internet o controle é do consumidor. Assim, mesmo que
você não participe dela, seus consumidores estão lá, falando sobre seus
produtos e serviços, comparando sua empresa com as da concorrência, e
finalmente, buscando formas de se relacionar com sua marca. (TORRES,
2009, p. 61).
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Assim, não é difícil de encontrar uma única empresa que tenha, ao mesmo
tempo, vários pontos de contato com seu público, como site, um perfil no Twitter,
uma fanpage no Facebook, um canal de vídeos no YouTube, um blog e, também,
uma conta no Instagram ou Snapchat. O desafio é saber utilizar cada uma destas
redes sociais na internet de maneira adequada, identificando qual pode ser mais
relevante e condizente com a estratégia de marketing e comunicação a ser adotada.

3 AS REDES SOCIAIS NA INTERNET

Atualmente, a Internet está presente em praticamente todas as organizações.
Hoje ela é ferramenta indispensável para a realização das transações sociais e
econômicas no mundo. O futuro ampliará ainda mais sua importância, pois o modo
como as pessoas lidam com a tecnologia passará por muitas transformações, além
de ser vastamente usada como alternativa de mídia para divulgação de marcas e
produtos.
A palavra mídia pode significar o meio pelo qual se transmite uma mensagem
(meios de comunicação de massa); um veículo de comunicação; o departamento ou
o profissional de publicidade responsável pela seleção de veículos; a base física ou
a tecnologia empregada no registro da informação. Neste estudo, o significado de
mídia é referente ao meio de comunicação utilizado por empresas e consumidores.
A literatura tradicionalmente se refere às mídias tradicionais como o conjunto
dos seguintes veículos: outdoors, mala direta, revistas, jornais, rádio e televisão. Já
a Internet é ainda classificada como uma nova mídia.
Gabriel (2010) evidencia que desde o início da internet comercial, nos anos
90, até os dias atuais muitas mudanças ocorreram.
Passamos da web estática para a web dinâmica. Da web da leitura para a
web da participação. Da web uma via para a web de duas mãos. Da web de
páginas para a web como plataforma. Da web de reação para a web de
participação. Da web discurso para a web conversação. E estamos
caminhando para a web da interação, web semântica, a internet das coisas.
(GABRIEL, 2010, p. 78).

A mesma autora escreve que estas mudanças que ocorreram na web foram
classificadas por O´Reilly Media em três ondas conhecidas como Web 1.0, Web 2.0
e Web 3.0. “Os termos web 1.0, 2.0 e 3.0 estão mais relacionados à mudança no
8
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comportamento dos usuários web do que as tecnologias que proporcionaram estas
mudanças.” (GABRIEL, 2010, p. 79).
A Web 1.0 caracteriza-se por ser a web estática, sem interações, onde as
pessoas navegam e consomem informações. Típica dos anos 90 e início dos anos
2000, onde as empresas faziam sites, colocavam no ar e dificilmente faziam
alterações ou respondiam prontamente aos e-mails de cientes, caracterizando a
época da bolha das “ponto com” dos anos 2001 e 2002. Desde então, o uso da
Internet vem se reconfigurando.
Na sequencia, as novas tecnologias e mudanças no comportamento dos
usuários levaram à criação do termo Web 2.0, entendido como plataforma para
aplicativos e novos modelos de negócios baseados na interatividade e na
colaboração, continuamente atualizados pelos próprios usuários. Gabriel (2010)
caracteriza esta onda como “computação em nuvem, onde os aplicativos (como
Gmail e redes sociais) ficam na internet (nuvem de computadores) acessados por
meio de computadores com conexão on-line.” (GABRIEL, 2010, p. 79).
A autora segue evidenciando que os principais protagonistas da Web 2.0 são
as redes sociais on-line; a busca através dos mecanismos de busca como Google e
Yahoo!; a mobilidade, caracterizada principalmente através do uso de telefones
celulares; a geolocalização, que possibilita que as pessoas interajam entre si
baseadas em sua proximidade ou posição geográfica; e o tempo real, que possibilita
as pessoas se manifestarem em tempo real sobre algo (GABRIEL, 2010).
Portanto, a Web 2.0 é a que o mundo vive hoje, centrada nos mecanismos de
busca

como Google e

nos

sites

de

colaboração

do

internauta,

como Wikipedia2, YouTube3 e os sites de relacionamento social, ou redes sociais na
internet, como o Facebook4, Instagram5, Snapchat6 e Twitter7.

2

. Wikipédia é uma enciclopédia digital construída de maneira colaborativa. WIKIPÉDIA. Wikipédia.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia>. Acesso em: 19 out. 2016.
3
Youtube é um site que permite que os seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato
digital. WIKIPÉDIA. Youtube. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Youtube>. Acesso em: 19
out. 2016.
4
Facebook é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004. Hoje o Facebook conta com um
bilhão de usuários no mundo todo, sendo por isso a maior rede social em todo o mundo. WIKIPÉDIA.
Facebook. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Acesso em: 19 out. 2016.
5
O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários,
que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los. WIKIPÉDIA. Instagram. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Acesso em: 19 out. 2016.
6
Snapchat é um aplicativo de mensagens com base de imagens, onde os usuários podem tirar fotos,
gravar vídeos, adicionar textos e desenhos à imagem e escolher o tempo que a imagem ficará no
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O termo Web 3.0.é um novo paradigma de busca e organização da
informação, conhecido como a web semântica. Gabriel (2010) evidencia que “na
web semântica, além da informação em si, o contexto e as ligações referentes a
essa informação permitirão encontrar um significado que auxilie o uso da web.”
(GABRIEL, 2010, p. 79).
O site Wikipedia8 descreve que a Web 3.0 pretende ser a organização e o uso
de maneira mais inteligente de todo o conhecimento já disponível. De acordo com o
site:
Esta inovação está focada mais nas estruturas dos sites e menos no
usuário. Pesquisa-se a convergência de várias tecnologias que já existem e
que serão usadas ao mesmo tempo, num grande salto de sinergia. Banda
larga, acesso móvel à internet, e a tecnologia de rede semântica, todos
utilizados juntos, de maneira inteligente e atingindo a maturidade ao mesmo
tempo. (WIKIPEDIA, 2016c).

A Web 3.0 então transformaria a World Wide Web (rede mundial) em um
World Wide Database (base de dados mundial), onde vários documentos se
transformariam em vários dados. Portanto, a tendência é de que os programas e
sistemas desenvolvidos a partir deste conceito entendam como fazer melhor uso
desses dados. A web 3.0 garante o acesso a informação de forma rápida e eficiente
e trás mudanças que realmente inovam a internet, e vários autores dizem que a web
3.0 está próxima da Inteligência artificial.
O foco deste estudo são ações de comunicação e marketing usadas na Web
2.0, através das redes sociais na internet. De acordo com Recuero (2012) as redes
sociais na internet são “as estruturas dos agrupamentos humanos, construídas pelas
interações, que constroem os grupos sociais”. A autora deixa bem claro que sites de
redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter são espaços técnicos que
proporcionam a emergência destas redes. “Através destes espaços técnicos, as
pessoas trocam ideias e se conectam a outras pessoas, criando assim, novos
espaços de lazer onde as práticas sociais acontecem.” (RECUERO, 2012 p. 16-17).

visor
do
amigo
de
sua
lista.
WIKIPÉDIA.
Snapchat.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Snapchat>. Acesso em: 19 out. 2016.
7
Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros
contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por meio do website do
serviço. WIKIPÉDIA. Twitter. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter>. Acesso em: 19
out. 2016.
8
WIKIPÉDIA. Web 3.0. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_3.0>. Acesso em: 19 out.
2016.
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De acordo com Gabriel (2010), as redes sociais são estruturas que existem
desde a antiguidade e vêm se tornando mais abrangente devido a evolução das
tecnologias de comunicação e informação.
É importante ressaltar que as redes sociais tem a ver com as pessoas
relacionamento entre as pessoas, e não com tecnologias e computadores.
Tem a ver com “como usar as tecnologias” em benefício do relaionamento
social. A essência das redes sociais é a comunicação, e as tecnologias são
elementos catalisadores que facilitam as interações e o compartilhamento
comunicacional. GABRIEL, 2010, p. 194).

A mesma autora escreve que as redes sociais primitivas eram limitadas pelo
tempo e pela linguagem oral, pelo espaço e geografia e hoje as redes sociais digitais
on line romperam com estas barreiras, visto que estas barreiras de tempo e espaço
caíram em função do advento da Internet.
Atualmente existem diversos sites de redes sociais, conectando pessoas e
interesses dos mais diversos tipos. Destacamos que na sociedade moderna, o
natural de existir é estar online e conectado, é existir na rede, tendo a garantia de
que outros estejam olhando.
Em relação à mídia em redes sociais na internet, devemos considerar que
neste ambiente não somos somente um indivíduo, mas estamos representando uma
pessoa, que escolhe se posicionar nessa ou naquela rede social, que não mostra
quem é, mas o que deseja ser aos olhos do outro.
Algo a ser considerado também é que hoje, as pessoas não se limitam ao
simples papel de consumidor. Discutem, reagem, espalham seus interesses e
críticas pelas diferentes modalidades de mídia. Querem ser ouvidas, atendidas,
recompensadas. Entre as muitas possibilidades dessa cultura cada vez mais ligada
em rede, há pelo menos uma grande certeza: será mais bem-sucedido quem souber
lidar melhor com as aspirações e desejos de um público ávido por participar e
opinar. Neste contexto, as redes sociais na internet, construídas sobre a base
tecnológica Web 2.0, que facilita a criação e a troca de conteúdos gerados por
usuários é uma importante ferramenta a ser trabalhada pelas marcas.
Portanto, as mídias sociais são ferramentas digitais personalizadas ou de
prestação de serviços que permitem publicação de conteúdo e formação de
relacionamento, todavia apenas por meios virtuais, no ciberespaço.
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Ciberespaço é o espaço no qual as interações sociais acontecem na
virtualidade. Constitui-se de um não lugar, em um espaço do saber e em um espaço
formado através dos fluxos de troca de informações entre os dispositivos técnicos
que estão conectados a uma rede virtual - Internet (RECUERO, 2012). O termo
ciberespaço é definido como “o espaço de comunicação aberta pela interconexão
mundial de computadores e das memórias dos computadores.” (LÉVY, 1999, p. 94).
As redes sociais na internet podem ter objetivos diferentes, como as redes de
relacionamentos (Facebook, Twitter) ou as redes profissionais (Linkedin9). Essas
redes de relacionamento online são um dos principais fatores de mudança na
relação das pessoas. E, na sociedade atual, vai além da relação das pessoas. Elas
têm influenciado e transformado ainda mais a relação das empresas com os
consumidores, que se sentem mais poderosos, com mais oportunidades e mais à
vontade de estabelecerem relações com suas marcas.
Atualmente, devemos levar em consideração que boa parte do contato de
uma marca com seu consumidor é online e em alguns casos essa interface chega a
ser 100% online. Um aspecto importante na era digital é a preocupação com o
posicionamento da marca nos sites de redes sociais na internet. Torna-se complexo
conseguir estar presente e participar com naturalidade das conversas e vivências do
consumidor através desse meio.
Para empresas que possuem presença nessa rede social ou que pretendem
criá-la, o desafio é entender como potenciais clientes se comportam nas redes
sociais na internet e o que consideram importante e principalmente, relevante.
Atualmente muitas empresas contratam empresas especializadas para viabilizar
uma ação tecnológica. Ações como essa geram retorno à marca, em marketing e,
consecutivamente, retorno financeiro.
Por sua vez, mídia digital para os profissionais de agências de comunicação é
toda aquela controlada por algum elemento tecnológico. Para os anunciantes, inclui
também outras formas de se chegar ao cliente por meio eletrônico, tais como
games, conteúdo para celular, televisão digital, televisão em aeroportos e dentro de

9

Linkedin é rede social de negócios principalmente utilizada por profissionais com o intuito de
apresentar suas aptidões, de uma forma que outros profissionais da mesma empresa possam
endossar, dando credibilidade ao conteúdo. WIKIPÉDIA. Linkedin. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Linkedin>. Acesso em: 19 out. 2016.
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elevadores, outdoors eletrônicos, e outros meios capazes de fazer com que o
consumidor interaja com as marcas através de banco de dados.
Esta tecnologia digital que está afetando a maneira das pessoas interagirem
com o mundo afeta as empresas e seus planos de comunicação.

O fato das

empresas estarem cada vez mais se voltando para anunciar na internet, usando
mídias digitais, é facilmente justificável, uma vez que as mídias digitais permitem
uma melhor segmentação de mercado, têm um custo muito inferior e possibilitam
alcançar o consumidor certo, na hora certa, através da mídia mais adequada. A
mídia digital alcança o público com mais velocidade.
De acordo com Gabriel (2010) conforme as tecnologias digitais passam a
influenciar cada vez mais as atividades humanas, mas influencia também o
marketing, evidenciando que o cenário da propaganda terá grandes mudanças. Daí
surge o diferencial. Muitas empresas, atualmente, pensam em agregar tecnologia
para promover sua marca, para se lançar à frente dos seus concorrentes e chamar
ainda mais atenção do seu público. No entanto, mídias digitais não se limitam
apenas à oposição das mídias analógicas, mas como uma ramificação muito mais
abrangente, criativa e ilimitada do uso de mídias, já que suas possibilidades são
ilimitadas. Pelo contrário, a mídia digital explora os meios corretos para comunicar a
mensagem da forma mais adequada, instigante e impactante.
Os novos formatos publicitários pedirão produções mais rápidas, baratas e
suportadas por dados e bons parceiros para trabalhar a influência digital. Redes
sociais na internet como o Instagram pode ser usado para um maior engajamento
das marcas e as pessoas, onde cada postagem deve impactar, mostrando valor da
marca e gerando relacionamento. Já o Facebook pode ser usado como um aliado,
observando que a mídia orgânica, conquistada, é um excelente canal de
relacionamento.
Embora os profissionais de marketing não possam controlar todas as
mensagens ao gerenciar os relacionamentos com os meios de comunicação, eles
podem influenciar de maneira positiva a maneira como seus diferentes públicos
veem seus produtos e serviços, oferecendo conteúdo relevante e de acordo com a
imagem que a marca pretende passar.
As mídias sociais estão em todos os lugares e algumas redes sociais antes
disponibilizadas somente em sites, passaram a ter versões mobiles para
smartphones e tablets. Esse acesso móvel imprimiu um ritmo alucinante de adesão
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às mídias, principalmente as redes que utilizam imagens. De acordo com o recente
relatório da RockContent10 sobre as tendências do marketing de conteúdo em 2016,
em comparação com 2015, o Facebook se manteve no topo como rede social mais
utilizada pelas empresas brasileiras, com 91,7% de adesão. O Twitter, por sua vez,
caiu 3 posições, saindo da 2ª colocação para a 5ª. A rede social que apresentou
maior crescimento foi o Instagram, passando de 42% de adoção para 47,9% e se
tornando a segunda colocada em preferência no Brasil, conforme pode ser
observado na Figura 1, a seguir:

Figura 1 - Presença nas redes sociais

Fonte: Pesquisa RockContent, 2016.

De acordo com o mesmo relatório, a escolha pelo YouTube também cresceu
em relação a 2015 e, atualmente, é a 3ª mais utilizada (42,4%). Outra mudança
pode ser percebida no uso do Snapchat. Na primeira edição da ContentTrends, o
percentual de adesão ao aplicativo não foi significativo e, por isso, nem foi incluído
no relatório. Baseando-nos nas redes sociais na internet mais acessadas pelo
brasileiro no último ano identificamos a necessidade de caracterizarmos o
Instagram, trazendo seu histórico, características e principais formas de uso como
ferramenta de comunicação para as marcas.

10

ROCKCONTENT. Disponível em: <https://rockcontent.com/contenttrends2016>. Acesso em: 09
nov. 2016.
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4 O INSTAGRAM E SUAS POSSIBILIDADES

Vimos que o fortalecimento de uma marca é feito, basicamente, por uma boa
imagem e pelo relacionamento dela com seus clientes atuais e potenciais. Neste
contexto, usar as redes sociais para o fortalecimento deste relacionamento é uma
alternativa convidativa, visto que é um excelente espaço de visibilidade e de
interação com o público.
Mesmo que não sejam aproveitadas em sua estratégia de marketing,
o que é um erro, ou mesmo que você não tenha atividades na
Internet, saiba que as mídias sociais são pessoas falando com
pessoas, e muitas vezes falando do seu negócio sem você saber.
(TORRES, 2009, p. 75).

Uma marca participar das redes sociais na internet é uma maneira que ela
encontra de conhecer o que seus clientes estão comentando e assim, se preparar
para atender demandas antes desconhecidos, porém desejadas e comentados entre
os internautas. Desta forma, a marca poderá manter e adquirir novos clientes e
conhecer como está o índice de satisfação dos consumidores pelo seu
produto/serviço.
Estar presente nas redes sociais é mais do que colocar anúncios ou ter perfis
empresariais. Ao investir nas redes sociais na internet as marcas não podem
esquecer que as pessoas estão procurando por humanização, visto que em todo
relacionamento, o diálogo é imprescindível. Elas não querem se relacionar com
máquinas, querem falar com pessoas e isso deve transparecer nas postagens. É um
espaço de interação, visto que as marcas devem aproveitar que os usuários de
redes sociais estão falando sobre as experiências que tiveram com determinadas
marcas, assim como também estão perguntando para outros usuários se eles
recomendam marcas específicas. Desenvolver um trabalho de presença digital da
marca nas redes sociais pode transformar esses debates e exposições em
referências positivas.
Outro ponto positivo de construir marcas nas redes sociais na internet é a
possibilidade de mensuração de resultados. Os canais específicos para empresas
geram relatórios de desempenho, mostrando as publicações que tiveram melhor
engajamento e alcance, bem como os melhores dias e horários para novas
publicações.
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Além da mensuração, o baixo custo de investimento é outra vantagem de
utilizar as redes sociais na internet, uma vez que a internet é um dos meios de
divulgação de mais baixo custo que existe. Uma campanha nas redes sociais na
internet pode produzir mais clientes envolvidos em comparação com uma campanha
de televisão a um custo muito menor.
Neste estudo, vamos focar no poder para construção de marca do Instagram.
De acordo com o recente relatório da RockContent11 sobre as tendências do
marketing de conteúdo em 2016, em comparação com 2015, a rede social que
apresentou maior crescimento foi o Instagram, passando de 42% de adoção para
47,9% e se tornando a segunda colocada em preferência no Brasil.
O Instagram surgiu em 2010 como um aplicativo para dispositivos eletrônicos
móveis, com câmera e internet, da Apple (hoje pode ser usado por aparelhos de
outros fabricantes). O aplicativo foi desenvolvido pelos engenheiros de programação
Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger12. Ao criar o aplicativo, os engenheiros
tinham a intenção de resgatar a nostalgia do instantâneo mantida ao longo de vários
anos pelas clássicas câmeras fotográficas Polaroides, cujas fotos revelavam-se no
ato do disparo.
Ao se fazer uma fotografia utilizando o referido dispositivo, o aplicativo
possibilita a intervenção na imagem através da aplicação de filtros e molduras. As
fotografias podem ser publicadas tanto no Instagram quanto em outras redes, como
Twitter ou Facebook. Com o Instagram, fotografa-se e publica-se a foto pelo mesmo
aparelho, sem precisar descarregar as imagens em um computador e armazenando
diretamente nos servidores da plataforma sem que se precise pagar nada por isso.
A primeira logomarca do Instagram fazia alusão à Polaroid, tanto pela
aparência

que

os

filtros

dão

às

imagens

quanto

pela

instantaneidade.

Recentemente, mais precisamente em junho de 2016, o Instagram mudou sua
logomarca, deixou sua interface mais leve, usando somente as cores preto e branco,
os vídeos postados passaram de 15 segundos para até 1 minuto e disponibilizou
novos botões comprar, instalar agora e saiba mais, associados aos anúncios e
que se adéquam melhor aos objetivos publicitários das marcas.

11

ROCKCONTENT. Disponível em: <https://rockcontent.com/contenttrends2016>. Acesso em: 09
nov. 2016.
12
ALENCAR, Felipe. O que é Instagram?. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2016/02/o-que-e-o-instagram.html>. Acesso em: 03 out. 2016.
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Na Figura 2 a seguir podemos observar a evolução da marca do aplicativo. À
esquerda, o antigo visual da marca e à direita, a marca atual do Instagram.

Figura 2 - Evolução da logomarca do Instagram

Fonte: Google.com

Grande parte do sucesso da rede social se deve ao funcionamento simples.
Basta o usuário abrir o app no celular e escolher uma imagem armazenada na
memória ou tirar uma foto na hora, dar um título à fotografia, seja para dizer o local o
qual foi realizada, ou escrever uma frase simbólica com um significado subjetivo e
depois compartilhar com os seus seguidores - podem compor uma rede pública ou
privada. Os filtros são o grande atrativo do Instagram, que mudam o visual do post e
aplicam vários efeitos nas fotos e vídeos online. Assim como no Facebook, caso o
usuário queira privacidade em suas fotos postadas, ele poderá́ configurar a sua
conta como privada.
Em nove de abril de 201213, o Instagram foi comprado pelo Facebook,
de Mark Zuckerberg, por US$ 1 bilhão. Na ocasião, Zuckerberg veio a público
afirmar que não iria interferir nas operações do Instagram e que a rede social
continuaria a atuar de forma independente dentro da empresa.
A base de relacionamentos do Instagram se mantém em torno de ter amigos
ou seguidores, ou seja, indivíduos que estão vinculados à conta de usuários, com o
intuito de acompanhar continuamente as atualizações do outro na rede.
Outro aspecto do aplicativo são as hashtags, que podem ser definidas como
um comando que possui a função de agrupar imagens relacionadas entre si para um
determinado assunto. A hashtag facilita a divulgação de um assunto, além de
organizar o conteúdo do que está sendo discutido. As hashtags são muito usadas
em convenções, festas, encontros, shows e hoje em dia em publicidade. Os usuários
interessados no assunto podem se atualizar rapidamente por meio do aplicativo.
13

Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/02/o-que-e-o-REDES
SOCIAIS NA INTERNET.html>. Acesso em: 03 out. 2016.
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Para criar uma hashtag, o usuário usa uma tag com símbolo # mais uma descrição
do assunto, normalmente sem acentuação (ex.: #Selfiedodia #Selfielove e assim por
diante). Quando um usuário clicar uma hashtag, todas as imagens identificadas com
localizadores iguais aparecem. Abordaremos o termo hashtag mais profundamente
no próximo capítulo, visto que este esta será uma das ferramentas de pesquisa do
presente trabalho.
O Instagram é amplamente usado para as selfies14. A hashtag #selfie, por
exemplo, já foi usada aproximadamente 278.000.000 vezes na rede social em todo o
mundo. É uma das marcações preferidas entre os usuários do aplicativo, sejam
anônimos ou famosos.
O Instagram também lançou um recurso para que os usuários publiquem fotos
e vídeos da vida real e que se autodestroem dentro de 24 horas, assim como o
Snapchat. De acordo com o site G1, da Globo.com15, o Instagram lançou em agosto
de 2016 um novo campo de publicação que fica no topo do aplicativo com o “modo
história”, conforme podemos observar na Figura 3, a seguir.

Figura 3 - “Modo história” do Instagram

Fonte: Divulgação do Instagram

O “modo história” é um recurso para que os usuários publiquem fotos e vídeos e
que se autodestroem dentro de 24 horas. No Instagram, as pessoas tem o hábito de
publicar fotos e vídeos com tratamento estético sobre cenas cotidianas, e a opção “modo
história” é mais um formato disseminado em plataformas digitais como o Snapchat.
14

Selfie é uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma (autorretrato).
WIKIPÉDIA. Selfie. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie>. Acesso em: 19 out. 2016.
15
G1. Instagram ganha modo história: recurso que fez a fama do Snapchat. Disponível em:
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/08/instagram-ganha-modo-historia-recurso-que-fezfama-do-snapchat.html>. Acesso em: 19 out. 2016.
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Portanto, é muito semelhante ao Snapchat, só que no Instagram. Todos estes recursos
possibilitam a publicação de fotos e filmes no momento em que elas ocorrem.
Instagram tornou-se um meio popular para o usuário ficar por dentro das
novidades como lançamento de novos produtos, linhas de produtos, coleções e até
mesmo marcas novas. Os orçamentos de marketing voltados para esta rede social
na internet crescem constantemente, sugerindo que as marcas estão cada vez mais
interessadas em estabelecer sua presença neste meio.
De acordo com o relatório anteriormente citado da RockContent, as marcas
estão cada vez mais apostando no Instagram como parte de sua estratégia de
marketing e comunicação. Algumas crescem no Instgram e se destacam
mundialmente pelo número de seguidores, como podemos observar na Figura 4, a
seguir.

Figura 4 - Marcas com mais seguidores no Instagram

Fonte: Relatório Rockcontent, 2016
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Utilizar o Instagram como meio de divulgação é relativamente simples. Porém,
é muito importante que a marca tenha muito claro o que pretende atingir com uma
conta no Instagram, principalmente quem é seu público-alvo e qual a linguagem será
utilizada. Saber os objetivos com clareza também ajudará a selecionar e postar
conteúdo que dialogue com a cultura e valores da marca. De acordo com o relatório
da Rockcontent, o ideal é ser autêntico e criar uma personalidade da marca,
conversando verdadeiramente com os seguidores. Uma atenção especial deve ser
dada ao conteúdo compartilhado, que deve ser de qualidade e principalmente,
relevante.
O relatório da RockContent sugere que um calendário de publicações, um
estilo visual definido de postagens, de acordo com a cultura da marca é uma
maneira de garantir que a estética seja sempre consistente. Um cuidado deve ser
dado aos textos, que não devem ser muito longos, dando mais destaques para as
hashtags, que permitem que os usuários pesquisem e descubram posts de um
determinado assunto. Além de fotos, também é recomendado o uso de vídeos para
engajar o público-alvo.
Outro fator a ser considerado, de acordo com o relatório é o timming de
postagens, visto que é importante se atualizar nos momentos de pico de uso da
rede. Isso significa, em média, às 21h da segunda-feira, seguido das 19h da quartafeira. É interessante considerar que 69,23% dos comentários acontecem nas três
primeiras horas após a publicação da foto.
A programação do período a ser divulgado o anúncio, assim como o
orçamento disponibilizado para a campanha também deve ser informado na
plataforma, além da definição de onde o anúncio deverá aparecer: no feed de
notícias móvel ou desktop do Facebook, na coluna direita e no Instagram. A
ferramenta permite que sejam selecionadas quantas opções quiser. Ou seja, o
anúncio pode ser veiculado em todas as opções, ou apenas no Instagram, por
exemplo.
Independente do tipo de anúncio feito no Instagram, é imprescindível a
interação, o uso de hashtags, o uso de fotografias bem cuidadas e produzidas,
levando a construção de uma verdadeira comunidade, gerando conteúdo
interessante e de valor para os seguidores. É realmente interagir com os usuários e
manter um diálogo aberto e sincero, buscando converter seguidores em clientes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificamos neste estudo que faz parte da vida das pessoas estar sempre
online e conectado. No momento Web 2.0 em que a internet encontra-se
atualmente, da era do compartilhamento, da troca de experiências, da colaboração e
das redes sociais na internet, existir na rede, com a garantia de que outros estejam
olhando faz com que a fotografia apareça como a mais forte expressão das pessoas.
Conscientes da importância da internet como canal de relacionamento
estratégico das suas marcas com os consumidores, as empresas estão procurando
alternativas para serem notadas num emaranhado de opções de divulgação no meio
de tantas ofertas na internet. Banner em sites, anúncios de classificados, links
patrocinados, perfis em redes sociais, canais de vídeos são somente algumas das
dezenas de possibilidades para estreitar relacionamento com seus públicos,
E dentre tantos formatos, cada um com sua peculiaridade, a utilização da
rede social na Internet Instagram. As hashtags permitem monitorar os contratados
além de agregar conteúdo, é extremamente dinâmico e oferece rapidez para
combater ofertas de concorrentes.
O presente estudo teve como objetivo principal identificar como as marcas
utilizam as redes sociais como estratégica de marketing, focando no Instagram.
Através de nosso estudo, observamos que as pessoas gostam de ficar vendo a vida
dos outros. Através das redes sociais, isto pode ser feito de maneira mais fácil, visto
que muitas pessoas acabam criando personas que mostram em suas postagens
seus hábitos de vida, como vivem, suas experiências de consumo, o que comem,
onde vão, etc. Na estratégia de relacionamento com o consumidor, as empresas não
podem mais abrir mão do investimento nas redes sociais, visto que faz parte do dia
a dia das pessoas. O necessário é que as marcas aprendam como devem se
comportar na abordagem com o cliente.
Podemos concluir que a estratégia do uso Instagram funciona para a
divulgação de marcas e produtos. Isso se deve ao fato de ser a única forma de
exposição de marca que as pessoas toleram consumir, num mundo onde somos
bombardeados por propaganda em vários meios, como a televisão, rádio, outdoor,
Goolgle, Youtube, etc. A propaganda feita através do Instagram é personificada, e
as pessoas entendem como um conselho de um amigo que elas tem uma relação
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virtual. Os produtos indicados (ou criticados) vão formar uma imagem na cabeça do
consumidor, influenciando-os.
Não pretendemos com este estudo esgotar o estudo sobre o tema. Conforme
já citamos anteriormente, o mercado está em constante mudança e evolução, o que
impulsiona as marcas a buscarem alternativas de comunicação com seus públicos.
Este trabalho serve para que gestores de marcas, publicitários e profissionais de
comunicação visualizem que toda oportunidade de manter relacionamentos são
benéficas para as marcas, e que neste contexto, o Instagram mostra-se uma opção
interessante.
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