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RESUMO 

A relação entre moda e identidades culturais vem sendo construída ao longo do 

tempo. Movimentos como hippies, punk, hip-hop e outros, continuam a se 

desenvolver até hoje, criando diversas subculturas. Conforme a personalidade 

desses grupos ganha força e lança tendências voltadas para o consumo de produtos 

específicos que se estabelece o pensamento de que para adentrar em determinado 

grupo é preciso consumir sua moda e carregar suas tendências. Através das redes 

sociais (especificamente: Instagram e Facebook), a marca Da Rua Streetwear 

procura vender muito mais do que só camisas com estampas exclusivas, o objetivo 

central é vender atitude e deixar que o cliente expresse sua personalidade. 

Palavras-chave: Cultura. Moda. Identidade. Redes sociais. 
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ABSTRACT 

The relation between fashion and cultural identities has been built over time. 

Hippies, punk, hip-hop and other movements, continues to develop until today, 

building various subcultures. As the personality gains strength and launches 

tendencies focused to the consumption of specific products that is established 

the thought that to enter a certain group it is necessary to consume its fashion 

and load its tendencies. Through social networks (specifically: Instagram and 

Facebook), the brand Da Rua Streetwear seeks to sell much more than just 

shirts with unique prints, the central goal is to sell attitude and let the customer 

express their personality. 

Keywords:         Culture.           Fashion.             Identity.          Social networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à grande correria do dia-a-dia, ás vezes deixamos de perceber algo 

bastante interessante nas ruas: as pessoas. Uns seguem o fluxo intenso, 

outros são um pouco mais relaxados, alguns seguem a linha mais social 

usando paletó e gravata, outros mais largados com sua camiseta, bermuda e 

sandália. O vestuário, muitas das vezes, mostra a personalidade e o grupo 

social no qual uma pessoa está inserida, sem precisar a conhecer diretamente.  

A relação entre moda e identidades culturais, vem sendo construída ao 

longo do tempo. Movimentos como hippies, punk, hip-hop e outros, continuam 

a se desenvolver até hoje, e criando diversas subculturas. É nesse ponto, com 

a personalidade desses grupos, que a indústria cultural toma força, ditando 

tendência, voltadas para o consumo de produtos específicos, com o 

pensamento que para adentrar em determinado grupo precisa consumir sua 

moda e carregar suas tendências.  

Por conta dessas identificações culturais, o cenário atual está repleto de 

grupos e subgrupos, cada um carregando sua moda e seu estilo próprio e cada 

característica única evidência a identidade das tribos, isso fortalece a moda 

urbana, que parte do ponto de expressar sua personalidade, seu estilo. Diante 

disso, o objeto de estudo deste trabalho é o mercado de moda urbana em 

Belém, para então lançar e posicionar a marca “Da Rua Streetwear” no 

mercado local, utilizando as mídias sócias como canais de venda e 

relacionamento com o cliente. Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

Identificar o público alvo inserido no cenário urbano de Belém e entender o 

comportamento deste público no ato da compra, com isso construir o 

posicionamento da marca. Os objetivos foram construídos para responder qual 

a melhor forma para lançar e posicionar a marca “Da Rua Streetwear’’ no 

mercado de Belém, considerando a identidade do nosso público? Com base 

nos dados levantados será possível elaborar estratégias para aproximar nosso 

consumidor de forma a fidelizá-lo, adaptando linguagens que atinja todas as 

subculturas que envolve a nossa marca. 
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Esse projeto é importante porque vemos o universo do streetwear como 

estilo de vida, pois nosso desenvolvimento crítico ao longo de nossa 

adolescência foi baseado em cima desse estilo. Estamos envolvidos com a  

arte, música, critica e algumas manifestações culturais, como a fotografia do 

meio urbano onde podemos retratar de forma real o que se passa nesse 

cenário nas estampas, o grafite que está espalhado pela cidade e usaremos 

muito dessa arte para mostrar que estamos na rua, além do esporte como 

skate e surf que estão diretamente ligados com a nossa ideologia, ao longo do 

tempo criamos nosso próprio conceito: a moda passa, mas o conceito fica. 

Seguindo essa linha de pensamento não visaremos apenas o lucro pessoal e 

sim a contribuição para um conceito sociocultural. 

Inicialmente já entramos com um post na internet mostrando um pouco 

do que vai ser nossa marca, publicamos o nome através de um estêncil usado 

no grafite, para despertar a curiosidade, logo depois alguns modelos de 

camisas com a logo e teve grande aceitação, esse trabalho é importante para 

dar os próximos passos no negócio partindo de um caminho que será as 

camisetas para que possamos expandir futuramente com o vestuário completo. 

A marca não irá vender apenas camisas e sim atitude, través de um conceito 

por trás da vivência que podemos estabelecer com nosso público alvo. 

Queremos abraçar esse consumidor e de fato buscar compreender o que eles 

desejam e buscam quando o assunto é vestir-se. Procurando estar presente 

onde nosso público estiver, consequentemente buscando passar nosso 

conceito através de atitudes que contribuam para o desenvolvimento cultural e 

social local. Além de que com isso conseguiremos expandir ainda mais nosso 

alcance na relação cliente-empresa, fortalecendo ainda mais os movimentos 

culturais na cidade e trazendo novos clientes para o nosso lado. 

Diante das pesquisas que realizamos durante o projeto, contribuiremos 

para instituição (FAPAN) com o levantamento de dados relevantes, 

basicamente, sobre cultura, comportamento social urbano (em Belém) e moda, 

que auxiliarão na criação de uma nova marca e poderão indicar um caminho 

para futuras pesquisas. 
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Como metodologia de pesquisa, inicialmente, utilizamos a coleta de 

dados secundários referentes ao nosso objeto de pesquisa, buscando entender 

nosso nicho de mercado, onde obtivemos algumas referências da história do 

streetwear, do comportamento do nosso público e do valor desse mercado em 

um âmbito nacional e internacional. Entretanto, dentro da cidade de Belém, 

utilizamos a pesquisa exploratória para melhor conhecimento sobre o projeto e 

hipóteses levantadas e visitamos possíveis concorrentes diretos e indiretos 

para analisar como eles se comportam dentro do universo onde queremos 

atuar.  

Nosso próximo foi passo foi realizar uma pré-pesquisa para ajudar a 

entender o mercado, entrevistando o público através de um questionário online, 

para obter informações sobre o perfil do possível consumidor: como age na 

hora de realizar uma compra online, quais os principais fatores exigidos para 

efetuar uma compra pela internet e o que ele deseja/espera em relação a 

qualidade do produto e foi feita uma pesquisa de campo informal, com 

observação dos concorrentes analisando espaço, produtos, preços, e 

promoções feitas por eles para buscar nosso diferencial.  

Iremos usar em nossa pesquisa diversas obras, inicialmente: Diana Crane e 

sua obra “A moda e seu papel social: classe gênero e identidade das roupas” 

(2006) abriu novos caminhos para a reflexão ao aproximar-se do mundo da 

moda incorporando a problemática da globalização, fornecendo um modelo e 

uma metodologia para pensarmos o tema nos séculos XX e XXI, de forma a 

desvendar a dinâmica e o modo de operação desse setor na sociedade 

contemporânea. 

Adicionalmente, buscaremos ler “O fenômeno Urbano” (1987), de Otavio 

Guilherme Velho, pois esse livro foi um dos estudos mais significativos já 

publicado sobre o fenômeno urbano. A obra explica uma grande série de 

fenômenos sociais, tais como nível tecnológico, organização econômica, poder 

social, valores culturais e assim por diante. 

Também utilizaremos o livro “Branding – um manual para você criar, 

gerenciar e avaliar marcas” (2000) de José Roberto Martins, o qual descreve os 

passos necessários de criação e desenvolvimento de marcas. Como estamos 
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começando, o material servirá como guia para como partir do zero e construir 

um negócio com bases concretas. 

Como trabalharemos nossa marca utilizando a internet, “A bíblia do 

marketing digital” (2009), livro de Cláudio Torres, será importante para entender 

cada etapa do universo do marketing digital, pois contém as ferramentas 

necessárias para usar a internet em prol dos negócios e implantar ações de 

marketing, comunicação e publicidade on-line, e ainda contém um roteiro 

prático para que o leitor comece a colocar os ensinamentos em prática. 

Não poderíamos deixar de fora Philip Kotler, autor do “Marketing 3.0 - As 

Forças Que Estão Definindo o Novo Marketing Centrado No Ser Humano” (2010) 

que olha o consumidor como o ser humano complexo e multifacetado que ele é 

e ensina que é preciso oferecer serviços e produtos tão únicos e 

personalizados quanto cada cliente. Kotler defende que o futuro do marketing 

está na criação não apenas de produtos e serviços, mas também de empresas 

e modelos de negócio capazes de inspirar, incluir e refletir o que pensam, que 

acreditam e defendem seus clientes. Iremos nos basear nesse livro para 

refletirmos que precisamos ser diferenciados em todos os aspectos para 

conquistar nosso cliente de forma a fidelizar e atrair a atenção, não somente 

pelos produtos de qualidade, mas também por passar ideias que fortaleçam o 

pensamento e atitudes de nossos clientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  11 
 

1. ENTRANDO NA CENA 

 

Vivemos em um ritmo urbano acelerado, onde pessoas estão a todo 

momento se deslocando de um lado para o outro, dentro de seu bairro, de sua 

cidade, de uma cidade para outra. As metrópoles andam diretamente ligadas 

com a vida daqueles que nascem em grandes cidades. A primeira interação 

com este meio vem, primeiramente, através do convívio familiar, onde 

absorvemos todo e qualquer tipo de informação que ali transita. Ao longo do 

tempo entramos em contato com os vizinhos, o ambiente escolar, trabalho, e 

tendo como influência de outras culturas onde iremos nos “familiarizar” com 

atitudes diferentes da que estávamos acostumados a ter em casa. 

Pessoas de diferentes classes econômicas e sociais podem interagir no 

mesmo ambiente, porém cada uma tem sua posição na sociedade onde 

interesses, poderes e até a forma de se comunicar podem mudar. Existem 

pessoas que não conseguem acompanhar a velocidade das metrópoles e 

acabam ficando para trás, entrando em um estado onde o mundo avança e o 

sujeito não, em decorrência de um sistema que limita e não dá o devido 

suporte para beneficiar a todos. 

O meio urbano envolve uma diversidade cultural ampla, através de 

pessoas de outras localidades e também pela influência direta ou indireta que 

chegam por meio da televisão, internet, revistas e outras fontes de 

comunicação. Ou seja, somos sempre bombardeados por informação. 

Características dos dias atuais que estão relacionadas com o transito de 

pessoas e com a expansão urbana. 

Com o suposto enfraquecimento das tradições através da 
“globalização”, sabendo que existe um movimento de 
resistência das culturas locais, o indivíduo moderno procura 
outras opções de identificação, um lócus em que ele consiga 
se identificar. (Quintela, 2011, pág3) 

Segundo Wagner de Cerqueira (2016) em razão do constante aumento 

populacional ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 1960, 

intensificando-se nas últimas décadas, levou o país até a quinta posição, 

ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, como um 
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dos mais populosos do planeta. De acordo com dados do Censo Demográfico 

de 2016, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população brasileira atingiu a marca de 206.081.432 habitantes. 

Com esse grande crescimento populacional, o mercado cresce junto. 

Segundo uma estimativa realizada por analistas, a inflação recuou de 3,45% para 

3,38% neste ano, e previsão de alta do PIB (produto interno bruto) avançou de 0,39% 

para 0,50%.  (Alexandro Martello, G1, Brasília). Dentro dos grandes números de 

segmentos que caminham no mundo do comércio, um que possivelmente chama 

atenção e vem crescendo nos últimos anos é o mercado da moda. 

A moda vive se adaptando e vem, constantemente, seguindo tendências 

ao decorrer dos anos. Por exemplo, ao se deparar com uma foto de família 

antiga, com alguém usando uma calça comprida com o cinto acima da cintura, 

é possível que imediatamente se pense que a pessoa era cafona, mas não, ele 

só seguia a tendência daquela época, o que talvez indique que desde sempre 

existiu o costume de seguir determinada moda. 

Afinal o que é moda? Segundo Carvalho e Silva (2015), moda é o 

substantivo feminino, que significa que determinado grupo segue uma maneira 

ou costume em um espaço de tempo. É uma palavra muito usada para 

designar uma forma de se vestir que é comum para muitos ou apreciada por 

muitas pessoas. 

Estar na moda é seguir os padrões que grandes marcas e 
empresas estipulam. Esse conceito está ligado ao vestuário, 
mas no dia-a-dia lidamos com vários tipos de moda. Moda de 
música, de gírias, de aplicativo, tem o assunto da moda 
também (RODRIGUES, 2015). 

O mercado da moda passou a observar o que o consumidor necessitava 

na hora de vestir, e pode se dizer que as roupas passaram a ser mais 

trabalhadas, com grades de tamanhos: do pequeno ao extragrande; variações 

de materiais: jeans, algodão, poliéster entre outros, e consequentemente os 

gostos possibilitaram a criação de estampas personalizadas, cortes diferentes, 

tudo voltado para atrair o cliente. Atualmente o mundo da moda aparenta ser 

um espaço muito mais democrático do que como era antes, sem parar de 

impor seus padrões. Hoje, por exemplo, é muito comum encontrar em qualquer 
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lugar uma mulher usando uma camisa masculina. Na década passada essa 

liberdade de se vestir começava a tomar força, mas ainda era tratada como se 

fosse algo incomum. Existe moda feminina, masculina e estilos diferentes de 

moda que apresentam características de grupos distintos, como a moda 

evangélica, para gestantes, entre outras. 

 

O marketing voltado para o valor tem o cliente como foco 
principal do negócio. Isso significa que os profissionais de 
marketing devem reconhecer que as trocas com os clientes são 
a vida das organizações. As empresas devem compreender os 
seus clientes, saber o que eles pensam, o que sentem e como 
compram e usam produtos e serviços (CHURCHILL, 2005, 
p.19). 

 

Um levantamento feito pela McKinsey & Company1, em 2016, sobre o 

crescimento mundial da indústria da moda, afirmou que a mesma fechou 

aquele ano com alta de 2,5%, e a expectativa é que em 2017 esse índice fique 

em torno de 3,5%. Ainda, segundo a pesquisa, o que ditará este crescimento, 

vai ser o número de consumidores ativos neste mercado. 

Em uma publicação no site Zanotti, Danusa Pasqual2 (2016) afirma que 

ao redor do planeta existem inúmeros eventos que envolvem moda. Um dos 

mais importantes eventos é o New York Fashion Week, que recebe em média 

mais de 100 estilistas, grifes e designers, por edição. Já no Brasil, o São Paulo 

Fashion Week é o maior evento de moda nacional e hoje, é o mais importante 

evento de moda da América Latina. Além de divulgar novos trabalhos de 

criadores brasileiros, o SPFW também tem o objetivo de organizar a produção 

da moda do país, lançar para o mundo e deu muito certo. 

Já na região Norte, o que se destaca é o AFW (Amazônia Fashion 

Week). Criado em 2007, o evento tem o objetivo de valorizar e prestigiar o 

mercado de moda paraense, o tema para o ano de 2017 é “Moda aqui e 

agora”, pois as peças apresentadas no desfile iram ser comercializadas logo 

em seguida, seguindo a tendência nacional e internacional de eventos de 

moda, chamada “see now, buy now”, analizando o mercado atual que o 

                                                           
1 Empresa de consultoria empresarial americana;  
2 Blogueira de Moda; 
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consumo acontece em tempo acelerado, aproveitando a compra por impulso de 

quem quer sair na frente das tendências. 

No Brasil o consumo de moda é frequente. Segundo dados da 

Universidade Metodista de São Paulo, o número de marcas relacionadas a 

moda no mercado totaliza em mais de 365 mil empresas e gera, em média, 

mais de 679 mil postos de trabalho, movimentando aproximadamente R$ 9,3 

bilhões em salários. Segundo Carla de Ornelas3, o varejo de moda no Brasil 

nunca vendeu tanto como nos últimos dez anos e saltou da sétima para a 

quinta posição no ranking dos maiores consumidores mundiais de roupas, com 

US$ 42 bilhões em vendas, sendo o potencial de captura por pesquisas 

online de R$ 15 bilhões. Esses números colocam a categoria no topo das mais 

vendidas no e-commerce nacional e internacional. 

Os olhos dos meios de comunicação sempre estão voltados para o 

mercado quando o assunto é moda. Nas TVs, jornais, revistas especializadas, 

internet. Um levantamento realizado em 2016 pela The Economist Intelligence 

Unit, o mais avançado recurso de análises e pesquisas em todo mundo no 

campo dos negócios, em parceria com o Facebook, constata que nosso país 

ocupa a 18º posição no ranking de 70 países com boas condições de acesso à 

internet.  

Entretanto, com todas as dificuldades que o brasileiro enfrenta para se 

manter conectado, o comércio eletrônico oferece diversas facilidades aos 

consumidores virtuais (Paulo Kulikovsky, 2012). 

A pesquisa “Consumo por meio de Aplicativos”, realizada pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revela 
que mais da metade dos consumidores brasileiros com acesso 
à internet (59%) já utilizou alguma dessas ferramentas para 
comprar algo, sendo que muitos fazem isso cotidianamente 
(27%). (E-commerce Brasil, 2017) 

 

                                                           
3 Colunista da Universidade Metodista de SP; 
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Atualmente a cidade de Belém é morada de 5 shoppings4. Dentre esses 

centros de comercialização, diversas lojas que vêm disseminando novos estilos 

e gostos entres os consumidores. Vamos tomar como exemplo a C&A que em 

2016 lançou a coleção “Tudo Lindo & Misturado”, onde as peças não seguiam 

um gênero especifico, serviam para qualquer tipo de consumidor, tudo era 

unissex.  

De acordo com Everardo Rocha e Carla Barros (2006), o consumo é 

uma expressão de status. Séries de produtos e serviços se articulam, pelo 

consumo, a séries de pessoas, grupos sociais, estilos de vida, gosto, 

perspectivas e desejos que nos envolve a todos num permanente sistema de 

comunicação de poder e prestígio na vida social. 

O que se observa em meio a correria do dia-a-dia é que existem grupos 

de pessoas que seguem determinados estilos, entre eles os que buscam se 

diferenciar do padrão, seja de forma tímida ou radical, indo contra o sistema. 

As pessoas se manifestam de diferentes formas, seja nas atitudes, no estilo de 

vida ou no modo de se vestir, e tudo isso as vezes passa despercebido por 

nós, mas que pode ser uma fonte de inspiração para novas ideias. Helena 

Fonseca. 

As Tribos urbanas surgiram como um reflexo da globalização 
das sociedades modernas. Jovens, numa vontade de se 
diferenciarem, mas também de se identificarem, reúnem-se em 
grupos partilhando os mesmos ideias e gostos. Algumas 
particularidades comportamentais e estéticas permitem a sua 
identificação. (HELENA SOFIA MARTINS DE SOUSA, PAULA 
FONSECA, 2009). 

 

Quando falamos de tribos urbanas podemos citar algumas das mais 

conhecidas por todos, como os Hippies, Hip-Hop e Punks. 

 
Os Hippies surgiram no final da década de 1960 a partir do 
movimento flower power5 em São Francisco, nos EUA, 
enquanto decorria a guerra do Vietname. Este foi um 
movimento de “contra-cultura” que defendia um modo de vida 
comunitário e abraçava aspectos de religiões como o budismo 

                                                           
4 Castanheira, 1994; Iguatemi, atual Pátio Belém, 1993; Boulevard, 2009; Parque Shopping, 

2012; Shopping Bosque Grão-Pará, 2015. 
5 Foi um slogan usado pelos hippies dos anos 60 até o começo dos anos 70 como um símbolo da ideologia 

da não-violência e de repúdio à Guerra do Vietnã. 
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e o hinduísmo. Opunha-se ao capitalismo, ao nacionalismo e à 
guerra. (HELENA SOFIA MARTINS DE SOUSA, PAULA 
FONSECA, 2009). 

 

 

Pode-se dizer que os hippies é a tribo vulgarmente conhecida como “paz 

e amor”, pois eles têm como lema essa frase, e tem uma visão que defende a 

paz e são contra as desigualdades, seu modo de vestir com muita cor e alegria. 

Já o Punk tem comportamentos ofensivos, com crítica social, contra as 

ideologias (políticas ou morais) e valorizavam sua liberdade, com o lema de 

‘’faça você mesmo’’. Segundo Helena de Souza e Paula Fonseca (2009), 

 
O movimento punk surgiu como manifestação cultural juvenil 
com origem em Londres em meados dos anos 70, com início 
num estilo de música – Punk Rock com bandas como Os 
Ramones e os Sex Pistols – o movimento estendeu-se a 
comportamentos e uma estética própria. Hinduísmo. Opunha-
se ao capitalismo, ao nacionalismo e à guerra. (HELENA 
SOFIA MARTINS DE SOUSA, PAULA FONSECA, 2009). 

 

 

 

Por fim, pode se dizer que o movimento hip hop é a forma que a periferia 

encontrou para se expressar, não de forma violenta, mas de forma a mostrar 

que eles também tinham a cultura própria de se expressar, através da música 

rap, com o grafite, e também na dança break dance comandada pelos DJs 
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(disco-jockey), inspiradas no cotidiano urbano. Helena... e Paula... (2009), 

destacam que o 

 
Hip-Hop é um movimento cultural que emergiu nos subúrbios 
pobres, negros e latinos, dos EUA (NY), no final da década de 60, 
surgiu como forma de reação aos conflitos sociais e à violência 
sofrida pelas classes urbanas mais desfavorecidas da época. Uma 
espécie de “cultura das ruas”, um movimento de reivindicação 
traduzido numa música com letras questionadoras e agressivas 
com ritmo forte e intenso e nas imagens grafitadas. (HELENA 
SOFIA MARTINS DE SOUSA, PAULA FONSECA, 2009) 

 

 

As tribos urbanas são tão influentes para o mercado que surgiu um nicho 

de moda voltado para elas, que é o streetwear. 

 
O streetwear é o espelho do jovem oriundo das grandes 
metrópoles, o estilo é a expressão da personalidade, uma 
mistura entre estilo musical, arte e política, tudo traduzido na 
forma de se vestir, com o passar dos tempos esses jovens 
foram mudando, incorporando novos elementos de outros 
estilos, como skate, surf, reggae, hip-hop, e outras tendência 
encontradas nas grandes cidades. O streetwear vem em uma 
constante adaptação e busca nas roupas conforto e sintonia 
com uma filosofia de vida. Não existe regras para se vestir 
nesse seguimento, ao combinar diferentes estilos, grades de 
tamanhos, cores, o que importa é passar no modo de vestir o 

seu estilo e personalidade, tudo baseado no seu gosto. (Blog 
Hawaii Virtual, 2016). 

 
O streetwear tem grandes marcas de sucesso espalhadas pelo mundo 

que não podemos deixar de citar, como: Supreme, Hood By Air, Adidas 

Originals, Palace Skateboards, são referências no cenário mundial e que 

inspiram outras marcas. 

O Brasil também possui uma cultura de moda streetwear bastante ativa, 

Marcas como Piet, Astro Runners, High Company, CemFreio, Storvo, mostram 
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bastante criatividade e inovação em suas roupas. A High Company nasceu em 

2012, com uma loja no Brasil, porém conta com colaboradores de todo o 

mundo. Totalmente inspirada no lifestyle6 do skate com traços do urbano. 

Segundo Caio Braz, a marca traz muito do que é bastante desejado no 

streetstyle atual: moletons, bucket hats7, camisetas e bonés. 

Vamos dissertar e entender um pouco mais sobre o mercado de moda 

independente e alternativa das marcas locais de Belém. Normalmente essas 

lojas e marcas não sobrevivem sozinhas, é muito comum vermos a união de 

duas fatias do mercado, o da moda com o da música. Onde mais podemos 

observar essa unificação do mercado são em festivais, e um dos mais 

conhecidos na região norte é o Se Rasgum8. Na última edição do festival era 

muito comum, na praça de alimentação do evento, encontrarmos marcas 

locais. 

Em Belém existem diversos eventos espalhados pela cidade, onde se 

encontra diferentes ambientes, estilos músicas e tribos, ao observar estes 

locais, percebe-se que nem sempre o público que frequenta o Porto Solamar9, 

deixa de frequentar, por exemplo, os festivais de música eletrônica, mais 

conhecidas como Raves, ou o público que gosta de forró que frequenta o 

Curral do Parque10, não vai no Crocodilo11. Pode se dizer as pessoas com os 

mesmos gostos, tem o seu próprio espaço, porém não deixam de interagir com 

outras tribos, inclusive as casas de show estão passando a ser um pouco mais 

ecléticas e tocando vários estilos musicais para atrair esse público. 

Belém possui diversas tribos urbanas que podem ser observadas nessa 

relação entre música e moda. O mercado da cidade das mangueiras apresenta 

algumas marcas que amparam essas tribos. Algumas se destacam, como a Na 

Figueredo, W249, Origem Crazy e W249, entre outras.   

                                                           
6 Estilo de vida; 
7 Chapéu de balde; 
8 Festival de música independente que, desde 2006, promove dezenas de shows de bandas 
locais, nacionais e internacionais em Belém. 
9 Bar onde o estilo musical predominante é o reggae; 
10 Casa de shows de forró em Belém; 
11 Aparelhagem de Belém/PA. 
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A Na figueredo conquistou seu espaço ao longo dos anos e se tornou 

uma referência quando o assunto é arte, cultura, música e moda. Nesta fatia do 

mercado da moda de Belém, a Na Figueredo carrega sua coleção própria, 

onde destaque os traços regionais da nossa cidade, ajudando a popularizar a 

cultura paraense em suas estampas de cores vibrantes e traços fortes. Uma 

das pioneiras, nascida em junho de 1990, representa muito bem a moda 

urbana e hipster da região norte. 

Outra que também se alimenta deste mercado é a W249. Conhecida por 

importar produtos para esportes como, patins, skates e até mesmo pranchas 

de surf. A marca dissemina e revende a moda de outros países por aqui. 

Revendendo o vestuário de marcas como Quik silver, Element e XXL. 

Um fator de análise de consumo dessas tribos é a identificação desses 

sujeitos com a Cultura e com a ideologia do movimento através do vestuário. 

O vestuário, sendo uma das formas mais visíveis de consumo, 
desempenha um papel da maior importância na construção 
social da identidade. [...] O vestuário constitui uma indicação de 
como as pessoas, em diferentes épocas, veem sua posição 
nas estruturas sociais e negociam fronteiras de status (CRANE, 

2006, p. 21).  

No atual ambiente mercadológico de Belém, poucas são as marcas que 

sobrevivem com lojas físicas. Apesar de explorarem muito bem seus espaços, 

climatizando o ambiente, com design bem planejado, opções de parcelamento 

etc., deixam a desejar no quesito internet. Algumas marcas preferiram agir 

somente na internet e estão conquistando não só o consumidor local e sim do 

país todo. Por exemplo, a Origem Crazy, criada em Belém, não possui um 

espaço físico e tem mais que o dobro de seguidores no Instagram que a Na 

Figueredo, que possui duas lojas físicas e não realiza vendas online.  

Crane (2006) destaca que o vestuário está além de só consumo, é uma 

forma do indivíduo mostrar sua identidade e se posicionar em meio a estrutura 

social que ele está inserido. Ou seja, é preciso conhecer o estilo de vida do 

consumidor que reflete a sua individualidade, auto expressão para evitar erros 

e produzir algo sem identidade que passe credibilidade para o cliente.  
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Há inúmeros exemplos de tentativas da indústria da moda de 
lançar certas cores e formas, para descobrir depois que os 
consumidores se recusavam a compra-las. [...] os 
consumidores são críticos e seletivos, e a crítica do 
consumismo, para ser digna de crédito, deve corresponder à 
prática e à autocompreensão do consumidor  
(SVENDSEN, 2012, p. 133). 
 
 

 

 

  

 

Após uma pesquisa de mercado, identificamos diversas concorrentes, 

diretas e indiretas. Diretas como Desguiation, Fella Clothing e 3K atuam 

diretamente no mercado online, já os concorrentes indiretos são a Na 

Figueredo, W249, entre outras. Desguiation tem um trabalho artesanal, todas 

as camisas são feitas à mão, trabalha com a ideia de cultura, cerveja e moda 

alternativa, ele utiliza o cotidiano como comunicação, usando tags, estando 

presente em eventos culturas, e postando as camisas estampadas para 

comercialização. Fella Clothing tem mais de um ano de atuação no mercado, 

trabalham com vendas online e usam hastag como estratégia para fidelizar o 

seu público nas redes sócias como #teamfella, inclusive vão estar presente no 

Amazônia fashion week, 3K foi a última a ser lançada, exatamente 16 de 

outubro de 2017, eles possuem uma página personaliza e focam suas ações 

na internet com posts patrocinados e frequente contato com o público. Os 
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preços dessas lojas que atuam na internet estão entre 50 a 90 reais, eles 

trabalham com algumas promoções relâmpagos, e com venda de kits de 

camisas.  

As indiretas são a tradicional Na Figueredo, que antes possuía a loja da 

gentil que fechou, e hoje está com a loja na estação das docas, é bastante 

presente no cenário cultural de Belém buscando está próximo de seu público, 

já a w249 investe no esporte, tipo skate, patins, surf, com alguns materiais para 

prática desses esportes e várias marcas nacionais e internacionais em seu 

vestuário. O preço das camisas está de acordo com as marcas, tem camisas 

de 70 até 130 reais e tem espaços promocionais dentro da loja com camisas a 

50%, 40%, 30% 20% de desconto.   

Descobrimos através de uma pesquisa exploratória, no dia 04 de abril, 

as 15:00hrs, observamos que apenas a Na Figueredo possui confecções de 

marca própria, porém no ato da pesquisa a loja localizada na Gentil Bitencourt 

estava fechada para reforma e a filial, localizada na Estação das Docas é 

voltada para turistas com camisas regionais, lembranças e CDs. A W249 

trabalha com marcas internacionais e nacionais reconhecidas como Vans, 

Quilk Silver, XXL, VLCS, Rip Curl, Billabong, entre outras. Os preços são 

diferenciados de acordo com marcas, valorizam o esporte, incluindo no seu mix 

de produtos, Skates, Patins, etc. Em uma pesquisa online identificamos alguns 

concorrentes como Desguiation, Fella Clothing, 3k, Resistencia Supply, 

seguem o mesmo segmento de mercado.  

Para não iniciarmos o trabalho sem nem uma base, fizemos uma pré 

pesquisa com pessoas que estão inseridas no perfil de público que 

acreditamos ser o nosso possível público-alvo. No decorrer do trabalho, 

estaremos abertos a verificação sobre necessidade uma pesquisa profunda e 

com mais pessoas para dar base no que vamos apresentar e diminuir as 

chances de erros do projeto. Conseguimos entrevistar 22 pessoas, onde 9 é 

são do sexo feminino e 13 é masculino. Dessas, 19 tem idade média de 21 a 

25 anos, 2 até 20 anos,1 de 26 a 30. Entre os entrevistados, 6 pessoas 

ganham menos de 1 salários mínimos, 12 pessoas recebem de 1 a 2 salários 

mínimos e 4 pessoas acima de 2 salários mínimos.  
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2. ANALISE DE PÚBLICO E PESQUISA DE MERCADO  

 

Para somar com a pesquisa do meio urbano e análise de mercado 

internacional e nacional, buscamos fazer uma pesquisa para encontrar nosso 

posicionamento dentro do mercado de Belém. Realizamos nossa pesquisa com 

usuários de redes sociais (e uma parte offline) e nossas análises serão 

mostradas aqui, juntamente com os resultados representados em gráficos.  

 

De início buscamos fazer uma análise quanto a distribuição de gênero. 

No gráfico acima pode se observar que nosso público é predominantemente 

masculino, mas também mostrando um número considerável de mulheres. O 

objetivo da marca é ser unissex e diante desse resultado, podemos visionar 

que iremos atingir ambos os gêneros. 
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Com o objetivo de encontrar a faixa etária do nosso público, 

entrevistamos 31 pessoas e dessas, 61,3% têm de 21 a 25 anos, 22,6% 

possuem até 20 anos e apenas 1 está acima dos 30 anos, mostrando que a 

maioria dos entrevistados foram de 20 a 25 anos. Diante disso, podemos 

afirmar que nosso público é majoritariamente jovem.  

 

Após saber a faixa etária dos entrevistados, apesar do nosso público ser 

jovem, pode se observar que o predomínio foi dos que possuem entre 1 e 2 

salários mínimos, mostrando que a maioria possui renda própria mensal.
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Como vamos atuar na internet, é preciso saber se o nosso público faz uso 

desse meio para comprar roupas e se não compra, por que não compra. Dos 

entrevistados, 58,1% responderam que compram roupas pela internet e 41,9% 

responderam que não compram por falta de confiança, ou seja, é preciso 

ganhar a confiança desses clientes passando credibilidade.  

Perguntamos também com que frequência o nosso público usava a 

internet para fazer compras. Os que usam mostraram uma boa frequência de 

uso da internet para compras, mas ainda temos um público a ser trabalhado 

para conquistar a confiança e fazê-los se identificar com a marca.  
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Além disso, vimos que quanto ao que o público mais valoriza na hora de 

uma compra pela internet, 45,2% respondeu que valoriza a qualidade do 

produto, 29% prefere segurança na hora da compra, 19,4% opta pela entrega e 

atendimento e, por último, variedade de tamanhos. Diante disso, vemos que 

um dos principais objetivos da marca deve ser quanto a qualidade de nossos 

produtos. 

Também perguntamos quanto nosso público está disposto a pagar por 

uma camisa para nos posicionar em relação aos preços. Pela pesquisa 

analisamos que a camisa pode custar em torno de 70 reais, pois nesse preço 

conseguimos atrair uma grande parcela desse mercado e garantir uma boa 

qualidade do produto.  

Por fim perguntamos o que nosso público achava da nossa proposta e 

tivemos 93% de aceitação, o que nos motiva a querer ser muito mais que 

apenas uma marca de camisas e estar presente no cotidiano dos nossos 

clientes/parceiros, descobrindo ainda mais como estar próximo do público para 

nos manter atualizados e saber como melhor atender à necessidade e 

demanda. 
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3. DA RUA – MIV 

 

 

 



 

  28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  29 
 

 

 

 

 



 

  30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  36 
 

  



 

  37 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente projeto, buscamos abordar todos as informações 

fundamentais para criação da marca Da Rua Streetwear. No decorrer do texto 

relatamos momentos históricos, a fim de explanar a influência e mudanças do 

meio cultural, juntamente com a moda, estilo, música e consumo, na vida 

moderna.  

Para encontrarmos nosso espaço no mercado, além das estratégias de 

marketing, gestão e vendas da marca, procuramos criar uma identidade 

individual com a proposta de fazer o público se identificar com a marca. A 

criação desse projeto teve como objetivo preencher as lacunas que existem no 

ambiente alternativo na capital, de forma a lançar nossas camisas diretamente 

no mercado desejado e para os clientes que almejamos.  

Nosso slogan é o conceito própria da marca: da rua para as ruas. 

Dizemos que a moda passa, mas o conceito fica, porque queremos manifestar 

nossa identidade através das roupas independente de padrões. Acreditamos 

que as pessoas devem procurar sua individualidade, fugindo do que a 

sociedade dita como certo.    

Queremos que a Da Rua Streetwear, esteja intimamente relacionada 

com moda, estilo e marketing digital. Esse projeto é a forma que encontramos 

para dizer: Somos a Da Rua Streetwear! Dois amigos com o desejo de inovar a 

maneira de se vestir e de se expressar.    
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

1. Qual seu sexo?  

2. Quantos anos você tem? 

3. Qual sua renda mensal?  

4. Você já comprou roupas pela internet? 

5. Com que frequência você compra roupas pela internet?  

6. O que você valoriza em uma compra online? 

7. Quanto está disposto a pagar por uma camisa que você goste?  

8. Qual a importância das Redes Sociais na sua decisão de compra, seja 

de forma online (ou pela própria rede social) ou física? R: 

9. Dê a sua opinião: O que você acha de uma marca regional de camisetas 

que tenham um conceito urbano e com estampas artesanais? 
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APÊNDICE B – INTERAÇÕES E APLICAÇÕES 
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