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Somos uma empresa varejista, localizada em uma 
das regiões mais movimentadas de São Paulo, 
com o objetivo de levar peças modernas e de 
qualidade ao público adulto masculino. 



Com o objetivo de obter conhecimento total sobre 
nosso conteúdo, e o que realmente engaja o 
nosso público, realizamos testes com 2 tipos de 
posts.



Lucas, 27 anos, publicitário, solteiro. Pratica 
musculação diariamente e sente a necessidade 
de estar sempre antenado e bem apresentável, já 
que sua profissão exige isso.



theficstore O sport casual mudou! Venha 

conhecer a nossa coleção outono/inverno.

Estamos esperando por vocês na R. 

Augusta, Nº 000, Jardins, São Paulo – SP

#OutonoInverno #UseTheFic

O primeiro deles apresenta fotos promocionais da 
nova coleção outono/inverno da The Fic Store. O 
modelo utiliza uma composição feita com peças 
da loja.



theficstore O outono chegou e com ele as 

novidades da The Fic Store. Venha conferir 

a nossa nova coleção.

Estamos esperando por vocês na R. 

Augusta, Nº 000, Jardins, São Paulo - SP

#OutonoInverno #UseTheFic

O segundo conteúdo trata-se de uma imagem do 
estabelecimento, com o objetivo de atrair o 
público com seu conceito moderno e minimalista.



Modelo R$ 1.000 R$ 0,20 5.000 interações

Loja R$ 1.000 R$ 0,20 5.000 interações*

Podemos observar que os números são os mesmo.
O que diferenciará ao final da análise é o engajamento.

*Interações são curtidas ou comentários feitos por usuários da plataforma.
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985.470243



985.470

Como previsto, alcançamos um ótimo resultado 
com esta publicação. Seguem dados:

+5.427 + 96



2018.179

Já no caso da publicação com o modelo, 
obtivemos quase o dobro do previsto, o que 
indica uma identificação maior pelo público:

+8.074 + 198 



Com um alcance (pessoas únicas impactadas) de 610.435, 
chegamos à conclusão de que a identificação do público 
ocorre quando se trata de publicações que ilustram o 
“encaixe” do look em alguém real.

Nossos esforços devem estar voltados às imagens que 
inspiram e refletem aquilo que somos: moderna, com 
conteúdo e acessível.

63,58%




