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RESUMO 
 

Um dos maiores desafios de negócio é entender o fenômeno da viralização, que 
acontece quando determinados produtos se espalham rapidamente entre as camadas 
sociais, são adotados por uma maioria e perdem força pouco tempo depois. No caso 
da moda feminina, a previsão de tendências é importante para o desenvolvimento de 
coleções. Ela representa a maneira da empresa estar à frente do consumidor, 
entender antes o que ele vai querer usar e produzir as peças para atender às suas 
necessidades. Produtos virais quebram esse planejamento e trazem prejuízos 
financeiros, sociais e ambientais. O objetivo principal desta pesquisa é compreender 
como os principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda se 
relacionam. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, baseada no método de 
estudo de caso setorial. Dados primários foram coletados por meio de entrevistas em 
profundidade com especialistas do mercado. Foi feita a análise de conteúdo por meio 
da técnica de codificação em três níveis (aberta, axial e teórica), com o auxílio do 
software Atlas.TI. Os principais resultados da pesquisa indicam que a viralização 
ocorre quando os seguintes fatores se relacionam: atributos funcionais e emocionais 
do produto, difusores, comunicação, estratégia de marca e comportamento de 
consumo. Com o objetivo de trazer uma contribuição prática para empresas de moda, 
o produto tecnológico desta pesquisa é um aplicativo de caráter educacional sobre os 
fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda e as consequências de 
sua adoção pelas marcas. A principal contribuição acadêmica do estudo é a 
proposição de um modelo teórico que explica o fenômeno de viralização no caso 
setorial estudado. 

 
Palavras-chave: Viralização; Tendência; Moda; Comportamento de consumo, 

Marketing; Comunicação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One of today’s biggest business challenges is to understand the phenomenon of 
viralization. This phenomenon happens when a product spreads quickly in different 
social layers and then loses strength a short time later. In women’s fashion, the 
prediction of trends is very important for the development of collections. It represents 
a method used by companies to anticipate what consumers would like to buy even 
before they know it, meeting their needs. Viral products break this plan and bring 
financial, social and environmental losses. The main aim of this research is to 
understand how the most important factors responsible for the viralization of fashion 
products are related. The research is qualitative and descriptive in nature, based on 
the sectoral case study method. Primary data was collected through in-depth 
interviews with market specialists. That content was analyzed using the codification 
technique on three levels (open, axial and theoretical) with the software Atlas.TI. The 
main results of this research indicate that fashion products viralize when the following 
factors are related: functional and emotional attributes of the product, diffusers, 
communication, brand strategy and consumer behavior. The technological product of 
this research is an educational application on the factors responsible for the viralization 
of fashion products and its consequences when adopted by brands. Its main academic 
contribution is the proposition of a theoretical model which would explain the 
viralization phenomenon in the studied sectorial case. 
 

Keywords: Viralization; Trend; Fashion; Consumer behavior; Marketing; 

Communication.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios de negócio é entender o pouco conhecido fenômeno 

da viralização, que acontece quando determinados itens ganham relevância, 

espalham-se rapidamente por diferentes camadas sociais, são adotados por uma 

maioria e perdem força pouco tempo depois (GLADWELL, 2013). O fenômeno é de  

difícil previsibilidade e pode ou não ocorrer a partir de uma estratégia de marketing.  

Assim como os vírus que só se espalham se há contágio, determinados itens 

só se popularizam se pessoas os transmitem umas para as outras. O princípio do 

marketing viral é justamente este: um cliente que teve contato com um produto ou 

serviço indicar para outros potenciais clientes e assim por diante (WEINBERG; 

MARES, 2018).  

Para o pesquisador norte-americano Jonah Berger (2014), isso é o que ele 

chama de epidemia social, “quando produtos, ideias e comportamentos se difundem 

entre uma população. Começa com um pequeno grupo de indivíduos ou organizações 

e se espalham com frequência de uma pessoa para outra, quase como um vírus”.  

Um outro termo bastante conhecido quando algo é intenso e passageiro é o 

modismo, que representa a utilização de certos produtos que se difundem de maneira 

acelerada e conseguem igualmente rápida aceitação social. Entretanto, eles têm 

pouca duração e, dessa forma, desaparecem de maneira veloz (SANTOS, 2013). Para 

a mesma expressão também pode ser encontrada a palavra fad (moda passageira) – 

em outras palavras, previsões de curto prazo (GUPTA, 2018). 

No contexto da indústria da moda, produtos virais geralmente emergem de 

tendências, já que um dos fatores da viralização é a novidade.  

O mapeamento de tendências é realizado por agências especializadas e 

coolhunters, tais como a inglesa WGSN, a americana Fashion Snoops, e as francesas 

Peclers Paris e NellyRodi, entre outras espalhadas por todo o mundo. Por meio de 

uma série de técnicas, cálculos e estudos de comportamento, esses profissionais 

conseguem prever o que poderá vir a se tornar tendência com até três anos de 

antecedência.  

Assim, as empresas de moda traduzem essas previsões comportamentais em 

previsões estéticas para que o consumidor encontre nas araras e prateleiras o que 

em teoria ele vai querer usar na temporada seguinte.  
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Diversos são os fatores que influenciam o surgimento de tendências de moda. 

Elas podem emergir de mudanças econômicas, sociais e tecnológicas ou de 

influências culturais. Podem manifestar-se a partir dos desfiles, de grupos de 

consumidores com poder de persuasão ou comportamento de massa, a exemplo das 

roupas confortáveis durante a pandemia de Covid-19. 

Após o desenvolvimento de suas coleções baseadas nessas previsões, as 

marcas realizam um intenso trabalho de comunicação a fim de que seus clientes 

comprem os produtos influenciados pela tendência comportamental. Contudo, as 

chamadas “tendências estéticas” podem ou não ser adotadas pelos consumidores. 

A Figura 1 a seguir mostra como ocorre a difusão de uma tendência de moda. 

O processo inicia-se com o mapeamento da tendência pela agência, que pode ser 

adotada ou não pelas marcas. No caso da adoção, e após as marcas investirem em 

marketing para sua divulgação, três resultados são possíveis: não aceitação dessa 

tendência por parte do consumidor, a sua aceitação apenas por nichos ou uma 

aceitação ampla por diferentes camadas sociais.  
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Figura 1 – Processo de difusão de tendência de moda. Fonte: Adaptado de Riezu (2007). 

 

Para que uma tendência seja adotada por nichos ou pela massa, estratégias 

de marketing e comunicação são fundamentais. Dessa forma, é essencial que as 

empresas entendam as características do público consumidor de moda a fim de 

lançarem produtos que esse público vai desejar, antes mesmo dele próprio sabê-lo.  

O desejo é intensificado por meio da divulgação boca a boca. Segundo Trusov, 

Bucklin e Pauwels (2009) a indicação de produtos e serviços por clientes e potenciais 

clientes é responsável por entre 20% e 50% de todas as decisões de compras. 

Formadores de opinião são motivados a compartilhar informações em função dos 

benefícios ligados ao prazer, como a sensação de prestígio e poder, bem como de 

benefícios funcionais, como a satisfação de conseguir se expressar bem para o outro 
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(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Esses fatores os levam a comentar, 

compartilhar e indicar determinados produtos e/ou marcas. Isso tem especial 

relevância diante do alcance das atuais mídias sociais, com o boca a boca ganhando 

proporções ainda mais relevantes por meio dos influenciadores digitais. 

Quando um grande número de pessoas deseja comprar determinado produto 

de maneira muitas vezes inesperada ocorre o fenômeno da viralização. É o caso dos 

sapatos de tachas modelo rockstud lançados pela grife italiana Valentino em 2013. O 

modelo viralizou e, pouco tempo depois, perdeu força. Nesse caso, marcas tiveram 

que produzir versões com diferentes faixas de preço do produto para atender à 

demanda.  

 Essa é a principal diferença entre a difusão de tendências e o fenômeno da 

viralização. Enquanto o primeiro envolve um processo que começa no mapeamento 

da tendência e termina com sua adoção pelo público-alvo, o segundo não apresenta 

um processo único e linear.  

Diante dessas informações, o problema de pesquisa deste estudo consiste em 

compreender como os principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de 

moda se relacionam. Conhecendo-se melhor essa relação, as marcas poderão 

diminuir o impacto financeiro, social e ambiental e melhorar sua competitividade no 

mercado. 

 

1.1 Contextualização do setor da moda no Brasil 

 

A indústria de moda no Brasil tem quase duzentos anos e possui a maior cadeia 

têxtil completa do Ocidente, ou seja, desde a produção das fibras, como a plantação 

do algodão, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecção e varejo. O 

país é referência em design de moda praia, jeanswear e homewear, e tem 

apresentado crescimento em fitness e lingerie. Com a descoberta das reservas 

petrolíferas do Pré-Sal, estima-se que o Brasil deixará de ser importador para se tornar 

exportador dentro da cadeia sintética têxtil mundial.  

A Semana de Moda brasileira está entre as cinco mais importantes do mundo. 

O país é o quarto maior produtor e consumidor de denim e quarto maior produtor de 

malhas do mundo. O setor de moda nacional é hoje o segundo maior empregador 
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dentro da indústria de transformação – em primeiro lugar estão os alimentos e bebidas 

(juntos) – além de ser o segundo maior gerador de primeiro emprego (ABIT, 2018).  

A Tabela 1 apresenta os principais dados do setor de moda, atualizados em 

dezembro de 2019 e referentes a 2018. Os números mostram a importância da 

indústria da moda para o país. 
 

Tabela 1 – Dados gerais do setor de moda no Brasil em 2018 

Informação Dados 
Faturamento da cadeia Têxtil e de 
Confecção US$ 48,3 bilhões 

Exportações (sem fibra de algodão) US$ 2,6 bilhões 

Importações (sem fibra de algodão) US$ 5,7 bilhões 
Saldo da balança comercial  
(sem fibra de algodão) - US$ 3,1 bilhões 

Investimentos no setor US$ 894,4 milhões 
Produção média de confecção  
(vestuário, meias, acessórios,  
cama, mesa e banho) 

8,9 bilhões de peças 

Produção média têxtil 1,2 milhão de toneladas 

Trabalhadores 
1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões com 
indiretos e efeito renda. Do total, 75% são 
mulheres 

Número de empresas 25,2 mil em todo o país (formais)  

Representação na Indústria de 
Transformação 

Representa 16,7% dos empregos e 5,7% do 
faturamento 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) (2018). 

 

 Apesar da relevância do setor, o processo de produção e a maneira como os 

consumidores lidam com produtos de moda trazem consequências tanto no aspecto 

social quanto no ambiental. Em 2015, Li Edelkoort, pesquisadora de tendências 

holandesa sediada em Paris considerada pela revista Time como uma das pessoas 

mais influentes da indústria da moda, apresentou o Manifesto Anti Fashion, 

documento no qual ela aponta dez motivos que a levaram a acreditar que a moda, tal 

como se apresenta hoje, está obsoleta. Essa percepção se basearia na existência de 

pessoas trabalhando em condições degradantes ou mesmo análogas à escravidão, 

produtos tóxicos ao meio ambiente, geração de resíduos sólidos urbanos, e no ritmo 

desenfreado de produção sem que se pense nas suas consequências ambientais e 

sociais.  



17 

 

 Entre os itens citados pela pesquisadora estão manufatura, preços, designers, 

marketing e consumidor. Para Edelkoort (2015), o sistema de moda recorre a países 

de economia fraca, explorando mão de obra barata e sem direitos trabalhistas. A 

produção de roupas baratas passa a mensagem de que a moda é descartável e as 

peças perdem o valor. Enquanto isso, designers que antes exploravam a criatividade 

no processo de produção sucumbem à reciclagem de tendências e à produção 

acelerada de coleções e produtos efêmeros para atender à demanda do marketing. 

Para a pesquisadora, os consumidores de hoje e amanhã vão escolher sozinhos o 

que querem vestir e desenharão suas próprias roupas.  

 Contudo, essa crítica publicada por Edelkoort diz respeito em especial ao 

processo de produção do vestuário no mundo. Em geral, a indústria da moda segue 

um planejamento mínimo para o desenvolvimento de suas coleções. Quanto maior a 

empresa, mais formal ela é, atuando sob contratos bem definidos. Entretanto, quando 

um produto viral surge, o planejamento falha e desequilibra todo o processo de 

produção. Empresas formais sem produção interna (que constituem hoje a maioria) 

recorrem a oficinas informais para dar conta de sua produção, a qual precisa ser 

rápida e barata. Esse é um dos principais fatores que levam essa indústria a utilizar 

mão de obra em condições análogas à escravidão e matérias-primas de baixa 

qualidade, com ciclo de vida curto, o que aumenta a geração de resíduos sólidos 

urbanos e seu consequente impacto ambiental (PORTAL ECOERA, 2020); (WALK 

FREE, 2019).  

Além disso, é difícil mensurar qual a quantidade ideal de um produto para sua 

fabricação. Produtos virais duram pouco, deixando logo de serem desejados pelos 

consumidores. Consequentemente, o excesso de produção gera um alto volume de 

retalhos descartados no meio ambiente, deixa os estoques cheios, o que gera um alto 

custo de manutenção, e são liquidados a preços baixíssimos, o que traz prejuízo às 

marcas.  Contudo, calcular o tempo de vida de um produto viral torna-se um desafio. 

 A exceção fica por conta das empresas que possuem um sistema de produção 

interno que consegue atender rapidamente à demanda de consumo. Porém, esse tipo 

de estrutura é cada vez mais raro, já que os custos para manter oficinas são grandes.  

 Na Figura 2 são apresentados os dois principais modelos utilizados para a 

fabricação de produtos de moda. 
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Figura 2 – Processo de produção. Fonte: Adaptado a partir de Kátia Lamarca, Gestão da cadeira 

de suprimentos, 2017. 

 

Conforme a figura acima, existem dois processos de produção: empurrada e 

puxada. O processo usual utilizado pelas marcas de moda é a produção empurrada, 

na qual o mapeamento das tendências e a produção das coleções seguem um fluxo 

linear. Na produção puxada, a produção parte da demanda do cliente – ou seja, o 

produto é feito sob encomenda. No primeiro modelo, a resposta ao cliente é rápida, 

pois o produto já está disponível para compra. No segundo, a resposta demora mais, 

pois, após o cliente apresentar a demanda, ele precisa esperar sua produção.  

A Figura 3 mostra o processo de produção híbrida, que compreende a junção 

dos dois processos mencionados anteriormente: produção puxada e empurrada e é o 

tipo de produção utilizado para produtos virais. A demanda chega via cliente, porém, 

não há tempo para esperar e a resposta precisa ser rápida. O modelo híbrido gera 

estoque, assim como no processo de produção empurrada. A produção híbrida implica 

em custos altos em razão da gestão de estoque e o uso de oficinas nem sempre 

legalizadas para que a entrega não programada seja realizada de maneira rápida.  
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Figura 3 – Processo híbrido de produção. Fonte: Adaptado a partir de Kátia Lamarca, Gestão da 

cadeira de suprimentos, 2017. 
 

1.2 Problema de investigação 

 

Produtos de moda que se tornam virais consistem em um grande desafio para 

as empresas em razão  da difícil previsibilidade do fenômeno que pode ou não ocorrer 

a partir de uma estratégia de marketing. No caso da moda, produzir algo sem 

planejamento causa impacto significativo em aspectos financeiros, sociais e 

ambientais.  

Dessa maneira, a fim de se evitar prejuízos em todas as esferas, torna-se 

imprescindível encontrar respostas à seguinte questão de pesquisa: como os 

principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam?     

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral desta dissertação é compreender como os principais fatores 

responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam. Os objetivos 

específicos são:  

• Identificar quais são as principais características de uma estratégia de 

comunicação para produtos de moda; 

• Apontar quais são os elementos que influenciam o consumidor na 

decisão de compra de produtos de moda; 

• Identificar os principais fatores responsáveis pela viralização de produtos 

de moda; 
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• Propor um modelo teórico que explique o fenômeno de viralização de 

produtos de moda. 

 

1.4 Delimitação do escopo 

 

Este estudo refere-se à moda feminina no Brasil, o que limita a sua 

aplicabilidade à moda masculina e ao comportamento de consumo em outros países.  

Além disso, trata-se de um trabalho que define a viralização como fenômeno 

de consumo de massa – portanto, não considera segmentos nichados como o de luxo. 

 

1.5 Justificativa 

 

Compreender como os principais fatores responsáveis pela viralização de 

produtos de moda se relacionam é valioso para a indústria, assim as marcas poderão 

diminuir o impacto financeiro, social e ambiental e melhorar sua competitividade no 

mercado.  

Para a academia, existem poucas evidências sobre o assunto com foco na 

indústria da moda. O que há são artigos e publicações que abordam os temas de 

maneira separada, dificilmente juntos e focados no universo da moda. A Tabela 2 

apresenta uma síntese da busca realizada nas bases acadêmicas EBSCO, Spell, 

Biblioteca FIA, Future Journal e SCIELO de dezoito termos em inglês e português que 

dizem respeito às palavras-chave relacionadas ao trabalho. 
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Tabela 2 – Justificativa acadêmica 

Palavras-chave EBSCO Spell Biblioteca 
FIA 

Future 
Journal SCIELO 

Tendências 3.570 17 169 9 347 

Trends 2.265 16 13 9 2.884 

Marketing e 
Comunicação de Moda 1.237 0 0 0 0 

Consumer behavior 612 479 23 3 119 

Marketing and 
Communication 569 2 0 1 1 

Comportamento  
de consumo 113 531 39 5 3 

Marketing e 
Comunicação 64 2 92 3 0 

Viral trends 45 0 0 0 52 

Fashion trends 6 0 0 0 0 

Tendências de moda 4 0 1 0 0 

Viralização 2 0 0 0 0 

Viralization 2 0 0 0 0 

Fashion Marketing  
and Communication 2 0 0 0 0 

Fashion consumer 
behavior 
 

1 0 0 0 0 

Comportamento de 
consumo de moda 0 0 0 0 0 

Moda viral 0 0 0 0 0 

Viral fashion 0 0 0 0 0 

Viralização de 
tendências 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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1.6 Esquema geral da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos: Introdução, Referencial 

Teórico, Método de Pesquisa, Análise e Discussão de Resultados, Proposta de Novo 

Modelo Teórico e Conclusão.  

O capítulo Introdução contextualiza o leitor em relação à importância do estudo 

sobre a viralização de produtos de moda, além de apresentar também um panorama 

sobre a indústria da moda com dados atualizados do segmento no Brasil, seu 

processo de produção, o problema de investigação, os objetivos e a justificativa 

acadêmica e profissional.  

O capítulo Referencial Teórico traz um panorama sobre estratégias de 

comunicação adotadas por marcas de moda e o marketing viral como uma das mais 

relevantes para este estudo. Em seguida, é abordado o conceito de viralização e os 

fatores que determinam esse fenômeno; a importância dos grupos de consumo para 

que o viral ocorra e o processo de difusão de tendências de moda. 

Em Método de Pesquisa é apresentado o modelo teórico desta pesquisa e a 

técnica de coleta de dados utilizada.  

O capítulo de Análise e Discussão de Resultados está dividido nas cinco 

categorias de análise do novo modelo teórico.  

No Capítulo 5 é apresentada uma Proposta de Modelo Teórico que explica o 

fenômeno de viralização de produtos de moda. Nele é sugerido também um produto 

tecnológico (aplicativo) como contribuição para a prática profissional com o intuito de 

que o estudo não fique restrito à academia e, dessa maneira, o mercado possa se 

beneficiar das descobertas.  

O capítulo final desta dissertação é a Conclusão, incluindo explicações sobre 

os limites da pesquisa e sugestões para estudos futuros. 
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Quadro 1 – Esquema geral da dissertação 

Fase Teórica 

Cap. 1 
Introdução 

Contextualização do setor da moda no Brasil 
Problema de pesquisa 
Objetivos 
Delimitação do escopo 
Justificativa 
Esquema geral da dissertação 

Cap. 2 
Referencial teórico 

Estratégia de comunicação 
O fenômeno da viralização 
Tendências de moda 

Cap. 3 
Método de pesquisa 

Modelo teórico da pesquisa 
Técnica de análise de dados 

Fase 
Empírica 

Cap. 4 
Análise e discussão  

de resultados 

Atributos do produto 
Difusores 
Comunicação 
Estratégia de Comunicação 
Comportamento de Consumo 

Cap. 5 
Proposição de novo 

modelo teórico 
Desenvolvimento de produto tecnológico 

Cap. 6  
Conclusão 

Limite da pesquisa e recomendação para 
estudos futuros 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo inicia-se com um panorama sobre estratégias de comunicação 

adotadas por marcas de moda e o marketing viral como uma das mais relevantes para 

este estudo. Em seguida, é abordado o conceito de viralização e os fatores que 

determinam esse fenômeno; a importância dos grupos de consumo para que o viral 

ocorra e o processo de difusão de tendências de moda. 

 

2.1 Estratégia de comunicação 

 

Para que um produto seja adotado pelo consumidor final, é imprescindível uma 

boa estratégia de comunicação, já que é dessa forma que as empresas buscam 

informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e marcas que 

comercializam. A comunicação colabora com os consumidores ao mostrar como, por 

quem, quando e onde determinados produtos são usados (KOTLER; KELLER, 2012). 

As intenções da comunicação em nível cognitivo são criar notoriedade e 

conhecimento sobre o produto ou serviço anunciado. No afetivo, ela desperta atração 

e preferência, enquanto no ativo, convicção e ação (COBRA, 2011).  

Para Kotler e Keller (2012), uma estratégia de comunicação pode atender à 

uma necessidade de uma categoria específica de produtos, fortalecer a 

conscientização de marca, a atitude em relação à marca e a intenção de compra que 

ela gera. Para que uma estratégia de comunicação seja realizada de forma eficaz, ela 

deve cumprir nove etapas: identificação do público-alvo; determinação das metas; 

elaboração do formato da comunicação; selecionamento dos canais; estabelecimento 

do orçamento total; decisão sobre produtos, preços, praças e promoções; medição 

dos resultados; e gerenciamento do processo de comunicação integrada de 

marketing.  

Dentre todas as etapas, uma das mais importantes é não só a identificação do 

público-alvo, como a compreensão dele. Kotler e Keller (2012) recomendam o 

desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo fortes e lucrativos com os 

clientes, já que o intuito é atender e satisfazer suas necessidades e desejos melhor 

do que fariam seus concorrentes. As marcas devem ter plena compreensão de como 
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consumidores pensam, sentem e agem para oferecer a melhor opção para seu 

público-alvo.  

Para que uma comunicação seja bem-sucedida, além da conexão entre produto 

e público-alvo, os meios de comunicação desempenham um papel importante. Um 

exemplo disso são as tendências de moda ou estilos que começam a ser imitados ou 

copiados em larga escala quando aparecem nos meios de comunicação. Ou seja, os 

canais de comunicação são capazes de transformar a possibilidade de um 

determinado comportamento em uma certeza (SANTOS, 2013). 

O mesmo afirma Kucharski (2020). Para ele, uma ideia só se torna popular 

quando personalidades e meios de comunicação ajudam a disseminá-la 

deliberadamente ou não. 

A relação público-alvo e produto é reforçada quando há uma boa identidade de 

marca, responsável pela sedução do consumidor, já que age diretamente no 

emocional. No mercado de moda em especial, os desejos tendem a se sobressair em 

detrimento das necessidades. Para se tornar desejada, a marca precisa ter uma 

imagem forte e com significado para o consumidor, e sempre levar em consideração 

o emocional (RECH; FARIAS, 2009).  

O papel do branding é criar elementos de diferenciação entre as marcas que 

ajudem o consumidor a organizar seu conhecimento sobre os produtos para que ele 

sinta que tomou a melhor decisão e, dessa forma, gere valor para a empresa. Para 

isso, em primeiro lugar, os consumidores devem ser convencidos de que existem 

diferenças significativas entre as marcas que pertencem a uma determinada categoria 

de produtos. “Gucci, Chanel e Louis Vuitton se tornaram líderes em suas categorias 

ao compreender as motivações e os desejos do consumidor e criar imagens 

relevantes e cativantes para seu produto” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 259). 

De acordo com Aaker (2014, p. 10), “marcas fortes podem embasar a vantagem 

competitiva e a rentabilidade de longo prazo”. Para o autor, o brand equity é composto 

de consciência, associações e da fidelidade da base de clientes. A ideia de 

consciência está diretamente ligada aos momentos de processo de compra do cliente, 

bem como a quais marcas ele considera como possíveis escolhas. Quanto às 

associações, o autor afirma que os atributos, a variedade e a inovação são elementos 

responsáveis pela conexão do cliente com a marca. No que se refere à fidelidade, o 

intuito é tornar o relacionamento com o cliente mais consistente no logo prazo.  
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O valor da marca tende a ser mais verdadeiro se conduzido pela perspectiva 

do cliente e não da empresa. Uma proposição de valor só é útil quando percebida pelo 

consumidor. Empresas que têm no seu DNA um nível mais profundo de 

relacionamento com o cliente tendem, por exemplo, a trazer benefícios emocionais e 

sociais para seu público-alvo (AAKER, 2007). 

Os novos consumidores buscam autenticidade, a qual surge em função da 

história que é criada para um produto ou serviço. Quem tiver histórias poderosas e 

relevantes ganharão destaque. Histórias desinteressantes, irrelevantes ou 

inexistentes só conduzem ao fracasso (LEWIS; DARREN, 2004). 

É preciso entender que o consumidor está cada vez mais informado, 

independente, com acesso a opiniões e informações. A narrativa da marca e a 

qualidade do produto se tornam ainda mais importantes. A experiência também ganha 

relevância e as marcas devem proporcioná-la do início ao fim da jornada de compra 

(GOMES, 2014).  

Para Aaker (2014), a experiência é essencial para o relacionamento com o 

cliente. Ela precisa ser agradável, ultrapassar as expectativas, estar alinhada à marca 

e inspirar as pessoas a falarem sobre suas intenções positivas.  

 

2.1.1 Marketing viral 
 

Um dos métodos mais eficientes de influência é a comunicação boca a boca. 

Quanto mais informações e avaliações positivas o indivíduo tem sobre um 

determinado produto ou serviço, mais provável será ele adotá-lo. O que o outro pensa 

pode ser muitas vezes mais poderoso do que o que o próprio indivíduo pensa 

(SOLOMON, 2002). 

Em seu livro Word of Mouth Marketing: How Smart Companies Get People 

Talking (2015), Andy Sernovitz aborda os cinco elementos-chave do marketing boca 

a boca: encontrar faladores (pessoas que vão falar da marca ou do produto); abordar 

tópicos que são interessantes para os faladores, dar razão para falarem; utilizar 

ferramentas que vão impulsionar a mensagem para que ela se espalhe para mais 

pessoas e de forma mais rápida; participar da conversa (a marca precisa ser um 

elemento ativo no processo); e mensurar os resultados.  

Com o impulso das mídias sociais, as empresas ganham voz e presença 

pública, além de reforçar as estratégias de comunicação. Por seu imediatismo, as 
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empresas têm a necessidade de se manterem inovadoras e relevantes (KOTLER; 

KELLER, 2012). 

Esse é um dos motivos para as empresas lançarem mão de estratégias de 

marketing viral, influenciando os clientes a “venderem” um produto em nome da 

empresa que a produz – por exemplo, recomendações feitas em canais na internet. O 

boca a boca, mesmo que na web, ocorre de maneira espontânea e é mais fácil de ser 

feito com produtos novos ou até mesmo uma tendência difícil de usar (SOLOMON, 

2002). Quando esse boca a boca ganha foco comercial estratégico por parte das 

empresas, ele se torna o marketing viral (BELLO, 2014). 

A primeira característica desse tipo de marketing é que a mensagem é 

compartilhada por usuários e clientes, e não pela empresa. A segunda característica 

é que a mensagem em si não é uma propaganda propriamente dita – são campanhas 

criativas que envolvem originalidade, entretenimento, diversão e peculiaridade 

(TUSCHE, 2017). 

O marketing viral é uma estratégia que estimula os indivíduos a repassar uma 

mensagem para outros, criando um potencial de crescimento exponencial tanto na 

exposição como na influência da mensagem. As estratégias se aproveitam do 

fenômeno de rápida multiplicação para levar uma mensagem a milhares, ou mesmo, 

milhões de pessoas (CYROT; URDL; ALVES, 2005). 

Aaker (2014) cita um caso da DC Shoes, fabricante de tênis e outros produtos 

para skatistas e praticantes de snowboard que começou em 2009 com vídeos que 

mostravam motoristas fazendo acrobacias em locais conhecidos, como as ruas de 

São Francisco. Em quatro anos, os vídeos foram visualizados mais de 180 milhões de 

vezes, o que equivaleria a pelo menos 5 milhões de dólares em mídia on-line paga. 

O marketing epidêmico ou viral passa a mensagem para clientes altamente 

exigentes em pouco tempo, com orçamentos enxutos e máximo efeito. O princípio 

baseia-se em quatro pontos: encontrar a ideia certa, escolher os melhores 

multiplicadores, descobrir o melhor modo de transmissão e fazer uma difusão 

otimizada (CYROT; URDL; ALVES, 2005). 

Cathrin Tusche (2017) elenca onze aspectos que influenciam a disseminação 

de uma mensagem comercial: oferecer humor, entreter; ser original e inesperado; 

prover alto valor agregado ao consumidor; ser único, trazer algo novo; ser incrível e 

causar uma certa impressão; estimular a curiosidade; ser provocativo; ser cativante; 

gerar excitação, ser enigmático e trazer um chamado de que pretende mudar algo.  
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Um tipo de mensagem que tem alta viralização é a dos chamados memes, os 

quais podem tomar a forma de um desenho, uma foto, uma frase ou uma sequência 

comunicacional. Independentemente do formato, eles são facilmente encontrados nas 

redes sociais, viralizando rapidamente, mas sumindo depois de um tempo. Contudo, 

alguns permanecem e, muitas vezes, não se sabe ao certo como e quando aquela 

mensagem começou a ser repassada.  

À medida que os memes são apropriados, editados e compartilhados, eles 

promovem experiências transpositivas1 que simultaneamente mantêm significados 

originais e reinventam sentidos, tudo isso em função da dinâmica de sua viralização 

(LUCENA, 2015). 

Outro termo bastante utilizado é o buzz marketing, que produz excitação, 

publicidade e transmite novas informações sobre a marca. Tanto a estratégia de 

marketing viral ou buzz marketing dependem de consumidores quererem falar com 

outros consumidores sobre certos produtos, e o conteúdo geralmente tende para o 

entretenimento (KOTLER; KELLER, 2012). 

Como esses comentários espontâneos normalmente dizem a verdade sobre o 

que o difusor pensa, sejam eles bons ou ruins, esse boca a boca ganha muita 

credibilidade e se alastra rapidamente. Esta é uma das razões pelas quais, uma vez 

que os consumidores têm acesso à opinião boca a boca, a publicidade passa a ter 

mais efeito sobre eles (LEWIS; DARREN, 2004). 

A Amazon foi pioneira em 1995 na divulgação de comentários de clientes sobre 

produtos – os chamados reviews. Entretanto, apesar de uma excelente estratégia para 

incentivar o consumo de determinados produtos, a empresa foi acusada na época de 

comissionar editoras para exporem avaliações positivas no site (SOLOMON, 2002). 

Enquanto no buzz marketing o intuito é gerar excitação e levar os consumidores 

e falarem positivamente sobre campanhas e produtos, o que envolve boas histórias, 

no marketing de referência (referral marketing), um relacionamento próximo entre 

consumidores e marcas é fundamental para uma boa experiência e, 

consequentemente, uma boa divulgação boca a boca (TUSCHE, 2017). 

 
1 O termo é derivado da ideia de que os conteúdos acionam processos comunicacionais singulares nos quais, 
simultaneamente, significados originais e novos sentidos se alimentam em um processo de transposição de 
contextos.  
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O fundamento do marketing viral está baseado no relacionamento do conteúdo 

com o mensageiro. O produto certo nas mãos da pessoa certa tem forte tendência de 

se tornar viral.  

Dessa forma, identificar quais são as principais características de uma 

estratégia de comunicação pode contribuir para compreender como os fatores 

responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam. O Quadro 3 

sintetiza os principais conceitos relacionados a estratégia de comunicação.  

 

Quadro 2 – Resumo do capítulo sobre estratégia de comunicação 
Termo Conceito Autor 

Meios de 
comunicação 

 
Os meios de comunicação são capazes de transformar uma 
possibilidade em certeza. Uma tendência ou estilo começa a ser 
imitado ou copiado em larga escala quando aparece nos meios 
de comunicação. 
 

Santos 
(2013) 

Branding 

 
Dentro das estratégias de marketing, uma boa identidade de 
marca é fundamental para seduzir o consumidor. Ele reforça a 
relação cliente/marca, já que age diretamente no emocional. No 
mercado de moda, em especial, os desejos tendem a se 
sobressair em detrimento das necessidades. Para se tornar 
desejada, a marca precisa ter uma imagem forte e com 
significado para o consumidor e sempre levar em consideração 
o emocional. 
 

Rech, 
Farias 
(2009) 

Comunicação 

 
As intenções da comunicação em nível cognitivo são criar 
notoriedade e conhecimento sobre o produto ou serviço 
anunciado. No afetivo, atração e preferência, enquanto no ativo, 
convicção e ação. 
 

Cobra 
(2011) 

Marketing 
viral 

 
O marketing viral é uma estratégia que estimula os indivíduos a 
repassar uma mensagem para outros, criando um potencial de 
crescimento exponencial tanto na exposição como na influência 
da mensagem. Assim, como os vírus, as estratégias se 
aproveitam do fenômeno de rápida multiplicação para levar uma 
mensagem a milhares e até milhões de pessoas. 
 

Cyrot,  
Urdl, 
Alves  
(2005) 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 



30 

 

2.2 O fenômeno da viralização  

 

O conceito de viralização (ou epidemia), aplicado a ideias, produtos, 

mensagens e comportamentos, é entendido de forma análoga ao comportamento de 

um vírus (GLADWELL, 2009), traduzindo-se na difusão de algo em larga escala e 

muito rapidamente.  

No contexto da saúde, o professor britânico Adam Kucharski aborda em seu 

livro As regras do contágio (2020) quais são os três elementos fundamentais para que 

o surto de uma doença tenha início: um patógeno suficientemente infeccioso, muitas 

interações entre pessoas diferentes e uma quantidade suficiente de pessoas 

suscetíveis na população, conceito que pode ser aplicado no marketing de maneira 

análoga. 

Para Lewis e Darren (2004), a difusão é o processo pelo qual novas ideias se 

espalham por toda uma comunidade. Segundo esses autores, “a difusão é, agora, um 

princípio de marketing bem-estabelecido, que utiliza termos associados à velocidade 

com que os consumidores aceitam novos produtos ou serviços” (LEWIS, DARREN, 

2004, p. 97). 

A viralização não é um conceito novo. Sempre houve ideias que se espalharam 

rapidamente. A diferença é que a internet intensificou esse processo, ou seja, a 

disseminação ocorre muito mais rapidamente e para mais pessoas (TUSCHE, 2017). 

Nos anos 2000, o conteúdo viral se baseava na novidade. Durante a década 

de 2010, na era da influência de massa, eram os influenciadores quem faziam o 

conteúdo viralizar. A década de 2020 é conhecida como a era da serendipidade, ou 

seja, descobertas por acaso, ação com base no descobrimento, educação, 

criatividade e redefinição dos conteúdos virais (NAPOLI, 2020). 

A mesma autora afirma que são três os princípios da viralização, apesar da 

evolução do público e do surgimentos de novos canais, eles continuam os mesmos 

com o passar do tempo. São eles: originalidade, quanto mais criativo o conteúdo, 

maior a chance de viralizar; interesse público, ou seja, os temas precisam ser atuais 

e se identificar com uma maioria; e auxílio emocional, pois as redes são como válvulas 

de escape e compartilhar memes traz certo conforto (NAPOLI, 2020). 

Malcolm Gladwell (2009) define três princípios que proporcionam a viralização 

de algo: a possibilidade de contágio; pequenas causas podem ter grandes efeitos; e 
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mudanças acontecem gradualmente. Para ele, o momento decisivo numa epidemia é 

chamado de ponto da virada.  

Para Caldas (2006), mesmo com altos investimentos em marketing e 

publicidade, poucos produtos se tornam populares. Segundo Berger (2014), isso 

ocorre quando alguns itens são melhores que outros, apresentam preços mais 

atraentes ou bom investimento em comunicação, mas ainda assim, vários casos não 

podem ser explicados.  

Uma estratégia amplamente utilizada atualmente é o marketing de influência. 

Nela, a marca utiliza a opinião de líderes e multiplicadores para disseminar a 

mensagem que a empresa gostaria de compartilhar. O papel dos líderes seria agregar 

confiança ao produto ou serviço ofertado por serem especialistas em determinada 

área, enquanto os multiplicadores oferecem uma extensa rede de contatos para sua 

disseminação. Em resumo, esses influenciadores são pessoas com forte presença 

nas mídias sociais e que, por essa razão, podem auxiliar as empresas a potencializar 

suas ações de marketing (TUSCHE, 2017). 

 Quando amigos compartilham suas opiniões, a combinação de sinceridade e 

objetividade traz mais credibilidade ao que é compartilhado. Além do mais, o “boca a 

boca” é direcionado para um público interessado no assunto que é compartilhado 

(BERGER, 2014). 

O autor dinamarquês Martin Lindstrom (2016) define os amplificadores como 

os responsáveis por espalhar uma novidade. São consumidores que atuam como 

verdadeiros embaixadores da marca e/ou produto. Segundo o autor, os produtos de 

moda têm uma razão concreta para existir na vida do cliente. Os calçados, por 

exemplo, refletem o humor, a atitude de quem os calça, o que implica diretamente na 

sua autoestima, processo cognitivo e tomada de decisão. 

 Lindstrom (2008) ressalta também o poder dos neurônios-espelho, os quais são 

ativados quando uma ação está sendo realizada ou observada, sendo os 

responsáveis – junto com a dopamina, substância química ligada ao prazer – pelas 

pessoas desejarem comprar um produto de moda quando o veem em um manequim 

ou em outra pessoa, processo esse análogo a comprar uma ideia, uma atitude.  

Esse fator explica porque produtos nem sempre aceitos em um primeiro 

momento, passam a sê-lo com o passar do tempo; ao vê-lo frequentemente em outras 

pessoas, o consumidor muitas vezes passa a sentir que precisa comprá-lo para não 

ficar por fora da moda do momento.  
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Kucharski (2020) analisa que seja a adoção de inovações ou infecções, o 

número de oportunidades de transmissão depende de quão frequentemente os 

contatos ocorrem. Para entender o contágio é preciso descobrir como as pessoas 

interagem uma com as outras.  

Em seu livro Contágio. Por que as coisas pegam (2014), Jonah Berger levanta 

seis princípios que determinam a viralização de algo, a saber: moeda social (quando 

o que se compartilha é capaz de causar uma boa impressão social); gatilhos 

(estímulos que incitam as pessoas a pensarem em coisas relacionadas); emoção 

(quando algo que realmente importa ao indivíduo mexe com suas emoções); público 

(pessoas que imitam outras porque sentem necessidade de pertencimento); prático (o 

conteúdo é útil e irá ajudar aos outros); e histórias (narrativas que mexem com o 

interlocutor).  

O jornalista britânico Malcolm Gladwell, autor de O ponto da virada (2009), uma 

das primeiras obras sobre esse assunto, propõe as seguintes regras como aquelas 

que que regeriam uma epidemia: regra dos eleitos, o fator de fixação e o poder do 

contexto. Na regra dos eleitos, grupos específicos de pessoas são responsáveis pela 

disseminação. O primeiro grupo é o dos comunicadores, pessoas que conhecem 

muita gente. O segundo seria o dos especialistas, indivíduos que sabem muito e 

acumulam conhecimento. O terceiro seriam os vendedores, um grupo de pessoas que 

sabe convencer os demais. No fator de fixação, Gladwell (2009) explica que o 

conteúdo da mensagem é de fundamental importância, assim como a forma como ela 

se apresenta. No poder do contexto, o autor acredita que as epidemias são sensíveis 

às condições e circunstâncias do tempo e lugar onde ocorrem.  

Os pesquisadores Nir Eyal e Ryan Hoover (2014) discorrem sobre os gatilhos 

internos (emoções, sentimentos) e externos (promoções, propagandas, informações) 

que levam um indivíduo a realizar uma ação ou ter um comportamento, e que antecipa 

a recompensa que ele gostaria de receber. Essa ação seria resultado de uma dada 

motivação, desde que haja as condições necessárias (dinheiro, tempo, esforço físico, 

falta de rotina, ciclos do cérebro e desvios comportamentais). Ao executar uma ação, 

o consumidor pode receber três tipos de recompensa: social, material ou informação 

e conhecimento (esta pode se traduzir em uma competência específica). Dessa 

maneira, cabe ao indivíduo o investimento para que ele obtenha a recompensa final. 

O Quadro 2 sintetiza os principais fatores que levam à viralização e apresenta 

os pontos de convergência entre os principais autores.  
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Quadro 3 – Fatores de viralização 
Fatores de viralização 

Berger  
(2014) Gladwell (2009) Eyal  

(2014) 
Sernovitz 

(2015) 
Lindstrom  

(2008, 2016) 

Moeda social Regra dos eleitos Gatilho Faladores Amplificadores 
Gatilhos Fator de fixação Ação Tópicos Propósito 

Emoção Poder do contexto Recompensa Ferramentas Neurônio-
espelho 

Público  Investimento Participar Ritual 
Valor prático   Mensurar  
Histórias     

Pontos de convergência 
Grupos específicos de pessoas são os responsáveis pela viralização de uma mensagem. 

A mensagem que viraliza é dotada de características específicas como emoção, histórias, 
utilidade, ou proporcionam algo para o receptor.  

Existem circunstâncias específicas que facilitam a viralização, tais como gatilhos mentais 
e contexto em que ocorrem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.2.1 Grupos de consumo 
 

A viralização implica em influências pessoais e de grupos que alteram as ações 

e os comportamentos dos seres humanos. O indivíduo se esforça para se encaixar 

em determinados grupos e isso afeta as decisões e escolhas que ele faz. As 

informações vindas de pessoas com as quais ele se identifica ou aspira ser igual têm 

enorme influência e credibilidade. Assim, é normal a atuação de um grupo ser o fator-

chave para gerar mudanças de estilo de vida, adoção de novos produtos ou aceitação 

de uma tendência (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

 Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 414) ressaltam a existência dos chamados 

“grupos de referência”, formados por pessoas que influenciam o comportamento do 

indivíduo. Eles afirmam que “os jovens tendem a procurar aprovação e serem iguais 

aos pares mais que os adultos. Vestir Abercrombie & Fitch (ou marcas similares como 

a Old Navy e Tommy Hilfiger) diminui o risco que eles sentem durante a compra e 

aumenta os seus níveis de segurança de que isso vai ajudá-los a se encaixar no seu 

grupo de amigos”. 

Os grupos de referência são: primários, o qual exerce o maior impacto e a maior 

influência (família). Secundários (associações profissionais); formais (grupos 

religiosos); informais, que podem exercer forte influência caso os indivíduos sejam 



34 

 

motivados pelo desejo de aceitação social; associação formal (são reconhecidos 

como membros de um grupo); aspiracionais, que induzem o indivíduo a se comportar 

de determinadas maneiras em função do desejo de se tornarem parecidos com outros 

indivíduos; dissociativos, quando indivíduos não querem se parecer com 

determinados grupos e virtuais (comunidades virtuais) (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Os consumidores geralmente pertencem ou admiram grupos diferentes, o que 

os influencia em suas decisões de compra. Com as mídias sociais, as oportunidades 

dos consumidores se ampliaram, já que eles são expostos a diversos grupos de 

referência. As comunidades virtuais são unidas pelo entusiasmo ou pelo 

conhecimento de um produto ou serviço específico (SOLOMON, 2002). 

Os autores classificam as influências em três tipos: normativa, “quando 

indivíduos alteram seus comportamentos e crenças para atender às expectativas de 

determinado grupo”; expressão de valor, traduzida na “necessidade de associação 

psicológica com um grupo causa a aceitação de suas normas, valores, atitudes e 

comportamentos”; e influências informacionais “quando as pessoas têm dificuldade 

em ter acesso às características de um produto ou marca por meio da sua observação 

ou contato” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, p. 416, 2005). 

No caso de Philip Kotler (2017), ele delimita um grupo que chama de JMN – 

jovens, mulheres e netizens –, cidadãos da internet. Para o autor, é esse grupo o mais 

influente na era digital. Os jovens de hoje serão os clientes mais rentáveis no futuro. 

As mulheres atuam de maneira diferente em relação ao homem na hora de comprar: 

elas são mais pacientes, gostam de pesquisar, buscam a opinião das amigas e 

familiares e são as responsáveis pela decisão de compra da família. Assim, são mais 

fiéis e mais inclinadas a recomendar suas escolhas à comunidade. No que se refere 

aos netizens, é na propaganda boca a boca que eles são os melhores amplificadores. 

A mensagem sempre fluirá melhor se receberem aprovação desse grupo.  

Para Kucharski (2020) a palavra influencer evoluiu e hoje passou a se referir 

de pessoas comuns que são influentes a celebridades e personalidades da mídia. 

Entretanto, o conceito original envolvia indivíduos que podiam gerar surtos apenas 

com o boca a boca. Para o autor, a viralização é mais efetiva quando há a geração de 

múltiplos surtos gerados por diferentes influenciadores importantes em uma 

comunidade. Dessa maneira, o surto boca a boca se disseminará rapidamente e para 

mais pessoas.  
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Dessa maneira, para que a comunicação chegue de forma efetiva ao 

destinatário, torna-se imprescindível a divisão do público-alvo em clusters ou grupos 

que compartilham das mesmas características econômicas e psicológicas.  

Para Hines e Bruce (2004), os consumidores de moda se dividem em: 1) 

antenados, aqueles que veem novas ideias ou as inventam em um lugar particular; 2) 

adotantes, maiores e mais sociáveis, pegam as ideias dos antenados e dão 

visibilidade para elas. São conhecidos como espirros, pessoas que espalham ideias, 

como vírus de uma maneira extremamente rápida; 3) adotantes precoces, que são 

orientados pelo universo da moda; e 4) adotantes tardios, aqueles que adotam as 

tendências quando elas chegam para as massas. 

O conceito da segmentação de consumidores é abordado por Everett Rogers 

(2003) por meio da Lei da Difusão da Inovação, criada por ele, a qual busca entender 

como acelerar a taxa de difusão de uma inovação. Para ele, um produto só se torna 

integrado ao mercado quando 15% das pessoas passam a utilizá-lo. Ele divide o perfil 

dos clientes em: inovadores, primeiros adeptos, maioria inicial, maioria tardia e 

retardatários.  

Moore (2014) apresenta o conceito de “Cruzando o Abismo”, baseado na Lei 

da Difusão da Inovação de Rogers. Essa teoria propõe uma curva de distribuição para 

visualizar a adoção de uma nova tecnologia, conforme mostra a Figura 4.  

 

 
Figura 4 – Curva de adoção de inovação. Fonte: Geoffrey A. Moore, Crossing the Chasm, 2014. 

 

O processo inclui cinco categorias de clientes e divide o gráfico da curva em 

duas partes: mercado inicial e mercado geral. Entre as duas etapas há um abismo, 

representado pelas dificuldades que a empresa enfrenta para se inserir no mercado. 



36 

 

As cinco categorias de clientes são: inovadores, adeptos iniciais, maioria inicial, 

maioria tardia e retardatários – ou seja, a mesma classificação dada por Rogers 

(2003).   

Para Cardoso, Novais e Costa (2009), os consumidores se dividem em dois 

grupos: inovadores e seguidores. Os inovadores, uma parcela reduzida, são os 

primeiros a adotarem uma tendência e são bons indicadores de comportamento de 

mercado futuro, já que fornecem informações valiosas para estratégias de 

lançamento, além de serem líderes de opinião que podem influenciar o segundo 

grupo, dos seguidores. Esses são menos atentos aos fatores de inovação e compõem 

uma parcela maior dos consumidores de moda.  

As mulheres se mostram líderes de opinião. São justamente elas que devem 

ser trabalhadas em ações de marketing das marcas de moda para que se tornem 

multiplicadoras e indicadoras de compras. Quanto mais o conceito da roupa e a 

comunicação forem direcionados para atender às necessidades dessas mulheres, 

maior será seu efeito multiplicador (MIRANDA; GARCIA; LEÃO, 2003). 

Assim, entender como grupos de consumidores atuam na decisão de compra 

pode contribuir para compreender como os fatores responsáveis pela viralização de 

produtos de moda se relacionam. O Quadro 4 sintetiza os principais conceitos 

relacionados a grupos de consumo.  

 

Quadro 4 – Resumo do capítulo sobre grupos de consumo 
Termo Conceito Autor 

Grupos de 
consumo 

 
O indivíduo se esforça para se encaixar em determinados grupos 
e isso afeta as decisões e escolhas que ele faz. As informações 
vindas de pessoas que ele se identifica ou aspira ser igual têm 
enorme influência e credibilidade. Assim, é normal a atuação de 
um grupo ser o fator-chave para gerar mudanças de estilo de 
vida, adoção de novos produtos ou aceitação de uma tendência. 
 

Blackwell; 
Miniard; 
Engel  
(2005) 
 

Tipos de 
consumidores 

 
Geoffrey Moore (2014) apresenta o conceito de “cruzando o 
abismo”, baseado na Lei da Difusão da Inovação de Rogers. A 
teoria propõe uma curva de distribuição para visualizar a adoção 
de uma nova tecnologia. O processo inclui cinco categorias de 
clientes e divide o gráfico da curva em duas partes: mercado 
inicial e mercado geral. Entre as duas etapas está o abismo, que 
são as dificuldades que a empresa enfrenta para se inserir no 
mercado. As cinco categorias de clientes são: inovadores, 
adeptos iniciais, maioria inicial, maioria tardia e retardatários, ou 
seja, a mesma classificação de Rogers. 
 

Moore  
(2014) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.3 Tendências de moda 

 

Moda é um processo social e de comunicação que tem como principal 

característica a mudança. As variações de preferências, mentalidades, valores, ideias 

e pré-conceitos culturais influenciam diretamente seus rumos. O estudo das 

tendências de moda é fundamental para entender as diversas mudanças e a evolução 

do comportamento social com o intuito de, assim, interpretar de maneira mais 

assertiva os padrões e tendências (GOMES; LOPES; ALVES, 2016). 

A palavra “moda” faz referência a fenômenos persistentes seguidos de 

aspectos ligados aos estilos de vida, à cultura e ao consumo, com duração maior que 

o modismo (SANTOS, 2013). 

Para Kotler e Keller (2012, p. 76), “um modismo é imprevisível, de curta duração 

e não tem significado social, econômico ou político. Uma empresa pode faturar com 

modismos como as sandálias Crocs, os bonecos Elmo TMX e os brinquedos 

Pokémon, mas o sucesso requer sorte e um bom senso de oportunidade”.  

Justamente em razão dessa inconstância é que uma marca prudente de moda 

não deve jamais concentrar todas suas apostas em algo passageiro, mas sim, 

diversificar a oferta e aproveitar o bom lugar que o acerto deixou (RIEZU, 2011).  

De acordo com Dario Caldas (2006, p. 23), “O termo tendência deriva do latim 

tendentia, particípio presente e nome plural substantivado do verbo tendere, cujos 

significados são ‘tender para’, ‘inclinar-se para’ ou ‘ser atraído por’”. Essa definição 

traz a conotação de que a tendência só pode existir em função da atração por outro 

objeto. 

Uma tendência é um direcionamento ou uma sequência de eventos com uma 

certa força e estabilidade, e é mais previsível e duradoura do que um modismo. As 

tendências revelam como será o futuro e podem promover direção estratégica. Por 

exemplo, uma tendência à valorização da saúde e nutrição trouxe maior rigor às 

regulamentações governamentais e publicidade negativa para empresas que 

estimulam o consumo de comida pouco saudável (KOTLER; KELLER, 2012). 

Caldas (2006) constrói também uma metáfora sobre o que é uma tendência de 

moda: ela seria como um modelo de fofoca, do boca a boca que se estabelece sobre 

um assunto, e sem que as pessoas se deem conta, todos estarão sabendo do assunto. 

As tendências sazonais de moda são referência para os setores industriais, já que 

eles dependem dessas informações para desenvolver suas coleções de moda. Esse 
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ciclo torna as tendências anteriores rapidamente obsoletas, como se existisse uma 

fórmula perfeita que envolvesse mudança contínua, busca permanente pelo novo, 

produção acelerada da obsolescência, alternância entre o que está dentro e o que 

está fora (CALDAS, 2006). 

Um dos protagonistas na identificação de tendências de moda é o coolhunter. 

Ele é um pesquisador focado nas interações sociais e está em busca constante pelos 

elementos que distinguem os grupos urbanos na sua totalidade ou individualidade. 

Seu trabalho é realizar descrições qualitativas e, para isso, ele precisa ter a 

capacidade de observar, identificar e entender os signos (MENDES; BROEGA; 

SANT’ANNA, 2015).  

O processo de trabalho do coolhunter tem caráter intuitivo. “A chave do 

coolhunting é primeiro procurar pessoas cool, para depois encontrar coisas cool. 

Nunca o inverso” (RIEZU, 2011, p. 15). Por meio da compreensão de elementos 

culturais e sociais, esse profissional possui capacidade crítica de entender e observar 

mudanças no modo de se vestir em cada subcultura, seja local ou global.  

O papel do coolhunting é compreender a razão de ser do cenário observado e 

se adiantar às suas futuras mudanças. Não se pode “tentar enjaular o futuro, que 

passa muito rápido e caduca ao ser tocado com os dedos. O único caminho possível 

é observá-lo, entendê-lo e deixá-lo ir num instante” (RIEZU, 2011, p. 105). 

A identificação das tendências de consumo é comercializada por diversas 

empresas espalhadas pelo mundo, que elaboram relatórios com essas informações. 

A pesquisa de tendência é muito mais complexa que apenas a identificação do cool, 

envolvendo conhecimentos econômicos, mercadológicos, estatísticos, socioculturais 

e científico-tecnológicos (MENDES; BROEGA; SANT’ANNA, 2015). 

Dario Caldas (2006) acrescenta que a apresentação do mapa de tendências 

segue o seguinte percurso: avaliação do cenário sociopolítico-econômico, revisão das 

sensibilidades dominantes no período imediatamente anterior, sinais do 

comportamento, sinais da esfera do consumo, chaves interpretativas e 

recomendações. Assim, é comum que uma tendência provoque uma contratendência, 

o que poderia ser definida como a manifestação de forças no sentido oposto e 

complementar. O indivíduo vive numa constante superação de ciclos. É preciso 

pensar as tendências como fluxos superpostos, que alternam seus altos e baixos.  

Foi a partir dos anos 1980, principalmente nos anos 1990, que essas empresas 

de tendências surgiram em locais onde a moda se desenvolve em escala industrial. 
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As principais e mais influentes agências no mercado hoje se concentram no hemisfério 

Norte – Estados Unidos, França e Inglaterra – e têm seus olhos voltados para o mundo 

inteiro. Assim, com o propósito de auxiliar e organizar os caminhos das indústrias de 

moda no que diz respeito às inspirações, cores, materiais e modelagens, os birôs de 

estilo se tornam centros de pesquisa avançada que buscam mapear as influências 

espalhadas pelo mundo e comercializá-las por meio de cadernos de tendências 

(CAMARGO; SAMPAIO, 2016). 

Por volta dos anos 1930, as tendências seguiam o efeito desaguamento, 

também chamado de trickle down, o qual funcionava de cima para baixo, tal como 

apresentado na Figura 5.  

 
 

Figura 5 – Modelo trickle down. Fonte: Adaptado a partir de Sue Jenkyn Jones, Fashion design, 

2005. 

 

Nesse modelo, os itens de moda eram adotados inicialmente, e de maneira 

exclusiva, pela alta-costura e artistas de cinema (topo da pirâmide), os quais se 

constituíam nos primeiros adeptos de uma dada tendência. Esses eram seguidos por 

leitores de revistas e marcas independentes, que faziam as primeiras cópias desses 
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itens antes exclusivos. A partir disso, o mercado de classe média começa a adotar a 

tendência e os produtos são disponibilizados por diversas lojas. Com o público em 

geral tendo acesso aos produtos – que agora estão amplamente disponíveis – 

acontece a sua disseminação em massa (JONES, 2005).  

Posteriormente, as tendências de moda passaram a ser definidas por meio de 

um efeito chamado borbulha ou trickle up (ver Figura 6). Nele, moda de rua e grupos 

de cultura alternativa ou underground usam determinadas peças. Em seguida, o 

mercado de classe média dá um nome à tendência e os meios de comunicação 

divulgam a novidade. Conhecedores de moda demandam versões especiais e, por 

fim, versões caras aparecem em lojas exclusivas (JONES, 2005). 

 
 

Figura 6 – Modelo trickle up. Fonte: Adaptado a partir de Sue Jenkyn Jones, Fashion design, 2005. 

 

O modelo de cima para baixo era hegemônico no Ocidente até a década de 

1960. Contudo, fatores demográficos e econômicos aumentaram a influência da 

juventude nas sociedades, o que se refletiu também no mundo da moda. Assim, a 

partir desse período, essa nova influência fez com que o modelo de baixo para cima 
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passasse a ter uma representatividade muito maior na explicação dos ciclos de 

tendências (CRANE, 2011). 

As grandes tendências de moda após os anos 1990 foram concebidas após 

observações da sociedade e dos acontecimentos marcantes que mudaram o mundo 

na época. Elas têm como destaque as ruas e as subculturas no seu processo de 

criação. Os pesquisadores desse assunto estudam e analisam os fenômenos sociais 

que vêm das ruas e que são disseminados pelos meios de comunicação em geral, 

tornando possível a sua prospecção e, posteriormente, sua tradução pela indústria da 

moda em tendências (CAMPOS; RECH, 2010). 

Surge então o modelo de disseminação em massa ou trickle across (ver Figura 

7), ou seja, a proliferação horizontal de tendências de moda com adoção simultânea.  

 
 

Figura 7 – Modelo trickle across. Fonte: Fonte: Adaptado a partir de Kátia Lamarca, Gestão da 

cadeira de suprimentos, 2017. 

 

O modelo é intermediário e a velocidade de adoção varia entre pessoas 

pertencentes ao mesmo extrato social. Nesse caso, o líder de opinião de um grupo se 

torna fundamental para a difusão da novidade entre seus pares (LAMARCA, 2017).  

Ainda assim, do ponto de vista metodológico, segundo Caldas (2006), as 

previsões de moda são impossíveis de serem mapeadas. Para anteceder um 

fenômeno, é necessário um corpo teórico, uma cadeia de casualidades e indicadores 

qualitativos e quantitativos. Dessa maneira, o esquema explicativo mais recorrente 

sobre a moda, baseado em imitação e distinção, apresenta duas fraquezas: não se 

explicitam todos os fatores que provocam o movimento de distinção, nem aqueles 

envolvidos no movimento de imitação, o que dificulta a construção de uma cadeia 

causal completa. As empresas passam então a reconhecer a necessidade de construir 

tendências ao invés de prevê-las.  



42 

 

Existem três fatores que vão ajudar a determinar se uma tendência chegará à 

massa. São eles: quem está por trás da tendência (uma mudança social e econômica 

atrelada à tendência); as possibilidades de acesso ao grande público – para isso, a 

ideia precisa ser compreensível, barata, fácil de conseguir e atraente; e ela se aparece 

em mais de um lugar diferente – se manifestações similares surgem em diferentes 

indústrias e segmentos, isso indicaria que a tendência se espalhou (RIEZU, 2011). 

Dessa maneira, a compreensão socioeconômica e de macrocomportamento do 

consumidor de moda são fundamentais para o processo de descoberta das 

tendências que vão fazer parte de cada temporada. Além disso, quais são as chances 

de serem adotadas amplamente pela massa e quais se manterão em nichos.   

Assim, analisar o processo de difusão de tendências torna-se fundamental para 

compreender como os fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda se 

relacionam. O Quadro 5 sintetiza os principais conceitos relacionados a tendências de 

moda.  

 

Quadro 5 – Resumo do capítulo sobre tendências de moda 
Termo Conceito Autor 

Moda 

 
A palavra “moda” traz referência de fenômenos persistentes 
seguidos de aspectos ligados aos estilos de vida, à cultura e ao 
consumo, com duração maior que o modismo.  
 

Santos 
(2013) 

Modismo 

 
Já o termo “modismo” representa a utilização de certos produtos 
que se difundem de maneira acelerada e conseguem igualmente 
rápida aceitação social. Entretanto, eles têm pouca duração e, 
assim, desaparecem de forma veloz. 
 

Santos 
(2013) 

Tendência 

 
Uma tendência é um direcionamento ou uma sequência de eventos 
com uma certa força e estabilidade, mais previsível e duradoura do 
que um modismo; as tendências revelam como será o futuro e 
podem promover direção estratégica. 
 

Kotler; Keller 
(2012) 

Massificação 
de tendências 

 
Existem três fatores que vão ajudar a determinar se uma tendência 
chegará à massa. São eles: quem está por trás da tendência – 
mudanças sociais e econômicas atreladas à tendência; as 
possibilidades de acesso ao grande público – para isso, a ideia 
precisa ser compreensível, barata, fácil de conseguir e atraente; por 
último, se ela aparece em mais de um lugar diferente – se 
manifestações similares surgem em diferentes indústrias e 
segmentos, isso é uma indicação de que a tendência se espalhou. 
 

Riezu  
(2011) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Dessa maneira, baseado dos pontos de convergência entre os autores Berger 

(2014), Gladwell (2009), Eyal (2014), Sernovitz (2015) e Lindstrom (2008, 2016), os 

principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda são: grupos 

específicos de pessoas, características específicas do produto e circunstâncias 

específicas relacionadas a contextos ou gatilhos mentais.  

 A partir do estudo de estratégias de comunicação adotadas pelas empresas, 

como o marketing viral, análise de grupos de consumo e difusão de tendências, busca-

se, por meio desta pesquisa, compreender como os principais fatores responsáveis 

pela viralização de produtos de moda se relacionam. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Esta dissertação busca compreender como os principais fatores responsáveis 

pela viralização de produtos de moda se relacionam. Como objetivos secundários, 

estão: identificação de quais são as principais características de uma estratégia de 

comunicação para produtos de moda; apontamento de quais são os elementos que 

influenciam o consumidor na decisão de compra de produtos de moda; identificação 

dos principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda; e proposta 

de um modelo teórico que explique o fenômeno da viralização de produtos de moda. 

A pesquisa é do tipo aplicada, pois sua finalidade é utilizar os conhecimentos 

da pesquisa básica para resolver problemas específicos (NIELSEN; OLIVO; 

MORILHAS, 2018).  

Quanto à forma de abordagem, esta pesquisa classifica-se em qualitativa, pois 

busca a compreensão dos agentes e daquilo que os levou a agir da forma como o 

fizeram. E isso só é possível se os sujeitos forem ouvidos a partir de sua lógica e de 

suas razões (SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010).  

A unidade de análise deste estudo é o fenômeno da viralização, sendo seu 

caráter exploratório (foco na visão geral sobre um fato [GIL, 2008]), buscando-se com 

ele desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, por meio da formulação de 

problemas precisos e hipóteses pesquisáveis em estudos futuros.  

Quanto ao procedimento técnico, foi realizado um estudo de caso setorial, pois 

o objetivo é entender fenômenos sociais complexos sobre a estrutura de um 

determinado setor, que, no caso deste estudo, é o da moda (YIN, 2015). 

O método de coleta de dados utilizado foi o de entrevista em profundidade com 

especialistas, caracterizada por conversas pouco estruturadas com indivíduos 

pertencentes ao público-alvo. O principal objetivo foi descobrir motivações básicas ou 

atitudes em torno de questões específicas (MALHOTRA, 2011). O Quadro 6 a seguir 

resume a tipologia da pesquisa.  
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Quadro 6 – Resumo da tipologia da pesquisa 

Natureza da 
pesquisa 

Quanto à forma 
de abordagem 

Quanto aos 
seus objetivos 

Quanto aos 
procedimentos 

técnicos 
Quanto ao método 
de coleta de dados 

Aplicada Qualitativa Exploratória Estudo de caso 
setorial 

Entrevista em 
profundidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As perguntas para os entrevistados foram formuladas previamente em um 

roteiro semiestruturado, porém, com a liberdade de se alterar parcialmente certas 

questões, abrindo assim espaço para a captação de informações não previstas 

inicialmente (ver Apêndice A). As entrevistas foram realizadas por videoconferência 

com especialistas de moda nas áreas de varejo, estilo, tendência, comportamento de 

consumo, produto e comunicação. A coleta de dados ocorreu entre junho e julho de 

2020. 

Foi utilizada a técnica “bola de neve” para escolha dos participantes por meio 

de indicações de especialistas dentro do mercado de moda no caso das marcas em 

que não existia proximidade, além da utilização de redes sociais como o LinkedIn.  

Foram escolhidas as duas principais lojas de departamento de moda do Brasil 

(Riachuelo e Lojas Renner); uma agência francesa de pesquisa de tendências 

(Peclers Paris); o maior e-commerce multimarcas de moda e lifestyle da América 

Latina (Dafiti Group); uma das revistas de moda mais importantes do mundo (Harper’s 

Bazaar); e cinco especialistas em diferentes áreas de atuação, tais como produto, 

imagem e estilo, comportamento de consumo e tendências.  

A Peclers Paris é uma das agências de previsão de tendências de moda mais 

antigas ainda em atuação. Fundada em 1970 em Paris, ela pertence hoje ao WPP 

Group. A revista Harper’s Bazaar, fundada em 1867 nos Estados Unidos, é uma das 

revistas femininas de moda mais importantes e conceituadas do mundo.  

As varejistas Lojas Renner e Riachuelo são as duas maiores redes de 

departamento do País. De acordo com o balanço do quarto trimestre de 2019, as Lojas 

Renner tinham um valor de mercado de R$ 44,7 bilhões naquele momento, enquanto 

o da Riachuelo correspondia a R$ 14,5 bilhões. O Dafiti Group é o maior grupo de e-

commerce de moda e lifestyle da América Latina. No último trimestre de 2019, ele 

atingiu R$ 749 milhões em Net Merchandise Value (NMV).  
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Participaram da pesquisa as seguintes especialistas: Maria Camilla Castilho, 

coordenadora de moda e estilo da Riachuelo; Julia Lóra, responsável pelo núcleo de 

pesquisas das Lojas Renner; Ana Vaz, consultora de imagem; Iza Dezon, especialista 

em tendências da Peclers Paris; Meline Moumdjian, especialista em desenvolvimento 

de calçados; Patricia Schneid, especialista em desenvolvimento de calçados e 

acessórios no Dafiti Group; Tereza Cristina Rebello, mestre em Design com estudo 

em comportamento de consumo; Kátia Lamarca, mestre em têxtil, especialista em 

desenvolvimento de vestuário; Evilásio Miranda, consultor de negócios de moda; 

Luciana Franca, redatora-chefe da revista Harper’s Bazaar.  

O Quadro 7 apresenta uma síntese do processo de coleta de dados primários.  

 

Quadro 7 – Coleta de dados primários 

Método Objetivo geral Participantes da pesquisa 
Tempo de 

duração da 
entrevista 

Entrevista em 
profundidade 

Compreender como  
os principais fatores 
responsáveis pela 
viralização de 
produtos de moda  
se relacionam 

Maria Camilla Castilho – 
Coordenadora de moda e estilo 
Riachuelo 

56:23 

Julia Lóra – Núcleo de pesquisas  
das Lojas Renner 30:00 

Ana Vaz – Consultora de imagem 24:37 
Iza Dezon – Especialista em 
tendências Peclers Paris 41:17 

Meline Moumdjian – Especialista  
em desenvolvimento de calçados 46:53 

Patricia Schneid – Especialista em 
desenvolvimento de calçados e 
acessórios no Dafiti Group 

30:00 

Tereza Cristina Rebello – Mestre  
em Design com estudo em 
Comportamento de consumo 

40:52 

Katia Lamarca – Mestre em têxtil  
e moda, atua com desenvolvimento  
de produtos de moda 

27:58 

Evilásio Miranda – Consultor  
de negócios de moda 44:14 

Luciana Franca – Redatora-chefe  
da Harper’s Bazaar 30:00 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No Quadro 8 é apresentado o protocolo de pesquisa que norteou os 

procedimentos de coleta de dados primários. 
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Quadro 8 – Protocolo de pesquisa 

A Visão geral O objetivo geral desta dissertação é compreender como os principais 
fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam. 

B 
Procedimentos 

de coleta de 
dados 

Foram realizadas dez entrevistas com especialistas de moda nas áreas 
de varejo, estilo, tendência, comportamento de consumo, produto e 
comunicação. 

C Questões de 
coleta de dados 

1. Você acredita que o contexto socioeconômico e cultural do país 
influencia a viralização de tendências? Por quê? 
2. Com base na sua experiência, quais são os fatores determinantes para 
que uma tendência viralize ou não. Por quê? Eles precisam coexistir? 
3. Na sua opinião, qual mensagem um produto de moda deve passar 
para a consumidora para que ele viralize? Quais seriam os benefícios 
funcionais e emocionais dos produtos? 
4. Na sua opinião, quais são os fatores que influenciam o consumidor na 
decisão de compra?  
5. Você acredita que grupos específicos de consumidores podem ser os 
responsáveis pela viralização de tendências? Quem seriam eles e por 
quê? 
6. Você acredita que estratégias de marketing e comunicação adotadas 
pelas marcas fazem a diferença na viralização de tendências? De que 
maneira? 

D 
Guia para o 
relatório de 

entrevista em 
profundidade 

O relatório de entrevista em profundidade é de suma importância para as 
empresas e especialistas entrevistados. Ao compreender como os 
principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda se 
relacionam, as marcas poderão diminuir o impacto financeiro, social e 
ambiental e melhorar sua competitividade no mercado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.1 Modelo teórico da pesquisa 

 

A partir de conceitos de comunicação, marketing, grupos de consumo e 

tendências dentro do segmento de moda, este trabalho busca compreender como os 

principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam.  

O modelo teórico proposto para a pesquisa considera três categorias de 

análise: estratégia de marca, decisão de compra e tendências de moda. Onze 

indicadores explicam as categorias de análise: branding, marketing viral, meios de 

comunicação, comunicação, opinião de amigos, experiências pessoais, estratégia de 

marketing, conexão com a marca, grupos específicos de consumidores, 

características específicas do produto e contextos específicos.  

A matriz de amarração da pesquisa, apresentada no Quadro 9, descreve o 

modelo teórico da pesquisa.  
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Quadro 9 – Matriz de amarração 

Objetivo geral Compreender como os principais fatores responsáveis  
pela viralização de produtos de moda se relacionam 

Objetivos 
específicos 

 
Identificar quais 
são as principais 
características  
de uma estratégia 
de comunicação 
para produtos  
de moda 
 

Apontar  
quais são os 
elementos que 
influenciam o 
consumidor  
na decisão  
de compra  
de produtos  
de moda 

Identificar  
os principais 
fatores 
responsáveis  
pela viralização  
de produtos  
de moda  

Propor  
um modelo 
teórico que 
explique o 
fenômeno  
da viralização 
de produtos 
de moda 

Categoria  
de análise 

. Estratégia de 
marca . Decisão de compra . Tendências  

de moda 

 

Indicadores 

. Marketing viral 

. Branding 

. Comunicação 

. Meios de 
comunicação.  
. Estratégia  
de marketing 

. Opinião de amigos; 

. Experiências  
pessoais 
. Conexão com  
a marca 
 

. Grupos 
específicos  
de consumidores 
. Características 
específicas 
do produto 
. Contextos 
específicos 

 

Autores 

SANTOS (2013); 
CYROT, URDL, 
ALVES (2005); 
RECH, FARIAS 
(2009) 

KOTLER (2017); 
BLACKWELL, 
MINIARD, ENGEL 
(2005); HINES,  
BRUCE (2004) 

SANTOS (2013); 
KOTLER, 
KELLER (2012); 
RIEZU (2011); 
GLADWELL 
(2009) 

 

Questões 

 
. Você acredita  
que estratégias  
de marketing e 
comunicação 
adotadas pelas 
marcas fazem  
a diferença na 
viralização de 
tendências?  
De que maneira? 

 
. Na sua opinião,  
quais são os 
elementos que 
influenciam o 
consumidor na  
decisão de compra? 
 
. Você acredita que 
grupos específicos de 
consumidores podem 
ser os responsáveis 
pela viralização de 
tendências? Quem 
seriam eles e por 
quê? 

 
. Você acredita 
que o contexto 
socioeconômico 
e cultural do país 
influencia a 
viralização de 
tendências?  
Por quê? 
 
. Com base na 
sua experiência, 
quais são os 
fatores 
determinantes 
para que uma 
tendência viralize 
ou não. Por quê? 
Eles precisam 
coexistir? 
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. Na sua opinião, 
qual mensagem 
um produto de 
moda deve 
passar ao 
consumidor para 
que ele viralize? 
Quais seriam os 
benefícios 
funcionais e 
emocionais  
dos produtos? 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2 Técnica de análise de dados 

 

A análise dos dados primários foi realizada em quatro etapas. A primeira fase 

consistiu na preparação dos dados coletados em campo por meio da transcrição 

fidedigna das entrevistas e revisão de todos os dados.  

Na segunda fase, foi realizada a análise de conteúdo por meio da codificação 

linear das transcrições das entrevistas com especialistas utilizando-se o software 

Atlas.TI. Em alguns casos, foram selecionados parágrafos inteiros, enquanto em 

outros, apenas trechos. Mais de um código foi adicionado em muitos dos parágrafos.  

As Figuras 8, 9 e 10 a seguir mostram exemplos de como foi feita a codificação 

no software Atlas.TI.  

 
Figura 8 – Exemplo de codificação Características da Tendência. Fonte: Atlas.TI. 

 
Figura 9 – Exemplo de codificação Grupos de Consumidores. Fonte: Atlas.TI. 
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Figura 10 – Exemplo de codificação Contextos Específicos. Fonte: Atlas.TI. 

 

Na codificação em primeiro nível, foi utilizada a abordagem dedutiva de análise, 

na qual onze códigos foram utilizados a partir dos indicadores do modelo teórico 

proposto inicialmente para a pesquisa e que estão relacionados diretamente com os 

fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda (ver Quadro 10).  

 

Quadro 10 – Categorias de análise e indicadores do modelo teórico inicial 

Categorias  
de análise Estratégia de marca Decisão de compra Tendências  

de moda 

Indicadores 

. Marketing viral 

. Branding 

. Comunicação 

. Meios de comunicação 

. Estratégia  
de marketing 

. Opinião de amigos 

. Experiências pessoais 

. Conexão com  
a marca 
 

. Grupos específicos  
de consumidores 
. Características 
específicas 
do produto 
. Contextos específicos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Ainda nessa fase de codificação aberta, 26 novos códigos emergiram dos 

dados por meio da análise indutiva, totalizando 37. Esses novos códigos foram criados 

pois atribuíam significado a trechos importantes das transcrições das entrevistas que 

não haviam sido contemplados no modelo inicial da pesquisa. A Tabela 3 apresenta 

os códigos indutivos e dedutivos e suas frequências, ou seja, o número de vezes que 

o código foi atribuído às citações (trechos importantes das entrevistas).  
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Tabela 3 – Codificação aberta em primeiro nível 
Códigos Frequência Códigos Frequência 

Características  
específicas do 
produto 

52 Custo x benefício 4 

Comunicação 35 Estética 4 
Contextos 
específicos 34 Reconhecimento  

de necessidades 4 

Grupos específicos  
de consumidores 32 Fácil de usar 3 

Tendências 25 Praticidade 3 
Conexão com  
a marca 18 Qualidade 3 

Conforto 18 Status 3 
Comportamento  
de consumo 18 Círculo social 2 

Branding 16 Experiências 
pessoais 2 

Desejo 14 Marketing viral 2 
Influenciadores 12 Opinião de amigos 2 
Preço 10 Sustentável 2 
Redes sociais 10 Imagem de moda 1 
Benefícios 
emocionais 9 Impulso 1 

Sensualidade 9 Personalidade 1 
Estratégia  
de marketing 6 Recompensa 1 

Meios de 
comunicação 5 Versatilidade  1 

Novidade  5 Celebridade 1 
Aspiracional 4   

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O segundo nível do processo de codificação é chamado axial, e ocorre quando 

nenhum novo código emerge no processo de análise e codificação dos dados. Nessa 

etapa ocorreu a primeira saturação dos dados ao final da análise da quarta entrevista. 

Na etapa de codificação axial, a lista de 37 códigos foi extraída do Atlas.TI para uma 

planilha Excel e foi revisada. Alguns códigos foram eliminados devido à sua baixa 

frequência e capacidade de abstração ou explicação conceitual. Alguns foram 

renomeados ou integrados a outros códigos.  

 A Tabela 4 a seguir apresenta o processo de revisão e consolidação dos 

códigos.  
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Tabela 4 – Codificação axial 
Códigos  Alterações Frequência 

Características específicas  
do produto 

Nome alterado para atributos do 
produto 52 

Comunicação Se manteve   35 

Contextos específicos Nome alterado para contexto 
cultural 34 

Grupos específicos  
de consumidores 

Nome alterado para difusores 32 

Tendências Incorporado a atributos do produto 25 
Conexão com a marca Se manteve 18 
Conforto Se manteve  18 
Comportamento de consumo Se manteve 18 

Branding Nome alterado para identidade de 
marca 16 

Desejo Se manteve 14 
Influenciadores Se manteve 12 
Preço Se manteve 10 
Redes sociais Se manteve 10 

Benefícios emocionais Nome alterado para atributos 
emocionais 9 

Sensualidade Se manteve 9 
Estratégia de marketing Se manteve 6 
Meios de comunicação Se manteve 5 
Novidade  Se manteve 5 
Aspiracional Incorporado a desejo 4 

Custo x benefício Nome alterado para atributos 
funcionais 4 

Estética Nome alterado  
para design 4 

Reconhecimento  
de necessidades 

Eliminado 4 

Fácil de usar Incorporado a praticidade 3 
Praticidade Se manteve 3 

Qualidade Nome alterado para qualidade 
percebida 3 

Status Se manteve 3 
Círculo social Se manteve 2 
Experiências pessoais Se manteve 2 

Marketing viral Nome alterado para divulgação 
boca a boca 2 

Opinião de amigos Incorporado  
a círculo social 2 

Sustentável Se manteve 2 
Imagem de moda Eliminado 1 
Impulso Incorporado a desejo 1 
Personalidade Se manteve 1 
Recompensa Se manteve 1 
Versatilidade  Se manteve 1 
Celebridade Se manteve 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após o processo de eliminação, criação e integração de códigos na codificação 

axial, 30 códigos resultaram da revisão, conforme mostra a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resultado da codificação axial pós-revisão 
Códigos  Frequência Códigos  Frequência 

Atributos do 
produto 77 Estratégia de 

marketing 6 

Comunicação 35 Novidade  5 

Contexto cultural 34 Meios de 
comunicação 5 

Difusores 32 Atributos funcionais 4 

Desejo 19 Design 4 
Conexão com a 
marca 18 Círculo social 4 

Conforto 18 Qualidade 
percebida 3 

Comportamento  
de consumo 18 Status 3 

Identidade  
de marca 16 Experiências 

pessoais 2 

Influenciadores 12 Comunicação  
boca a boca 2 

Preço 10 Sustentável 2 

Redes sociais 10 Personalidade 1 
Atributos 
emocionais 9 Recompensa 1 

Sensualidade 9 Versatilidade  1 

Praticidade 6 Celebridade 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na quarta e última fase, foi feita a integração teórica por meio da proposição de 

categorias, subcategorias e dimensões de análise da pesquisa. A proposta de um 

novo modelo teórico emergiu dos dados e das análises conduzidas pela pesquisadora, 

e explica o fenômeno de viralização de produtos de moda por meio da relação entre 

as categorias de análise da pesquisa. A descrição do processo de análise e a 

explicação do modelo teórico que emergiu da pesquisa serão apresentados nos 

próximos capítulos desta dissertação.  

O Quadro 11 sumariza as etapas da análise de dados conduzida na pesquisa. 
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Quadro 11 – Etapas da análise de dados 

Fase 1 Transcrição de todas as entrevistas e revisão dos 
dados. 

Fase 2 
Codificação em primeiro nível. Atribuição dedutiva de 
códigos em função dos indicadores e codificação 
aberta indutiva. 

Fase 3 Codificação axial por meio da integração, exclusão e 
renomeação de códigos. 

Fase 4 
Integração teórica: proposição de um modelo 
conceitual que explica o fenômeno estudado por meio 
das relações entre as categorias de análise que 
emergiram da pesquisa.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

  



55 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

  

Este capítulo está dividido de acordo com as cinco categorias de análise do 

novo modelo teórico: Atributos do produto; Difusores; Comunicação; Estratégia de 

marca; e Comportamento de consumo. Os depoimentos dos entrevistados estão 

identificados pelas iniciais de seus nomes, que podem ser encontrados no Apêndice 

B.  

 Por meio da análise de conteúdo e técnica de codificação em três níveis, 

apoiado pelo software Atlas.Ti, um novo modelo teórico emergiu dos dados primários, 

e explica o fenômeno estudado nesta pesquisa – o processo de viralização de 

produtos de moda no Brasil.  

Na análise dos dados, os códigos que apresentaram maior capacidade de 

abstração, força e relevância na explicação teórica do fenômeno estudado foram 

organizados em categorias, subcategorias e dimensões de análise. Os códigos 

organizados em subcategorias explicam as categorias. As subcategorias atributos 

funcionais e atributos emocionais apresentaram dimensões de análise.  

A estrutura de cada uma das subseções deste capítulo apresenta as categorias 

de análise da pesquisa. A discussão dos resultados segue a fórmula denominada 

SQC (Setup, Quote, Comment) e é composta por três partes: a primeira introduz o 

assunto; a segunda traz depoimentos dos entrevistados sobre o conteúdo; e a terceira 

fecha o raciocínio com comentários da Autora baseados na literatura extraída do 

referencial teórico.  

 

4.1 Atributos do produto 

 

A categoria atributos do produto emergiu dos dados empíricos como um dos 

principais fatores determinantes do fenômeno de viralização de produtos de moda. 

Essa categoria é formada pelas subcategorias atributos funcionais e emocionais.  

Atributos funcionais são explicados pelas dimensões conforto, preço, 

praticidade, design e versatilidade. Já os atributos emocionais abrangem as 

dimensões sensualidade, novidade, qualidade percebida, status e sustentável.  



56 

 

A adoção de produtos virais por parte dos consumidores de moda envolve uma 

série de análises quanto aos atributos funcionais e emocionais do item, que vão desde 

a relação custo versus benefício até o fator novidade. 

Quando perguntado aos entrevistados sobre os principais benefícios que um 

produto precisa apresentar para que ele viralize, seis participantes de um total de dez 

responderam conforto como um elemento que permeia todas as classes sociais, 

seguido por elementos que caracterizem sensualidade. O fator novidade foi apontado 

por dois participantes apenas, pois, para os demais, quando o produto se espalha, ele 

deixa de ser novidade – o fator novidade é importante para os adotantes iniciais.  

Metade dos participantes relataram a importância do preço. Essa escolha é 

justificada pelo fenômeno de viralização, já que, para o produto chegar em todas as 

camadas sociais, ele precisa se apresentar em versões mais acessíveis. Caso isso 

não aconteça, não haverá a adoção por parte das classes mais baixas e, 

consequentemente, não haverá viralização; a tendência ficará restrita a um nicho.  

 
Quanto o produto será utilizado? Vou comprar e vou usar pelo menos umas 
quatro vezes na semana? Eu vou usar pra bater? Se sim, vale a pena 
desembolsar a grana, vale o investimento? O valor também, o preço. Se a 
pessoa está com desejo de comprar o produto e ele tem um preço mais 
acessível ao gosto daquela pessoa, isso vai influenciar a compra. 
(Entrevistado MC) 

 

Produtos difíceis de usar e que não são democráticos com todos os tipos de 

biótipos, que dependem de materiais caros ou que não são versáteis, dificilmente 

viralizam, segundo os entrevistados. 

Um exemplo viral foram os sneakers de salto da designer francesa Isabel 

Marant, que aliam conforto a “centímetros a mais”, característica desejada pela 

brasileira que tem estatura mediana. Os sapatos de tachas modelo rockstud lançados 

pela grife italiana Valentino também viralizaram depois que modelos de outras marcas 

com preços mais acessíveis começaram a copiá-lo, fator importante para que um 

produto viralize. A versão sapatilha une conforto ao apelo sexy das tachas, tornando-

o o item mais usado naquele momento. Ambos os modelos apresentam atributos 

democráticos e versáteis, pois podem ser usados em diferentes ocasiões e por 

diferentes biótipos. 
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Versatilidade da tendência, do produto. Ele ser um produto fácil de produzir, 
vender, consumir, usar, entender. Tem que ter a ver com a história do espírito 
do tempo. Faz sentido para uma grande massa? Só assim vai viralizar. É uma 
combinação de fazer parte do espírito do tempo e requisitos de ordem prática 
[...] Os benefícios funcionais é a questão da praticidade e adaptabilidade do 
produto para a rotina da consumidora. Consigo usar no trabalho e no lazer? No 
transporte público, de dia, de noite [...] os benefícios emocionais é o tipo de 
leitura que será feita de mim a partir do que eu uso: sexy, desleixada, 
masculina... (Entrevistado AV) 
 

Os atributos do produto levam a consumidora de moda a avaliar o que ela vai 

ganhar ao adquirir o produto (qual é o tipo de recompensa que vem atrelada a essa 

decisão de compra). Após avaliar tanto os atributos funcionais, baseados nos 

elementos racionais, quanto os atributos emocionais, fundamentados nos seus 

sentimentos em relação ao produto, a consumidora pode receber três tipos de 

recompensa: social (passa a pertencer a um grupo), material (adquiriu um produto 

novo) e/ou informação, conhecimento, a partir do momento que quando se trata de 

um item muito inovador, diferente, ela precisa absorver o máximo possível de 

conteúdo para tomar a decisão de comprá-lo ou não (EYAL, 2014). 

Um outro atributo emocional está relacionado ao status e à necessidade de 

pertencimento. A forte imposição de grupos gera um comportamento de submissão, 

muitas vezes influenciado pela baixa autoestima e supervalorização do outro, daquilo 

que é vendido, principalmente, nas mídias sociais, uma realidade cada vez mais 

presente e discutida em tempos atuais.  
 

Tem uma questão também que é a baixa valorização do indivíduo, da 
expressão de um, e a gente tem mais forte uma expressão de grupo, para se 
sentir inserido, dentro de um nicho. Diferente da Europa, em que as pessoas 
não se importam com o que o outro pensa. A gente tem essa questão de 
querer ser aceito. É mais forte do que se expressar com o que você gosta, de 
expressar sua individualidade. É a questão de pertencimento de grupo. 
(Entrevistado KL) 
 

O consumidor de moda tem a necessidade de expressar significados ao usar 

determinados produtos e, assim, comunicar-se com a sociedade ao interagir com seus 

grupos sociais. Os atributos simbólicos dependem do contexto social. Dessa forma, 

cada consumidor de moda busca nada menos que se comunicar, por meio do 

vestuário que consome, com a sociedade na qual está inserido (MIRANDA; GARCIA; 

LEÃO, 2003). O mesmo princípio é afirmado por Gilles Lipovetsky (2004) quando o 

autor diz que os consumidores buscam uma posição social ao consumir produtos de 

moda. Daí a sua efemeridade, já que o intuito é reproduzir uma diferenciação social. 
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4.2 Difusores 

 

A categoria difusores emergiu dos dados empíricos como um dos principais 

fatores determinantes do fenômeno de viralização de produtos de moda. Essa 

categoria é formada pelas subcategorias influenciadores, círculo social e 

celebridades.  

Grupos específicos de consumidores, os difusores, são compostos por familiares, 

amigos, conexões nas redes sociais (círculo social), influenciadores digitais, 

celebridades, pessoas com as quais o consumidor de moda se identifique e admire de 

alguma maneira, querendo fazer parte daquele contexto.  

Entre os entrevistados, tanto difusores de massa quanto de nicho são 

relevantes para a viralização, pois os de nichos são os que descobrem a novidade e 

iniciam o fenômeno, enquanto os de massa são os que a espalham. Os difusores são 

os responsáveis pela condução do produto por diferentes extratos sociais:  

 
Para viralizar vai depender muito de quem está usando, de quem influencia a 
consumidora [...]. É muito comum se uma menina está usando na novela, e se 
ela é um ícone fashion, ela vai ser um exemplo. É sobre a admiração por uma 
pessoa famosa, seja ela quem for, é alguém que você admira. No Brasil, 
novelas, cantoras sertanejas, blogueiras são as mais comuns. Mas tudo 
depende do nicho de consumo [...]. Existem vários tipos de influenciadores, 
como feministas, blogueiros, artistas, política. É o que falamos da admiração. E 
aí vai por nichos. (Entrevistado MC) 

 

As redes sociais potencializaram a atuação desses grupos específicos e quanto 

mais difusores usam o produto, maior a chance dele viralizar. “Não adianta uma só 

influenciadora usar. Tem que ser várias, uma soma delas. A gente mede a quantidade 

de vezes que a tendência aparece, quantas pessoas, quantas marcas apostaram” 

(Entrevistado PS). 

Essa opinião dos especialistas é corroborada por Solomon (2002). Os 

consumidores geralmente pertencem ou admiram grupos diferentes, o que os 

influencia em suas decisões de compra. Com as mídias sociais, as oportunidades dos 

consumidores se ampliaram, já que eles são expostos a diversos grupos de 

referências. As comunidades virtuais são unidas pelo entusiasmo ou pelo 

conhecimento de um produto ou serviço específico. 
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A cadeia de influência está diretamente ligada aos grupos sociais e ao 

comportamento do influenciador, que pode ser tanto aquele que lança a tendência 

quanto aquele que traduz a tendência dentro do seu grupo social.  

Na edição de 2020 do programa Big Brother Brasil da Rede Globo, a cantora 

Manu Gavassi usou uma papete da grife Buffalo London (em parceria com a marca 

Opening Ceremony). O modelo chamado chunky Classic Sandal, que custa R$ 2.000 

no Brasil, logo ganhou imitações mais acessíveis de outras marcas e viralizou 

rapidamente. A tendência desse modelo dos anos 1990 já havia sido mapeada pelas 

agências de pesquisa, mas foi só quando ele apareceu nos pés de uma influenciadora, 

em um programa popular e em um canal de massa, que a sandália viralizou. 

 
Para cada grupo de consumidores haverá um grupo de pessoas que irá 
influenciá-los e cada vez mais isso está se tornando uma coisa especializada 
[...]. Para as marcas é interessante encontrar aqueles influenciadores em 
várias camadas da pirâmide: (quem influencia quem) e se aproximar deles 
[...]. Quanto mais inovador você for, mais fácil será atrair pessoas que 
influenciam para perto de você. Uma característica importante sobre o 
influenciador é que ele sempre quer ser aquele que descobre algo novo. 
(Entrevistado EM) 

 

O conceito da segmentação de consumidores é abordado por Everett Rogers 

(2003) na Lei da Difusão da Inovação, que busca entender como acelerar a taxa de 

difusão de uma inovação. Para ele, um produto só é integrado ao mercado quando 

15% das pessoas passam a utilizá-lo. O autor divide o perfil dos clientes em 

inovadores, primeiros adeptos, maioria inicial, maioria tardia e retardatários. A 

segmentação faz sentido no fenômeno da viralização, desde que a adoção da 

inovação de fato seja rápida, espalhe-se por uma maioria e perca força pouco tempo 

depois.  

 

4.3 Comunicação 

 

A categoria comunicação emergiu dos dados empíricos como um dos principais 

fatores determinantes do fenômeno de viralização de produtos de moda. Ela é 

formada pelas subcategorias redes sociais, meios de comunicação e comunicação 

boca a boca.  
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Parte do processo de engajamento emocional é feito pela comunicação. Além 

do conteúdo, a forma e o meio influenciam como a mensagem será recebida pelos 

consumidores e qual é o impacto que ela causará: “Se a marca consegue contar a 

história de uma maneira interessante, pode bastar para uma mensagem não tão 

interessante. O como acaba sendo mais interessante do que o quê” (Entrevistado EM). 

“Mostrar o verdadeiro DNA da marca, quem está por trás, a procedência dos materiais 

utilizados e um storytelling real é outra estratégia cada vez mais importante” 

(Entrevistado LF). 

As mesmas características levantadas pelos entrevistados são citadas pelos 

autores Lewis e Darren (2004). Os novos consumidores buscam autenticidade, que 

surge em função da história que é criada para um produto ou serviço. Quem tiver 

histórias poderosas e relevantes ganhará destaque, enquanto histórias 

desinteressantes, irrelevantes ou inexistentes só conduzem ao fracasso. 

As histórias das marcas ganham amplitude por meio dos canais de 

comunicação, como revistas, sites, televisão e, principalmente, as redes sociais. E 

com elas, as estratégias de marketing viral (comunicação boca a boca que gera um 

rápido processo de difusão de informações) é potencializada. “As mídias sociais 

deram mais voz para os consumidores” (Entrevistado PS). “As redes sociais 

contribuem para que a viralização seja mais rápida em todas as esferas sociais” 

(Entrevistado LF). “A divulgação boca a boca sempre foi muito forte e isso aumentou 

com as redes sociais” (Entrevistado MC).   

Os meios de comunicação são capazes de transformar uma possibilidade em 

certeza. Para Santos (2013), um produto começa a ser imitado ou copiado em larga 

escala quando aparece nos meios de comunicação, e a comunicação boca a boca é 

parte fundamental desse processo, conforme afirmam Cyrot, Urdl e Alves (2005).  

O marketing viral é uma estratégia que estimula os indivíduos a repassar uma 

mensagem para outros, criando um potencial de crescimento exponencial tanto na 

exposição como na influência da mensagem. Assim, da mesma forma que os vírus, 

essas estratégias se aproveitam do fenômeno de rápida multiplicação para levar uma 

mensagem a milhares, ou até milhões de pessoas. 

Entretanto, a mensagem só é rapidamente espalhada se é feita pelo público 

certo, ou seja, aqueles consumidores que de fato consomem ou podem vir a consumir 

o produto. “Para essa comunicação ser efetiva, influenciar, o perfil do produto precisa 
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estar muito alinhado com o perfil do consumidor [...]. Se for coerente com o meu 

mercado, faz sentido” (Entrevistado AV).  

O perfeito alinhamento entre produto e cliente é essencial para que a 

mensagem viralize. “Gucci, Chanel e Louis Vuitton se tornaram líderes em suas 

categorias ao compreenderem as motivações e os desejos do consumidor e criarem 

imagens relevantes e cativantes para seu produto” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 259). 

 

4.4 Estratégia de marca 

 

A categoria estratégia de marca emergiu dos dados empíricos como um dos 

principais fatores determinantes do fenômeno de viralização de produtos de moda. 

Ela é formada pelas subcategorias identidade de marca e estratégia de marketing.  

Uma marca de moda pode ser a força que impulsiona um produto a viralizar 

por meio de uma estratégia de marketing, desde que possua forte identidade. Dessa 

maneira, ela produz conteúdo que gera valor para um público-alvo bem definido, por 

meio de canais que estabelecem um diálogo verdadeiro entre marca e clientes, 

conforme definição do especialista: 

 
Pensando numa marca perfeita, ela está superconectada com seu público, 
sabe os assuntos que estão em alta e ela vai se apropriar disso. Sabe das 
estéticas que estão influenciado as pessoas, o que se conecta ao 
departamento de criação. E quando acontece a tempestade perfeita, de tudo 
isso se casar, se encaixar, a fórmula de sucesso de um produto está criada. 
Ela tem o produto que fala com um consumidor contemporâneo, ela tem o 
discurso, os conectores, os influenciadores. (Entrevistado EM) 

 

O depoimento vai ao encontro da afirmação de Kotler e Keller (2012) sobre a 

conexão entre marca e consumidor. É por meio do marketing que as empresas 

buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e marcas 

que comercializam. Ele colabora com os consumidores ao mostrar como, por quem, 

quando e onde determinados produtos são usados (KOTLER; KELLER, 2012). Dessa 

maneira, a marca facilita o processo de adoção por parte do consumidor ao apresentar 

de uma só vez todos os atributos emocionais e funcionais do produto, ao utilizar 

estratégias que envolvam difusores que façam sentido para o público-alvo, por meio 

dos canais adequados, ou seja, que estejam alinhados com o perfil do seu cliente. O 

desafio fica por conta da maneira como essa história é colocada – ela precisa ser 
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espontânea e, não, imposta – para que a viralização ocorra. É a estratégia que, na 

superfície, aparenta casualidade.  

Um elemento essencial para a conexão entre consumidores e marcas é o 

branding, maneira como a marca se posiciona, a identidade e a imagem que ela 

apresenta para o mercado e, em especial, para seus consumidores. Um forte trabalho 

de marca oferece o impulso necessário para despertar desejo e, consequentemente, 

gerar venda.  

Um exemplo disso foram os sneakers de salto lançados pela designer francesa 

Isabel Marant em 2011. Após seu desfile, o produto começou a aparecer nos pés de 

ícones do streetstyle e demais celebridades. Porém, foi somente entre 2012 e 2013, 

quando marcas mais acessíveis como a Schutz copiaram o modelo, é que o calçado 

viralizou. 

“Não adianta uma marca criar produtos incríveis se ela não tiver um bom 

branding, um posicionamento de marca forte” (Entrevistado PS). “A própria marca 

pode vir a se tornar um benefício emocional para a consumidora” (Entrevistado EM).  

Uma boa identidade de marca é fundamental para seduzir o consumidor, como 

pontua Rech e Farias (2009). Ela reforça a relação cliente/marca, já que age 

diretamente no emocional. No mercado de moda em especial, os desejos tendem a 

se sobressair em detrimento das necessidades. Para se tornar desejada, a marca 

precisa ter uma imagem forte e com significado para o consumidor e sempre levar em 

consideração o emocional. 

Vale destacar que, da mesma maneira que uma marca de moda que possui 

forte identidade desempenha o papel de trazer a novidade, lançar o produto e 

sustentar o fenômeno, marcas de massa que produzem versões baratas desse 

produto são igualmente relevantes para que uma maioria consiga adotá-lo. Caso 

contrário, a viralização não ocorre, como já mencionado no capítulo sobre atributos 

do produto. 

 

4.5 Comportamento de consumo 

 

A categoria comportamento de consumo emergiu dos dados empíricos como um 

dos principais fatores determinantes do fenômeno de viralização de produtos de 
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moda. Ela é formada pelas subcategorias contexto cultural, conexão com a marca, 

desejo, experiências pessoais, personalidade e recompensa. 

A decisão de compra do consumidor leva em consideração principalmente o 

seu desejo, mas também é influenciada por experiências pessoais, personalidade, 

conexão com a marca e o contexto cultural no qual está inserido. “O desejo, não 

necessariamente eu preciso, mas aquele produto está em alta, várias pessoas estão 

usando e, por isso, eu compro” (Entrevistado PS). 

Ma, Shi e Luo (2012) compartilham do mesmo raciocínio sobre os motivos pelos 

quais as pessoas compram produtos de moda. O consumo individual de moda pode 

ser dividido em racional e perceptivo. O primeiro refere-se à necessidade do indivíduo 

de ter qualidade, melhor preço, conveniência, aplicabilidade, boa aparência e 

confiabilidade. No que se refere aos motivos perceptivos, eles se traduzem no 

consumo social por novidade, peculiaridade, comparação irrealista, conformidade, 

subserviência ao que vem do exterior. O consumidor sempre é uma mistura dos dois 

fatores.  

O fator “eu mereço”, baseado no sistema de recompensa transforma uma 

decisão baseada no desejo em um motivo racional, motivado por “características da 

personalidade, referências sociais e psicológicas, muitas vezes inconscientes” 

(Entrevistado TR). 

 
O ser humano tem muito a questão do sistema de recompensa. Eu trabalho 
tanto que eu mereço. Em plena crise da pandemia, as pessoas estão 
segurando, não estão gastando. A prioridade é comida, remédio. Mas quando 
tudo isso passar, as pessoas vão cair na síndrome da recompensa. 
(Entrevistado MC) 

 

A recompensa está diretamente relacionada ao nível de conexão entre 

consumidor e produto, que ocorre de maneira mais intensa quando há um processo de 

identificação – quando tanto quem transmite quanto quem recebe a mensagem se 

identificam com o produto porque se sentem representados.  
 

O que é muito interessante no universo da tendência é que no momento em 
que a gente consegue identificar que aquilo rolou com a gente, perto da gente, 
com algum impacto pessoal na gente, aquilo consegue fazer sentido, aí a 
tendência começa a descer e disseminar [...] A questão da representatividade 
é muito importante para a aderência de tendências atualmente. O 
aspiracional sempre foi o grande lance. (Entrevistado ID) 
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Essa identificação com o outro é explicada por Lindstrom (2008) com base no 

poder dos neurônios-espelho, citados no item 2.2 deste trabalho. A aceitação de algo 

novo demora para ocorrer. Somente quando há repetição, ou seja, o consumidor 

passa a ver o mesmo tipo de produto em várias pessoas diferentes, é que a adoção 

acontece.  

O contexto cultural também influencia o comportamento de consumo. Materiais 

artesanais têm maior chance de viralizar no Norte e Nordeste do país, por exemplo, 

do que na região Sul, já que são elementos pertencentes à cultura da região: “Um 

franqueado do Sul da Arezzo não entendia por que a cor bege não vendia bem no Sul 

e vendia bem no Nordeste. A resposta tem a ver com a cor da terra. As pessoas que 

vêm da zona rural têm uma percepção diferente de quem vem da zona urbana” 

(Entrevistado TR). 

Dessa maneira, a única forma de entender como as pessoas compram é 

compreender primeiro quem são essas pessoas, como abordado por Aaker (2014) 

sobre a importância de analisar o estilo de vida do público-alvo.  

Seu contexto social e econômico é o ponto de partida de qualquer fenômeno 

de viralização de moda, dado que ele influencia diretamente a decisão de compra. A 

pandemia causada pelo Covid-19 trouxe para os armários conjuntos de moletom com 

estampas tie-dye, técnica apontada como tendência no verão, mas que só viralizou 

no inverno, estampando conjuntos de moletom. O modelo une o conforto que o 

trabalho de casa pede com um visual mais arrumado – que se distancia da relação 

com o esporte –, o qual serve como vestimenta apropriada a reuniões on-line.  

Porém, os conjuntos de moletom só viralizaram porque são peças acessíveis a 

todas as camadas sociais – é um tipo de peça que pode pertencer a coleções de 

marcas mais caras (composição dos fios, processo de estamparia, além do logotipo, 

encarecem a peça), bem como das mais baratas.  

“No atual cenário econômico (pandemia), metade da população que tem 

condições para trabalhar está desempregada e isso faz com que as pessoas 

consumam menos e também troquem marcas, prefira opções mais baratas, substitua 

produtos” (Entrevistado TR). 
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As tendências são um produto do contexto socioeconômico [...] Grandes 
acontecimentos socioeconômicos tendem a ser aceleradores ou grandes 
agentes de mudança de paradigma o que é impossível prever [...]. Tendências 
desconectadas de um contexto socioeconômico-cultural tendem a ser 
tendências superficiais. Muitas vezes elas acabam perdendo a profundidade e 
ficam no campo visual [...]. Não adianta mudar o comportamento radicalmente 
se o contexto político e governamental não permite [...]. No momento em que 
há a legalização da mudança de nome, é a lei permitindo que a tendência da 
fluidez de gênero viralize. Mas quando a lei castra, a tendência também é 
impulsionada. É contraditório. (Entrevistado ID) 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) destacam o contexto socioeconômico e cultural 

como um importante fator no processo de decisão de compra. Eles afirmam que os 

estilos de vida são padrões nos quais as pessoas vivem e gastam tempo e dinheiro. 

Dessa maneira, além das motivações relacionadas ao indivíduo e seu próprio repertório, 

motivações externas relacionadas ao contexto em que o consumidor está inserido têm 

peso significativo. A maneira como as pessoas consomem é afetada significativamente 

pela cultura: o “conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos que 

ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar como membros de uma 

sociedade” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 326). 
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5. PROPOSIÇÃO DE NOVO MODELO TEÓRICO 

 

A partir do estudo do referencial teórico e da análise dos dados primários, será 

proposto neste estudo uma contribuição empírica de um novo modelo teórico, o qual 

explicaria o fenômeno de viralização de produtos de moda. Esse modelo baseia-se na 

percepção trazida pelos especialistas participantes da pesquisa, somada às análises 

conduzidas pela pesquisadora, conforme mostrado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Novo modelo teórico sobre o fenômeno de viralização  
de produtos de moda 

Categorias  
de análise 

Subcategorias  
de análise Dimensões 

Atributos  
do produto 

Atributos funcionais 

. Conforto 

. Preço 

. Praticidade 

. Design 

. Versatilidade 

Atributos emocionais 

. Sensualidade 

. Novidade 

. Qualidade percebida 

. Status 

. Sustentável 

Difusores 
. Influenciadores 
. Celebridades 
. Círculo pessoal 

 

Comunicação 
. Redes sociais 
. Meios de comunicação 
. Comunicação boca a boca 

 

Estratégia  
de marca 

. Identidade de marca 

. Estratégia de marketing  

Comportamento  
de consumo 

. Contexto cultural 

. Conexão com a marca 

. Desejo 

. Experiências pessoais 

. Personalidade 

. Recompensa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O modelo é formado por cinco categorias: atributos do produto, difusores, 

comunicação, estratégia de marca e comportamento de consumo. As subcategorias 

estão divididas em 16: atributos funcionais, atributos emocionais, influenciadores, 

círculo social, celebridades, redes sociais, meios de comunicação, comunicação boca 

a boca, identidade de marca, estratégia de marketing, contexto cultural, conexão com 

a marca, desejo, experiências pessoais, personalidade e recompensa.  

A categoria de análise atributos do produto é composta pelas subcategorias 

atributos emocionais e atributos funcionais, que, por sua vez, estão divididas nas 

dimensões sensualidade, novidade, qualidade percebida, status e sustentável. Em 

atributos funcionais estão incluídas as dimensões conforto, preço, praticidade, 

versatilidade e design.  

A classificação das dimensões foi realizada em função de seu significado para 

os consumidores segundo os entrevistados. Os itens conforto, preço, praticidade, 

design e versatilidade foram considerados atributos funcionais porque podem ser 

mensurados, aportam características essenciais e atribuem função e forma em uma 

peça.  

Os itens sensualidade, novidade, qualidade percebida, status e sustentável 

foram considerados atributos emocionais porque possuem um valor individual, ou 

seja, apresentam significados distintos e se associam a emoções específicas a 

depender de quem usa a peça. O item sustentável poderia se encaixar em atributo 

funcional, porém segundo os entrevistados, a questão da sustentabilidade ainda é 

percebida pelos consumidores de moda como um valor emocional. Ou seja, traz um 

status social para quem adota esse tipo de consumo.  

Na categoria de análise estratégia de marca, as subcategorias identidade de 

marca e estratégia de marketing são identificadas como os principais elementos 

impulsionadores do fenômeno, no caso da viralização ocorrer a partir da estratégia 

adotada por uma marca de moda referente a um produto específico, como foi o caso 

dos sneakers de salto da estilista Isabel Marant e das sapatilhas de tachas da marca 

Valentino. 

Uma estratégia de marketing demanda o alinhamento do produto com o perfil 

do consumidor, ou seja, o produto precisa ser coerente com o público-alvo da 

empresa. Para isso, uma boa identidade de marca é fundamental para que a empresa 

consiga ter força e efetividade para influenciar seu consumidor. 
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A viralização pode ocorrer também pela comunicação orgânica gerada 

espontaneamente nas redes sociais e canais de massa utilizados por influenciadores, 

celebridades e círculo pessoal do consumidor, subcategorias da categoria de análise 

difusores. Os difusores são essenciais no fenômeno de viralização tanto a partir de 

uma estratégia de marca, quanto no evento orgânico. O círculo ao qual o consumidor 

pertence exerce forte influência na adoção de determinados produtos. Vale ressaltar 

que os influenciadores e celebridades variam em função do extrato da pirâmide social 

no qual o consumidor se encontra. 

A categoria de análise comunicação está dividida nas subcategorias redes 

sociais, meios de comunicação e comunicação boca a boca. As redes sociais são 

poderosas ferramentas para a propagação da mensagem, que também precisa ser 

bem contada, alinhada com o público-alvo e se apresentar traduzida para a 

consumidora, de maneira que ela entenda e identifique como, onde e por que usar 

determinada peça. 

A categoria de análise comportamento de consumo apresenta as 

subcategorias contexto cultural, conexão com a marca, desejo, experiências pessoais, 

personalidade e recompensa. Os principais elementos apontados pelos entrevistados 

exercem influência direta no processo de decisão de compra, fundamental para que 

haja a viralização. Por exemplo, momentos de crise levam o consumidor a optar por 

marcas mais baratas. Assim como características culturais de determinadas regiões 

influenciam a adoção de cores e materiais específicos. 

A Figura 11 explica como categorias, subcategorias e dimensões se organizam. 

A estratégia de marca é a única categoria que pode ou não fazer parte do fenômeno. 
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Figura 11 – Fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda. Fonte: Elaborado pela autora. 

  

As categorias identificadas explicam a viralização de produtos de moda e se 

relacionam de maneiras diferentes, dada a complexidade do fenômeno. A Figura 12 

mostra como os principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda 

se relacionam com a viralização desses produtos.  
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Figura 12 – Relação dos principais fatores da viralização de produtos de moda com o fenômeno.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A viralização de produtos de moda depende de difusores, da comunicação, dos 

atributos do produto e do comportamento de consumo. A relação é de dependência 

porque a viralização é resultado da comunicação realizada por grupos específicos de 

pessoas, os difusores, que podem ser influenciadores, celebridades ou círculo pessoal 

do consumidor. Além disso, a decisão de compra – os fatores comportamentais que 

motivam o consumidor a adquirir certo produto – é determinante para a viralização 

ocorrer, já que o fenômeno só acontece quando o produto é adotado por uma maioria. 

Dessa maneira, atributos do produto também são relevantes para que o consumo 

ocorra e, por isso, a relação é de dependência. 

Entretanto, a estratégia de marca não é um fator determinante para que a 

viralização ocorra, já que o fenômeno pode acontecer mesmo sem a influência de 

marcas. Quando há uma estratégia de marca presente, ou seja, ações de marketing 

e uma forte identidade, o fenômeno pode ganhar força, mas a relação não é de 
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dependência. A Figura 13 mostra a relação entre os fatores responsáveis pela 

viralização de produtos de moda. 

Figura 13 – Relação entre os principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O elemento comunicação depende dos atributos do produto, já que são eles 

que vão nutrir a comunicação – em outras palavras, são o conteúdo da mensagem. 

Também há uma relação de dependência dos difusores, pois são eles quem 

transmitem a mensagem. A comunicação também pode ser parte de uma estratégia 

de marca nos casos em que essa estratégia é parte do fenômeno.  

O comportamento de consumo é influenciado por todos os fatores – 

comunicação, estratégia de marca, atributos do produto e difusores – já que são os 

principais elementos levados em consideração na tomada de decisão de compra.  

Os difusores dependem dos atributos do produto para atuarem, ou seja, 

transmitirem a mensagem. Se os difusores não se identificam com os atributos, não 

há comunicação. Os difusores também pode ser parte de uma estratégia de marca, 

quando o fenômeno é suportado por uma marca. O mesmo se aplica aos atributos do 

produto que também fazem parte de uma estratégia de marca. 
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Dessa maneira, o novo modelo teórico contribui com os seguintes fatores a 

partir do modelo inicial baseado nos pontos de convergência entre os autores Berger 

(2014), Gladwell (2009), Eyal (2014), Sernovitz (2015) e Lindstrom (2008, 2016): 

comunicação e estratégia de marca.  

Os autores ressaltam a importância dos grupos específicos no fenômeno da 

viralização, o que foi validado por meio da categoria difusores. As características 

específicas do produto foram corroboradas com a categoria atributos do produto. 

Circunstâncias específicas podem ser validadas por meio da categoria 

comportamento de consumo. O Quadro 13 mostra um resumo sobre os principais 

fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda comparando a teoria com 

os resultados práticos.  

 

Quadro 13 – Fatores de viralização: contribuição prática 
Fatores de viralização 

Teoria Prática 

Berger (2014), Gladwell (2009), Eyal (2014), 
Sernovitz (2015), Lindstrom (2008, 2016) Entrevistados 

Grupos específicos Difusores 

Características específicas do produto Atributos do produto 

Circunstâncias específicas Comportamento de consumo 

Contribuição para novo modelo teórico 
Comunicação 

Estratégia de marca 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.1 Desenvolvimento de produto tecnológico 

 

O novo modelo teórico que explica o fenômeno da viralização de produtos de 

moda apresenta dois cenários distintos: a viralização que ocorre a partir de uma 

estratégia de marca e a viralização que ocorre de maneira orgânica e, dessa maneira, 

de difícil previsibilidade.  

Com o objetivo de trazer uma contribuição prática para empresas de moda, um 

produto tecnológico é proposto. O aplicativo de caráter educacional chamado  Será 
que viraliza? parte da premissa da viralização como estratégica de marca e mostra 

qual é a probabilidade de um determinado produto obter sucesso no mercado. Nele, 

o profissional insere o nome do produto e, por meio de perguntas de múltipla escolha, 

o software calcula a porcentagem de êxito do produto.  

As questões se referem ao resultado deste estudo e mapeiam os atributos do 

produto, os difusores, a comunicação, a estratégia de marca e o comportamento de 

consumo, conforme mostra a Figura 14.  
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Figura 14 – O fenômeno da viralização como estratégia de marca. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

O objetivo dessa estratégia de gameficação é trazer informação de maneira 

lúdica, sem a pretensão de fazer prognósticos de mercado. Um aviso legal no início e 

no fim do jogo adverte sobre o caráter educacional. Além do jogo, o aplicativo traz 

conteúdos sobre os principais fatores responsáveis pela viralização de produtos de 
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moda e quais as consequências sociais e ambientais de marcas de moda apostarem 

em produtos virais. A Figura 15 mostra o wireframe geral do aplicativo e as figuras 

seguintes explicam cada uma das telas. 

Figura 15 – Wireframe do aplicativo Será que viraliza?. Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A seguir, será feita uma explicação de cada uma das telas do jogo e como ele 

funciona.  

 

Tela 1: Preenchimento de dados para acessar o jogo.  

Tela 2: Explicação sobre o jogo e campo para digitar o nome do produto. 
 

 
 

Figura 16 – Telas de início do aplicativo Será que viraliza?. Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Telas 3, 4 e 5: Questões referentes aos resultados da pesquisa e que vão auxiliar o 

usuário a entender qual é a probabilidade de o produto obter êxito.  

 

 
Figura 17 – Telas de perguntas do aplicativo Será que viraliza?. Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Tela 6: Depois de responder a todas as questões, o aplicativo irá calcular qual é a 

probabilidade de o produto pesquisado obter êxito com base nas respostas dadas 

versus descobertas da pesquisa.  

 

Tela 7: O aplicativo mostra o resultado da probabilidade de o produto obter êxito com o 

seguinte texto legal: Lembre-se, este é apenas um jogo. Não é possível fazer um 

prognóstico seguro se um produto será bem sucedido ou não.  

 

Tela 8: O aplicativo apresenta dois conteúdos relevantes para a contribuição 

educacional: os fatores responsáveis pela viralização de produtos de moda e quais 

são as consequências sociais e ambientais das marcas apostarem em produtos virais. 

 

 
 
 

O moletom tie- dye 
tem aparecido com 
frequência nas redes 
sociais?  

Sim

Não

Apenas nas revistas de moda

Pesquisar outro produto

O moletom tie- dye 
é confortável e pode 
ser encontrado a 
preços acessíveis? 

É confortável e acessível

É apenas confortável

É apenas acessível

O moletom tie- dye foi 
usado recentemente 
por uma influenciadora 
importante?

Sim

Não

Não sei

Apenas influenciadoras pequenas

Próxima Próxima Próxima

Será que 
viraliza?

Será que 
viraliza?

Será que 
viraliza?

Pesquisar outro produto Pesquisar outro produto
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Figura 18 – Telas de resultado e conteúdo do aplicativo Será que viraliza?. Fonte: Elaborado 

pela autora. 
 

  

Resultado

Lembre- se, este é apenas um jogo. Não 
é possível fazer um prognóstico seguro 
se um produto será bem sucedido ou 
não.

Aguarde.
Calculando 
o resultado.

O moletom tie- 
dye tem 87%
de chance de ser 
um sucesso

Será que 
viraliza?

Será que 
viraliza?

Saiba mais

Descubra quais são os fatores 
responsáveis pela viralização de 
produtos de moda e como se 
relacionam.

Será que 
viraliza?

Saiba mais

Você sabe quais são as 
consequências sociais e ambientais 
ao apostar em produtos virais de 
moda? Aprenda como minimizar o 
problema.

Saiba mais
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6. CONCLUSÃO 

Compreender o pouco conhecido fenômeno da viralização no contexto da 

indústria da moda é de suma importância para que as empresas diminuam o impacto 

financeiro, social e ambiental e melhorem sua competitividade no mercado. 

Dessa forma, esta pesquisa buscou compreender como os principais fatores 

responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam e propor um modelo 

teórico que explique o fenômeno.  

Para isso foi realizada uma pesquisa aplicada de natureza qualitativa e 

exploratória, com a utilização do método de estudo de caso setorial e coleta de dados 

por meio de entrevista em profundidade.  

A pesquisa foi realizada a partir de fontes primárias por meio de entrevistas 

semiestruturadas com especialistas de moda nas áreas de varejo, estilo, tendência, 

comportamento de consumo, produto e comunicação.  

A análise de dados foi realizada em quatro fases: transcrição de todas as 

entrevistas e revisão dos dados; codificação em primeiro nível, atribuição dedutiva de 

códigos em função dos indicadores e codificação aberta indutiva; codificação axial por 

meio da integração, exclusão e renomeação de códigos; e integração teórica: 

proposição de um modelo conceitual que explica o fenômeno estudado por meio das 

relações entre as categorias de análise que emergiram da pesquisa.   

A análise dos dados empíricos aponta que, para que o fenômeno orgânico de 

viralização de produtos de moda ocorra, quatro fatores são fundamentais: difusores, 

comunicação, atributos do produto e comportamento de consumo. Sem 

influenciadores, celebridades e o círculo pessoal do consumidor (difusores) que 

conduzam (comunicação) uma mensagem (atributos do produto) para um receptor 

(comportamento de consumo), não há viralização. Quando alguém compra um 

produto de moda, essa pessoa está sendo influenciada por diversos fatores e, entre 

eles, está quem indica, o que indica e por qual meio.  

Os atributos do produto são o conteúdo da mensagem. Da mesma maneira, 

não existe viralização sem produtos que transmitam mensagens específicas, 

caracterizadas pelos atributos emocionais e funcionais. A estratégia de marca é o 

único elemento que possui características distintas entre os fatores. Ela pode atuar 

como potencializadora do fenômeno, pode influenciá-lo, mas não é essencial, já que 
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o fenômeno pode ocorrer sem a presença de uma marca forte do segmento, no caso 

da viralização orgânica.  

O fenômeno da viralização também pode ter início a partir de uma estratégia 

de marca e, dessa maneira, entender quais são os elementos que fazem parte desse 

processo e como eles se relacionam caracteriza uma vantagem competitiva para a 

empresa.  

Entretanto, apesar dos fatores apontados e suas relações trazerem uma 

importante contribuição para a área de marketing, o assunto não se esgota. O 

fenômeno da viralização é bastante complexo e outros fatores ainda não mapeados 

pela literatura ou não abordados neste estudo podem influenciar o resultado final.  

 

6.1 Limite da pesquisa e recomendação para estudos futuros  

 

O viés da pesquisadora como profissional do mercado de moda foi um fator 

considerado na pesquisa. Para minimizar esse viés, buscou-se rigor metodológico nas 

escolhas das técnicas e no processo de análise dos dados. Um outro limite está 

relacionado à amostra. Embora tenham sido considerados profissionais especialistas 

no setor da moda, por falta de tempo e recursos não foram contemplados grupos de 

consumidores na pesquisa.  

Para estudos futuros, recomenda-se ampliar o escopo da mostra e validar o 

modelo com consumidores para entender, do ponto de vista de quem consome moda, 

quais são os fatores levados em consideração quando se consome produtos que 

viralizam.  

Recomenda-se também testar o modelo proposto e aprofundar os aspectos da 

sustentabilidade relacionados à viralização de produtos de moda.  
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APÊNDICE A 

 

O principal objetivo das entrevistas é compreender como os principais fatores 

responsáveis pela viralização de produtos de moda se relacionam. Para isso, foram 

abordadas estratégias de marketing adotadas pelas marcas, o que influencia a 

consumidora de moda nas decisões de compra, além do contexto em que ocorre a 

viralização.   
 
1. Você acredita que o contexto socioeconômico e cultural do país influencia a 

viralização de tendências? Por quê? 
2. Com base na sua experiência, quais são os fatores determinantes para que 

uma tendência viralize ou não. Por quê? Eles precisam coexistir? 
3. Qual mensagem um produto de moda deve passar para a consumidora, na 

sua opinião, para que ele viralize? Quais seriam os benefícios funcionais e emocionais 

dos produtos? 
4. Na sua opinião, quais são os fatores que influenciam o consumidor na 

decisão de compra?  
5. Você acredita que grupos específicos de consumidores podem ser os 

responsáveis pela viralização de tendências? Quem seriam eles e por quê? 
6. Você acredita que estratégias de marketing e comunicação adotadas pelas 

marcas fazem a diferença na viralização de tendências? De que maneira? 
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APÊNDICE B 

Foram entrevistados dez especialistas de moda nas áreas de varejo, estilo, 

tendência, comportamento de consumo, produto e comunicação. 

 

Ana Vaz (AV) 
Autora dos guias “Pequeno Livro de Estilo – Guia Para Toda Hora”, e “Pequeno Livro 

de Etiqueta – Guia Para Toda Hora”, pela Editora Verus, com mais de 60 mil cópias 

vendidas. Especializada em Consultoria de Estilo & Imagem Pessoal e Análise de 

Cores pela First Impressions Image Consulting, uma das consultorias líderes de seu 

segmento no Reino Unido. É professora dos cursos de Estilismo & Coordenação de 

Moda e de Etiqueta Social no SENAC Campinas. Docente da pós-graduação de 

Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi. Pós-graduada em Marketing pela 

Liverpool Business School (John Moores University) e graduada em Comunicação 

Social, com Habilitação em Relações Públicas pela Universidade Estadual de 

Londrina. Atuou nas áreas de Comunicação e Marketing, com passagens pelo Grupo 

Saint Gobain, ACNielsen Brasil e Grupo Spaipa – Fabricante Coca-Cola. 

 

Evilásio Miranda Costa (EM) 
Consultor de negócios de moda e sócio da marca de acessórios Rolling, hoje vendida 

em mais de 10 países, foi diretor de marketing do grupo Cavalera, diretor para a 

América Latina do bureau de tendência francês NellyRodi, gerente de moda e design 

do Texbrasil – Programa de Internacionalização da Moda Brasileira (ABIT) e gerente 

executivo da Associação Brasileira de Estilistas (ABEST). Especialista em Comércio 

Exterior (FGV) e bacharel em Relações Internacionais (Universidade de Brasília), 

leciona as disciplinas Coolhunting, Empreendedorismo e Marketing no Istituto 

Europeo di Design (IED-SP) e na Faculdade Santa Marcelina. Foi palestrante nos 

festivais de inovação SXSW e Path e titulado pelo British Council como Young 

Creative Entrepreneur. Em sua carreira, trabalhou com uma ampla gama de clientes, 

desde marcas independentes (Adriana Degreas, Helen Rödel, PatBo), grandes grupos 

brasileiros (AMC Têxtil, Ammo Varejo, K2), multinacionais (BASF, L’Oréal, Lycra) e 

instituições públicas (Apex-Brasil, Ministério da Cultura, SENAC e SENAI-CETIQT) 
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Iza Dezon P de Andrade (ID) 
Especialista em tendências, sócia-fundadora da DEZON e representante exclusiva da 

Peclers Paris, empresa do Grupo WPP, na América Latina. Brasileira, Iza morou 11 

anos na Europa. Em 2011, ingressou ao time da Peclers Paris, na França, onde 

trabalhou no departamento de Research and Future Insight(s), focado em pesquisa e 

redação de tendências socioculturais. Em 2015, voltou ao Brasil, onde abriu a filial da 

Peclers Paris na América Latina. Iza faz curadorias de eventos, ministra cursos na 

FAAP e IED, além de palestras em importantes feiras e eventos. Escreveu textos e 

deu entrevistas publicadas em relevantes veículos brasileiros, como A Folha de São 

Paulo, Época Negócios e M&M. Em 2018, fundou a DEZON, consultoria 

multidisciplinar de tendências com foco em comportamento e estratégia criativa. 

 

Julia Bonecker Lóra Tobar (JT) 
Graduada em Publicidade e Propaganda e mestre em Gestão do Design pela PUC-

Rio, foi trainee e fundou o Núcleo de Pesquisa das Lojas Renner, com foco em 

macrotendências, comportamento de consumo e tendências de moda. Tem 

experiência em gestão de projetos, liderança de pessoas, didática em treinamentos e 

capacitação de pessoas, conhecimento em técnicas de pesquisa e planejamento 

estratégico, desenvolvimento de processos, difusão da inovação e sustentabilidade.  

 

Katia Lamarca (KL) 
Mestre em Têxtil e Moda pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

EACH/USP. Especialista em Pedagogia Empresarial e graduada em Produção do 

Vestuário. Autora do capítulo "Tecnologia, sustentabilidade, design e comportamento 

no sistema da Moda", no livro A Revolução do Design, e autora do livro Desenho 

Técnico - Moda Feminina. Experiência profissional de 18 anos nas áreas de 

desenvolvimento de produto e estamparia, na cadeia produtiva da moda nacional. Há 

10 anos atua na área de Educação, como docente e coordenadora acadêmica, com 

foco de ensino e pesquisa em: Moda, desenvolvimento de produto, desenho técnico 

e croqui, estamparia, vestuário, fast fashion e cadeia de suprimentos.  
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Luciana Franca (LF) 
Jornalista há mais de duas décadas, a paulistana Luciana Franca passou pelas 

redações das revistas IstoÉ e IstoÉ Gente e pelo portal iG antes de abraçar totalmente 

a moda. Há quatro anos é redatora-chefe da revista Harper's Bazaar Brasil.  

 
Maria Camilla Castilho (MC) 
Graduada em moda na FAAP, em 2004, pós-graduada em styling e imagem de moda 

na Santa Marcelina. Começou na Gloria Coelho como estagiária. Trabalhou na Bad 

Boy com moda praia e depois na Corpo e Arte no Bom Retiro. Na tecelagem Maris 

trabalhou com estudos de tendências. Entrou na Riachuelo em 2012, como 

coordenadora de Moda e Estilo da Riachuelo. 

 

Meline Moumdjian (MM) 
Meline Moumdjian ingressou para o mundo da moda aos 16 anos por meio dos 

negócios da família, operados sobre a marca Teresa Gureg. Administrou showroom e 

rede de lojas de São Paulo. Estudou desenho de calçados com o mestre francês 

Pierre Hardy e em 1998 alçou voo solo com a sua marca Les Gazelles, criando 

calçados e bolsas comercializados em sua loja própria na Al. Lorena - Jardins - S.P. 

e em boutiques nacionais e internacionais. Técnica em calçados, desenha e 

desenvolve suas próprias formas e saltos. Em 2001 inicia sua trajetória internacional, 

participa de feiras com sua marca Les Gazelles e coloca suas criações nos Estados 

Unidos, Canadá, Israel, Itália, Portugal, Holanda, dentre outros. Em 2005, Meline 

monta seu estúdio de design estratégico, processo criativo e consultoria. Em 2007, 

Meline Moumdjian busca novos desafios e lança uma nova marca que leva o seu 

nome.  

 

Patricia Schneid Gorios (PS) 
Graduada em Design (UCDB, Campo Grande - MS), pós-graduada em Direção de 

Criação em Moda (Faap, São Paulo - SP) e, atualmente, cursa MBA em Gestão 

Empresarial (FGV, São Paulo - SP). Há 12 anos atua no mercado de moda, com foco 

em desenvolvimento de produtos e especialidade em calçados e acessórios. Há 

quatro anos atua na liderança do time de estilo de calçados e acessórios, e desde o 

início de 2020 na liderança de todo o time de estilo feminino da Dafiti (vestuário, 

calçados e acessórios). 
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Teresa Cristina Tetê Rebello (TR) 
Consultora, palestrante e docente das áreas de Gestão e Marketing de Moda, atua 

em diversos programas de pós-graduação pelo país nas disciplinas relacionadas a 

Marketing, Comportamento e Consumo. É professora da pós-graduação em Gestão 

Estratégica em Moda da FAAP-SP e de Marketing e Comunicação de Moda do IED-

SP, onde atua também na orientação de projetos para marcas do setor têxtil e do 

vestuário com trabalhos entregues para as marcas SideWalk, GIG Couture, Adriana 

Degreas, Zoomp, Amaro, Besni, Quiksilver, Lança Perfume, Hope e Cia.Marítima. 

Mestre em Design pela Universidade Anhembi Morumbi-SP (UAM-SP), com estudos 

na área de Design de Experiência. Pós-graduada em Moda pela UDESC-SC e MBA 

em Varejo de Moda pela UAM-SP em parceria com SENAC-SC. Bacharel em 

Administração de Empresas pela PUC-SP. 
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APÊNDICE C 

 
Na coleta de dados primários, foram realizadas seis perguntas para dez 

entrevistados. Uma análise comparativa de respostas entre entrevistados foi realizada 

com o objetivo de mapear quantitativamente a incidência de cada resposta. Importante 

salientar que o total das respostas não necessariamente resulta em dez, já que muitos 

entrevistados trouxeram mais de uma resposta para a mesma questão. 

 

Tabela C1 – Análise comparativa entre entrevistados sobre contexto específico 
1. Você acredita que o contexto socioeconômico e cultural do país influencia  

a viralização de tendências? Por quê? 
Respostas Índice 

Sim, o momento da sociedade influencia, como o atual, de pandemia, em que as 

pessoas buscam peças mais confortáveis, por exemplo.  
7 

Sim, o contexto cultural é mais relevante. 2 
Sim, mas a influência regional é mais importante. 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela C2 – Análise comparativa entre entrevistados sobre fatores da 
viralização 

2. Com base na sua experiência, quais são os fatores determinantes para que  
uma tendência viralize ou não. Por quê? Eles precisam coexistir? 

Respostas Índice 
Grupos de pessoas que o consumidor admira. 7 
Possuir características que a consumidora se identifique. 7 
Mídia, meios de comunicação, redes sociais. 6 
Cultura. 4 
Adoção e comunicação das marcas. 4 
Contexto político e socioeconômico. 3 
Novidade, algo inovador. 2 
Precisam coexistir. 6 
Não precisam coexistir, mas se coexistem a viralização é mais forte. 3 
Não precisam coexistir. 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela C3 – Análise comparativa entre entrevistados sobre benefícios do 
produto 

3. Qual mensagem um produto de moda deve passar para a consumidora, na sua 
opinião, para que ele viralize? Quais seriam os benefícios funcionais e emocionais 

dos produtos? 
Respostas Índice 

Conforto 6 
Sensualidade 4 
Elemento que remete à cultura do consumidor 3 
Praticidade 2 
Versatilidade 2 
Esteticamente bonito 2 
Status 2 
Fácil de usar 2 
Novidade 1 
Sustentável 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Tabela C4 – Análise comparativa entre entrevistados sobre decisão de compra 

4. Na sua opinião, quais são os elementos que influenciam o consumidor na 
decisão de compra? 
Respostas Índice 

Preço 5 
Desejo 4 
Custo x benefício 3 
Necessidade 2 

Estética 2 
Qualidade 2 
Marca 2 
Características pessoais, como a personalidade 2 
Síndrome da recompensa 1 
Aspiração social 1 
Conforto 1 
Estímulos externos como cenário econômico e tecnologia 1 
Fatores culturais 1 
Influência de grupos sociais 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 



91 

 

Tabela C5 – Análise comparativa entre entrevistados sobre grupos de 
consumidores 

5. Você acredita que grupos específicos de consumidores podem ser os 
responsáveis pela viralização de tendências? Quem seriam eles e por quê? 

Resposta Índice 
Influenciadores das redes sociais 6 
Personalidades macro  5 
Personalidades de nicho 4 
Círculo social (amigos e familiares) 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Tabela C6 – Análise comparativa entre entrevistados sobre estratégias de 

marketing 
6. Você acredita que estratégias de marketing e comunicação adotadas pelas 

marcas fazem a diferença na viralização de tendências? De que maneira? 

Resposta Índice 
Comunicação e tendência alinhados com o perfil do consumidor 5 
Comunicação da tendência nas redes sociais 2 
Marca com forte identidade (apelo de marca) 2 
Utilização de influenciadores 2 
Boa comunicação, saber contar a história 2 
Comunicação da tendência na vitrine 1 
Comunicação em todos os pontos de contato com o consumidor 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 


