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RESUMO

O presente trabalho analisa, por meio de um estudo de caso, a atuação da empresa iFood no Facebook, 
no que diz respeito a construção e comunicação do seu posicionamento. A pesquisa buscou entender 
quais foram as estratégias utilizadas para a construção do posicionamento do iFood e de que maneira o 
posicionamento é praticado na rede social, na perspectiva dos autores Ries e Trout, Kotler, Vaz, Gabriel 
e Torres. Para isso, foram analisadas as postagens realizadas do dia 01 ao dia 30 de outubro de 2017, 
além de postagens de destaque que contribuíram para o fortalecimento do posicionamento da marca 
em questão para esse estudo, inclusive, em períodos que não contemplem o previsto para o estudo. 
Verificou-se	que	por	mais	que	as	marcas	definam	uma	estratégia	de	Posicionamento	e	se	esforcem	
para mantê-la em suas ações no Facebook, o canal é utilizado pelas pessoas para diversas conversas, 
sugestões	e	reclamações,	criando	novos	contornos	e	desafios	para	a	manutenção	da	relação	posicio-
namento e imagem da empresa.
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THE FACEBOOK AS A BRAND POSITIONING COMMUNICATION CHANNEL: 
IFOOD COMPANY CHANNEL

ABSTRACT

This dissertation analyzes, with a case study, iFood’s performance on Facebook, in the aspects of the 
construction and communication of its market positioning. The research sought to understand which 
were the strategies used in the construction of iFood’s positioning and in how this positioning is practiced 
in social media accordingly to the following authors’ perspective Ries and Trout, Kotler, Vaz, Gabriel 
and Torres. For this to happen, the Facebook posts published between October 1st and 30th 2017 were 
analyzed, as well as featured posts that contributed for the brand’s positioning reinforcement, including 
time periods beyond the ones predicted for this study. It was verified that even though the brands define a 
Positioning Strategy and put effort into maintaining it in their Facebook actions, the channel is utilized by 
people for various conversations, suggestions and complaints, creating new adversities and challenges 
for the maintenance of the relationship between positioning and company’s image.

Keywords: Digital marketing. Positioning. iFood. Facebook.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea convive, hoje, numa 
economia digital, onde novas maneiras de pensar 

e comunicar se fazem necessárias. Vivemos em 
uma sociedade supercomunicativa (RIES; TROUT, 
2009)	onde	as	relações	são	modificadas	através	
da internet e do acesso à informação.
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No ambiente comercial, encontram-se assim 
novos consumidores que se tornaram muito mais 
críticos e seletivos, buscando experiências de 
contato com as marcas. Gabriel (2010) ressalta 
que a economia é conduzida por pessoas e com 
a internet e as redes sociais digitais, o jogo da 
economia está mudando. O mais importante nesse 
novo jogo é sua dimensão social:

Social significa interação de pessoas com 
pessoas e não empresa-pessoa ou pessoa-
-empresa. Social significa relacionamento, 
conquista, engajamento, ética, respeito e 
transparência,	 ‘fazer	parte	de	algo’,	distribuir	
o controle (GABRIEL, 2010, p. 87).

Nesse mundo em que a internet se tornou espaço 
para expressar individualidades e vontades, onde 
a informação está presente em todos os campos 
da vida humana (VAZ, 2011), é preciso se destacar 
na vida dos consumidores que estão saturados 
de conteúdo. Neste sentido, Ries e Trout (2009) 
afirmam	que	a	única	esperança	de	sucesso	nesse	
mercado regido por informação é ser seletivo, ter 
metas claras e uma boa segmentação. Na ótica 
do marketing, as marcas precisam de posiciona-
mento.

O conceito de posicionamento foi criado por Al 
Ries	e	Trout,	na	década	de	1960	e	1970,	signifi-
cando basicamente, como o produto ou empresa 
ocupa a mente do potencial cliente (RIES; TROUT, 
2009), de forma que o consumidor consiga dife-
renciá-lo (a) dos demais. Embora possa parecer 
antigo, acreditamos que continua bastante atual 
uma vez que o número de informações cresce 
cada vez mais e, assim, as marcas e empresas 
precisam dar conta de se destacarem para seus 
públicos-alvo.

As redes sociais por sua vez, como o Facebook, 
configuram	uma	nova	forma	de	interação	e	rela-
cionamento, onde pessoas conectam-se umas 
com as outras por meio de interesses em comum. 
(GABRIEL, 2010).

De acordo com Vaz (2011):

Muitas pessoas passam a maior parte de seu 
tempo conectadas, seja em seu notebook, seja 
no computador do trabalho ou em seu iPhone. 
Vivem um estado constante de conexão com o 
mundo, recebem e-mails em qualquer lugar em 
que estejam, criam posts em blogs, emitem opi-
niões e enviam arquivos. (VAZ, 2011, p. 143).

Os consumidores não estão mais passivos à 
recepção de informações sobre produtos, mas 
querem participar da construção de produtos 

melhores, querem contribuir, opinar e sentir-se 
parte de um processo maior (GABRIEL, 2010). 
Sendo assim, as marcas e empresas devem estar 
atentas	 a	 essas	 novas	 configurações	 sociais	 e	
aplicar as estratégias de marketing levando em 
considerações esses anseios, sejam no ambiente 
online	ou	offline.

O	presente	trabalho	possui,	então,	o	desafio	de	
entender como o iFood utiliza o Facebook na 
construção e difusão do seu posicionamento, 
bem como entender a importância da utilização 
dessa rede social para as marcas. O trabalho se 
propõe, ainda, a entender quais as estratégias 
foram utilizadas para a construção do posiciona-
mento do iFood.

A escolha da empresa iFood, como objeto de aná-
lise,	justifica-se	por	ser	uma	empresa	criada,	em	
2011, no contexto da economia digital e que atua 
por meio de plataformas online, através de seu site 
e aplicativo. Além disso, nos seus primeiros anos 
de existência, todas as ações de divulgação do 
IFood eram realizadas de forma online1. Somente 
após alguns anos a Marca passou a utilizar das 
mídias de massa tradicionais.

Para a realização da pesquisa, foram analisadas 
as postagens realizadas durante 30 dias, no mês 
de outubro de 2017. Utilizamos como metodologia 
o estudo de caso, uma vez que se privilegiou um 
evento particular, realizando um exame minucioso 
de uma experiência para a compreensão do pro-
blema estudado (GONSALVES, 2003). A pesquisa 
é de natureza explicativa, tendo o objetivo de 
explicar as razões e os porquês da relação Posi-
cionamento e Facebook (GIL, 2002). É qualitativa, 
visto que se concentrou nos aspectos subjetivos e 
as particularidades do objeto de estudo. O campo 
de pesquisa foi digital, devido toda a análise ser 
realizada dentro da rede social Facebook. A sus-
tentação teórica foi dada através dos autores de 
posicionamento e marketing digital, como Ries e 
Trout,	Kotler,	Vaz,	Gabriel	e	Torres.	Por	fim,	a	pes-
quisa	também	possui	caráter	bibliográfico,	tendo	
em vista que foi preciso consultar dados secun-
dários e publicações já feitas em revistas e blogs.

2 A INTERNET E ECONOMIA DIGITAL

A sociedade passou por três grandes ondas de 
mudança social e econômica ao longo das déca-
das. A primeira onda foi marcada pela civilização 
agrícola, onde a terra era a base da economia, 

1 Disponível em:<http://infood.com.br/empresas-do-mercado-
de-delivery-online-intensificam-divulgacao/>	Acesso	em:	01	
out. 2017.
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cultura, política e, até mesmo da estrutura familiar. 
A segunda onda surgiu com a Revolução Indus-
trial, onde a produção de riqueza deixou de ser 
pautada pela agricultura e deu lugar as indústrias 
e aos bens de consumo. A terceira onda passou 
a ter o conhecimento como a base da economia 
e da sociedade (TOFLLER, 1995).

Na terceira onda - com a invenção do computa-
dor somada a diversas mudanças sociais, como 
mudanças nas formas de trabalho e de consumo 
de produtos e serviços, o número de informações 
produzidas e postas em circulação torna-se gran-
dioso e as pessoas dessa sociedade são forçadas 
a revisar seu repertório, valores e ideais a todo o 
momento, para conseguirem se adaptar a esta 
nova realidade social (TOFLLER, 1995).

A internet, por exemplo, possibilitou que a infor-
mação trafegue livremente entre computadores 
de todo mundo, democratizando a informação 
e mudando os rumos da economia global. O 
mercado moldado pela tecnologia tem mudado 
a forma como o ser humano se relaciona com a 
economia, surgindo assim novos comportamen-
tos sociais e com eles, novas oportunidades. 
Segundo Vaz (2011, p. 76), “[...] o mercado em 
tempos de economia digital tem adquirido novas 
configurações,	tanto	no	que	tange	à	globalização	
de empresas locais ou à localização de empre-
sas globais”.

A internet possibilita que qualquer empresa desen-
volva campanhas globais e que monitore todos os 
resultados em cada país, cidade ou região. Vaz 
(2011) nos orienta que na economia digital não 
existem	barreiras	geográficas	e	as	distâncias	se	
limitaram a um clique; o consumidor, assim, pode 
vir de qualquer parte do mundo. Da mesma forma, 
a concorrência pode surgir em todos os lugares 
e, por isso, pensar estrategicamente na hora de 
se comunicar com o mercado é o primeiro passo 
para o sucesso na economia digital.

Nesta era da web participativa e do avanço tec-
nológico, onde o consumidor atua ativamente na 
comunicação,	os	profissionais	de	marketing	per-
ceberam que apenas os atributos funcionais dos 
produtos	 comercializados	não	 eram	suficientes	
e começou a focar nas pessoas, no público-alvo 
(GABRIEL, 2010).

2.1 MARKETING EM UM MUNDO DIGITAL

Kotler	e	Armstrong	(2000,	p.3),	define	marketing	
como “[...] o processo social e gerencial no qual 
indivíduos e grupos obtêm aquilo de que neces-

sitam e desejam, criando e trocando produtos e 
valores com outros”.

Logo o marketing é pensado para satisfazer 
necessidades e desejos humanos e, por isso o 
entendimento do público-alvo precisa ser con-
siderado durante todo o processo, tornando-o o 
centro de qualquer estratégia. Gabriel (2010, p.2) 
nos informa que “se o comportamento do público-
-alvo muda, as estratégias de marketing também 
precisam mudar”.

A base para qualquer estratégia de marketing 
bem-sucedida é conhecer, entender e pesquisar 
quais são as necessidades, desejos e demandas 
do público-alvo. O público-alvo deve ser o ponto 
de partida para qualquer estratégia de marketing 
e seus comportamentos e costumes devem ser 
continuamente reavaliados, para que a comunica-
ção esteja sempre de acordo com os objetivos da 
marca. O acesso à informação possibilitou novas 
oportunidades para os consumidores, criando um 
público cada vez mais crítico e seletivo. Assim, é 
preciso que o marketing também seja pensando 
para um mundo e para pessoas cada vez mais 
conectadas.

Nesse	sentido,	Vaz	(2011)	afirma	que	os	conceitos	
básicos de marketing não mudaram tanto com a 
economia digital; O que se alterou é a maneira que 
tais conceitos devem ser aplicados.

Os recursos tecnológicos possibilitaram um am-
biente fértil para as diversas ações de marketing. 
Se antes, os elementos do composto de marketing 
estavam restritos a ações em meios tradicionais, 
hoje qualquer um dos 4 Ps2 podem ser explorados 
também no digital (GABRIEL, 2010).

Um	dos	grandes	desafios	para	o	marketing	nessa	
era digital é a constante mudança das tecnologias 
e plataformas. Para obter-se uma estratégia de 
marketing	qualificada	é	preciso	conhecer	profunda-
mente os meios em que ela será aplicada, porém, 
no digital a mudança acontece de forma extrema-
mente rápida e novas ferramentas são criadas a 
todo o momento. Sobre isso, Vaz (2011, p. 243) 
afirma	que	“[...]	entender	rapidamente	a	lógica	de	
cada mudança imperceptível no mercado faz parte 
não só de uma nova estratégia, mas também de 
uma nova maneira de pensar toda a organização”.

Um ponto importante sobre o marketing em meio 
digital é que o público-alvo não é mais apenas 

2 Criado por Jerome McCarthy em 1960 e difundido por 
Kotler, é o conjunto de ferramentas de marketing, também 
chamado de composto de marketing ou mix de marketing. 
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um receptor de conteúdo e mensagens. Hoje, 
as ferramentas utilizadas pelas empresas são as 
mesmas ferramentas utilizadas pelos clientes, 
como as mídias sociais e aplicativos. Assim, “[...] 
as empresas rivalizam espaço com os próprios 
clientes na comunicação da sua marca” (VAZ, 
2011, p. 126). O público-alvo passou a ser mídia 
e gerador de mídia, mais ativo e altamente crítico. 
Gabriel	(2010),	afirma	que:

Não podemos mais pressupor que o nosso 
público	se	comporta	como	um	‘alvo’	estático	à	
espera de ser “atingido”. Isso é mais apropriado 
ao comportamento do consumidor das mídias 
tradicionais altamente controláveis (GABRIEL, 
2010, p.109).

O marketing tem papel fundamental na vida das 
empresas, uma vez que se torna fundamental para 
tornar as empresas vivas em mercados cada vez 
mais competitivos por meio de suas estratégias e 
ferramentas. Isto é, a compreensão deste conceito 
acima citado é essencial para que se possa apro-
fundar a discussão sobre posicionamento, funda-
mento base para qualquer estratégia de marketing 
e comunicação, que será apresentado a seguir.

2.2 POSICIONAMENTO

A sociedade contemporânea se comunica com 
mais facilidade e é bombardeada por dezenas 
de informações e conteúdos todos os dias. Para 
resguardar-se desse volume de comunicação, a 
mente	humana	filtra	tudo	que	é	recebido,	absor-
vendo geralmente apenas o que de certa forma, se 
relaciona ao repertório individual e às experiências 
anteriores (RIES; TROUT, 2009).

Observa-se, assim, o constante esforço de marcas 
e empresas para serem reconhecidas e escolhidas 
pelos consumidores. Para isso, é “[...] preciso ser 
seletivo,	concentrar-se	em	metas	bem	definidas,	
praticar a segmentação. Em uma palavra, posicio-
namento” (RIES; TROUT 2009, p.20).

Como dito por Ries e Trout (2009), posiciona-
mento pode parecer um conceito simples, porém 
poderoso e essencial para a publicidade. É como 
um produto ou empresa se posiciona na mente 
do potencial cliente. Kotler e Keller (2006, p. 305) 
complementa	afirmando	a	ideia	dizendo	que	po-
sicionamento “[...] é a ação de projetar o produto 
e a imagem da empresa para ocupar um lugar 
diferenciado na mente do público-alvo”.

Segundo Kotler e Keller (2006), um posicionamen-
to	bem	definido	e	estruturado	ajuda	a	empresa	a	

maximizar sua vantagem mercadológica, delinear 
suas estratégias de marketing, bem como enten-
der a essência da marca e transmiti-la ao mercado.

Apesar de ser teorizado nos anos 70, pelos escrito-
res All Ries e Jack Trout, tal conceito continua sen-
do relevante, sobretudo nos dias atuais, movidos 
pelo potencial da internet, com empresas e marcas 
desejando ocupar um lugar de destaque frente à 
concorrência e ao excesso de informações.

Além do grande volume de conteúdo, marcas 
e produtos, a internet proporcionou que a con-
versação entre empresas e consumidores fosse 
otimizada, através do surgimento das plataformas 
de redes sociais. Nota-se então a importância do 
conceito de posicionamento nesses novos meios 
de comunicação, pois é ele que conduz o entendi-
mento de quais redes sociais é valido atuar, quais 
estratégias devem ser utilizadas e como agregar 
valor para a marca, construindo relacionamentos 
com o público-alvo (GABRIEL, 2010).

2.3 REDES SOCIAIS – FACEBOOK

Atualmente, ao se tratar de redes sociais é re-
corrente ligar o termo a alguma plataforma ou 
ferramenta digital. O fato é que desde o inicio da 
humanidade a sociedade é composta por redes de 
pessoas que se ligam de acordo com interesses 
em comum. Em relação a isso, Gabriel (2010) nos 
comunica:

O que mudou ao longo da história foi a abran-
gência e difusão das redes sociais, conforme as 
tecnologias de comunicação interativas foram 
se desenvolvendo: escrita, correios, telégrafo, 
telefone, computador, celular etc. (GABRIEL, 
2010, p. 193).

Tendo em vista que marketing é voltado para as 
pessoas, é importante que a comunicação dire-
cione os olhares para as redes sociais digitais, 
onde os consumidores compartilham suas vidas, 
gostos e opiniões. Essas redes são excelentes 
canais para a compreensão das necessidades e 
desejos dos consumidores.

Segundo Torres (2009, p. 115), as redes sociais 
são para o marketing e comunicação uma espé-
cie de “[...] bênção e maldição”. Por um lado, se 
configuram	como	uma	mídia	forte,	com	audiência,	
segmentada e de custo baixo, cenário este perfeito 
para uma estratégia comunicacional. Porém, as 
redes sociais e mídias sociais possuem, segun-
do o autor (2009), vida própria, onde, além de 
se veicular mensagens, é preciso interagir e ter 
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uma estratégia de comunicação bastante forte e 
estruturada.

Entre as redes sociais mais conhecidas, temos o 
Facebook. Criado em 2004, por Mark Zuckerberg 
e um grupo de amigos, o Facebook se tornou a 
maior rede social do mundo, ultrapassando mais 
de dois bilhões de usuários por mês em 2017.3 
Segundo a pesquisa Digital in 2017 Global Over-
view4, foi constatado que o Brasil é o terceiro maior 
do mundo em número de usuários no Facebook, 
atrás apenas da China e Estados Unidos.

Segundo Silva e Silva (2013, p.4), “[...] a mobi-
lidade dessa ferramenta contribuiu no aumento 
significativo	 de	pessoas	neste	 ambiente	 virtual,	
como também no crescimento e presenças de 
empresas fazendo uso do mesmo”. Isto pode ser 
explicado, pois, segundo Vaz (2011, p. 699) a 
conversação no Facebook é muito mais fácil em 
relação a outras grandes redes sociais.

Porém, é preciso cautela na hora de pensar nas 
estratégias de marketing para o Facebook. Como 
em tese funciona como um espaço para conversar 
entre amigos, não se pode forçar uma comuni-
cação de modo que as pessoas ali presentes 
se sintam invadidas (VAZ, 2011). As campanhas 
nesta rede social não devem se limitar apenas em 
anúncios e propagandas. Sobre isso, Vaz (2011), 
informa:

Empresas que tratam redes sociais como es-
paço publicitário parecem àqueles seus amigos 
que entraram em algum negócio de marketing 
multinível	e	ficam	querendo	que	você	participe	
da pirâmide deles, lhe telefonando, marcando 
almoços e outras formas de contato. Com as 
empresas acontecem da mesma maneira. É 
preciso dosar ações de relacionamento com 
ações comerciais [...]. (VAZ, 2011, p.663).

No Facebook, assim como em todas as redes 
sociais, é preciso ser relevante e gerar relacio-
namentos duradouros, de forma que o público 
se sinta convidado a interagir com a marca e, até 
mesmo, compartilhar o conteúdo postado por ela.

O posicionamento da marca tem papel central na 
sua atuação dentro do Facebook. Uma vez que as 
pessoas nessa rede estão em busca de relações 
amigáveis, é preciso saber como construir esses 
relacionamentos, entendendo, para isso, qual tom 

3 Disponível  em < ht tp: / /www1.fo lha.uol .com.br /
tec/2017/06/1896428-facebook-atinge-marca-de-2-bilhoes-
de-usuarios-anuncia-zuckerberg.shtml>. Acesso em: 01 out. 
2017.

4  Disponível em < https://www.slideshare.net/wearesocialsg/
digital-in-2017-global-overview>. Acesso em: 01 out. 2017.

de voz usar, qual conteúdo compartilhar e como 
gerar	significados	e	valor	para	a	marca.	Isso	tudo	
só é possível levando em conta o posicionamento 
definido	pelas	estratégias	de	marketing.

Saber como explorar o posicionamento nesta 
rede social e utilizar seus recursos disponíveis a 
favor das marcas é um grande diferencial com-
petitivo em mercados regidos pela informação e 
tecnologia.

2.4 IFOOD

O iFood foi fundado em 2011, por Patrick Sigrist 
e Felipe Fioravante. A proposta inicial era de fun-
cionar como uma grande praça de alimentação 
online, por meio de um site na internet. 5 Em 2012, 
com o lançamento do aplicativo para smartphones, 
a startup começou a ganhar visibilidade.

O aplicativo permitia que o usuário visualizasse os 
restaurantes mais próximos do local de entrega - 
através da geolocalização6 - e que, além disso, 
tivesse acesso aos cardápios dos restaurantes 
cadastrados, preços e formas de pagamento. Com 
isso, o iFood trouxe mobilidade e praticidade para 
os clientes, uma vez que não se dependia mais 
de uma ligação convencional ou do uso de um 
computador para fazer o pedido.

Segundo o próprio site da empresa7, o iFood 
possui mais de 15 mil restaurantes cadastrados, 
entrega cerca 3 milhões de pedidos por mês, 150 
mil pedidos por dia e está presente em 4 países, 
sendo eles Brasil, Argentina, Colômbia e México.

O iFood está presente no Facebook desde 2011. 
No inicio, suas postagens não apresentavam uma 
identidade	 visual	 bem	 definida	 e	 a	 linguagem	
usada sempre foi marcada pelo teor humorístico, 
humor este que se faz presente até hoje na co-
municação da marca. O IFood possui 1.350.869 
fãs em sua fanpage do Facebook, sendo que suas 
publicações têm números de engajamento eleva-
dos, contando com postagens que ultrapassam 
70 mil curtidas e 200 comentários.8

Hoje, a empresa posiciona-se como um delivery 
para vários estilos gastronômicos, cujos pedidos 

5 Disponível em: <http://mundodasmarcas.webspot.com.
br/2017/02/ifood.html> Acesso em: 01 out. 2017.

6 Se refere ao conhecimento da própria localização 
geográfica	de	um	determinado	objeto.	É	o	posicionamento	
desse objeto em um sistema determinado de coordenadas.

7 Disponível em: <https://www.ifood.delivery/br/sobre> 
Acesso em: 01 out. 2017.

8  Disponível em: < https://www.facebook.com/iFood/> Acesso 
em : 01 out. 2017.
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são realizados com praticidade e com entrega 
programada.	Prometem	ainda,	 em	seu	 site	 ofi-
cial, alimentar os momentos importantes da vida 
das pessoas. O presente trabalho avalia quais 
estratégias foram utilizadas na construção desse 
posicionamento e como o iFood o comunica utili-
zando o Facebook.

3 METODOLOGIA

Para guiar a pesquisa, foi utilizado o estudo de 
caso como metodologia, uma vez que se privi-
legiou um caso particular, realizando um exame 
minucioso de uma experiência para a compreen-
são do problema estudado (GONSALVES, 2003). 
A pesquisa é de natureza explicativa, tendo o 
objetivo de explicar as razões e os porquês da 
relação Posicionamento e Facebook (GIL, 2002).

O conteúdo postado pela empresa no Facebook 
- incluindo textos, imagens e vídeos - bem como 
o tom de voz da marca nessas postagens foram 
estudados à luz dos autores de posicionamento e 
marketing digital, como Ries e Trout, Kotler, Vaz, 
Gabriel e Torres. Nossa análise se concentrou nas 
postagens realizadas durante o mês de outubro 
de 2017. O objetivo foi entender quais são as 
estratégias de posicionamento utilizadas e, princi-
palmente, qual a importância de o posicionamento 
ser difundido e trabalhado também em meio online.

É uma pesquisa qualitativa, visto que se concen-
trou nos aspectos subjetivos e as particularidades 
do objeto de estudo. O campo de pesquisa foi 
digital, devido toda a análise ser realizada dentro 
da rede social Facebook. Para dar sustentação 
teórica nas análises feitas e conclusões tomadas, 
foram utilizados os autores já apresentados sobre 
posicionamento e marketing digital. Além disso, foi 
preciso consultar dados secundários e publicações 
já feitas em revistas e blogs sobre o iFood, para um 
aprofundamento na sua história, atuação e mercado 
em que está inserido. Por essas razões, a pesquisa 
realizada	possui	também	caráter	bibliográfico.

3.1 ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO 
IFOOD

O iFood foi a startup9 pioneira no lançamento de 
um aplicativo de delivery (Figura 1) e até o momen-
to dessa pesquisa está na liderança do segmento, 
o que pode ser comprovado quando se analisa 
número de downloads do aplicativo comparado 

9 Companhias e empresas que estão no início de suas 
atividades e que buscam explorar atividades inovadoras 
no mercado.

aos de empresas do mesmo segmento. Podemos 
citar como exemplo a empresa Pedidos Já, umas 
das grandes empresas que também atua com 
delivery por aplicativo e site. A Pedidos Já possui 
5.000.000 (cinco milhões) downloads em disposi-
tivos móveis, enquanto o iFood alcançou mais de 
10.000.000 (dez milhões) de downloads, de acordo 
com a PlayStore, loja de aplicativos para Android.

Desde o seu lançamento, em 2012, até o momento 
dessa pesquisa, o iFood posiciona-se como um 
aplicativo que oferece praticidade e comodida-
de aos seus usuários na hora de pedir comida. 
Funciona como um aglomerado de restaurantes, 
listados de acordo com a localização do usuário, 
permitindo que ele selecione seu prato, comple-
mentos e bebidas, de acordo com sua preferência. 
Após	definir	o	prato,	o	usuário	escolhe	a	forma	de	
pagamento	e	o	restaurante	parceiro	fica	respon-
sável pelo preparo e entrega do pedido.

A partir dos estudos realizados, entende-se que o 
posicionamento do IFood se deu pela diferenciação 
baseada no canal. Segundo Kotler (2006) essa va-
riável de diferenciação para construção de um posi-
cionamento tem como característica estar presente 
em diversas regiões, possuir revendedores bem 
treinados	e	ter	uma	distribuição	logística	eficiente.

Esse tipo de diferenciação aplica-se ao iFood, uma 
vez que o seu diferencial do se deu por conta dos 
seus canais de distribuição do serviço oferecido, 
sendo eles o aplicativo e site. Além disso, a empresa 
conseguiu uma cobertura nacional, estando presen-
te em mais de 250 cidades brasileiras10 e, ainda, 
iniciou sua atuação em mercados internacionais.

O pioneirismo no mercado de deliverys, tornou 
o iFood a principal referência nesse mercado. 
Ries e Trout (2009), ao explicarem o conceito de 
posicionamento, apresentam a ideia de a mente 
humana ser composta por uma série de escadas. 
Cada escada representaria, assim, um segmento/
categoria de produtos diferente e cada degrau, 
uma marca. O iFood conseguiu inserir uma nova 
escada na mente de seus clientes, um novo seg-
mento de consumo, sendo ele o delivery online 
de comida.

Notou-se, que por diversas vezes em sua comuni-
cação, principalmente no Facebook (FIGURAS 1 e 
2), o iFood apresenta situações às quais os seus 
usuários não precisarão mais se preocupar, como 
linhas ocupadas, atendentes mal-humorados e pe-
didos errados – situações frequentes nos serviços 

10  Disponível em: < https://www.ifood.com.br/cidades-
atendidas> Acesso em: 02 nov. 2017.
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de Disk entregas, segundo o próprio iFood. Dessa 
forma, o iFood ocupa o espaço do mercado em 
relação a um serviço já existente (RIE; TROUT, 
2009), criando assim um novo segmento na mente 
do público-alvo e reforçando que a experiência de 
compra oferecida pela marca será mais rápida e 
mais prática do que a que é oferecida pelos tradi-
cionais serviços de disk entrega.

Figura 1 – Publicação feita em 2015
Fonte:	Página	oficial	do	iFood	no	Facebook11

Figura 2 – Trecho retirado da área “sobre” na Fanpage do iFood
Fonte:	Página	oficial	do	iFood	no	Facebook12.

11 Disponível em < https://www.facebook.com/iFood/photos/a.
141598235915345.36682.130428890365613/8000190800
73254/?type=3&theater> Acesso em: 02 nov.2017.

12 Disponível em <https://www.facebook.com/pg/iFood/
about/?ref=page_internal> Acesso em: 02 nov.2017.

Observou-se que também foi usada a estratégia 
de diferenciação baseada na imagem para a 
construção do posicionamento do iFood. Segun-
do Kotler (2006) os consumidores são altamente 
influenciados pelas imagens transmitidas das 
diferentes marcas e que construir uma imagem 
amigável e que seja receptível pelo público alvo é 
indispensável na construção do posicionamento.

É visível que a comunicação do iFood possui um 
certo teor de humor, ironia e coloquialidade. Segundo 
o diretor de marketing da empresa, Arthur Santos, 
o humor e a informalidade fazem parte da essência 
da marca13. De acordo com o Executivo, a Empresa 
começou a usar frases irreverentes em relação ao 
seu negócio e obtiveram um retorno inesperado.

As pessoas passaram a interagir com a empresa 
e a sentir que eram parte dela. Isso pode ser 
explicado, pois ao usar o humor gerou-se uma 
identificação	dos	consumidores	com	a	marca,	uma	
vez que não foi o iFood que inventou as frases, 
ele apenas apropriou-se de frases engraçadas 
divulgadas pelo próprio público-alvo no Twitter. 
Nesse sentido, observamos que é aplicado outro 
princípio para um posicionamento de sucesso, 
que “[...] não é apenas criar algo novo e diferente, 
mas manipular aquilo que já está dentro da mente, 
reatar as conexões que já existem” (RIES; TROUT, 
2009, p.19).

A liderança mercadológica do iFood pode ter sido 
influenciada	 pelo	 início	 de	 sua	 divulgação	 nas	
mídias de massa. Apesar da criação da empresa 
ter sido em 2011, a primeira campanha veiculada 
na TV só ocorreu em 2014, antes disso a empresa 
direcionava suas forças de marketing para o am-
biente digital. O diretor de marketing da empresa, 
Arthur Santos, em entrevista para a PROPMARK, 
completa: “Isso foi um diferencial, passamos a ser 
um first mover14 na TV, as pessoas conheciam 
muito mais a nossa marca e isso ajudou a nos 
consolidar como Top of Mind no Brasil15”.

Apesar do posicionamento do iFood ter sido 
construído	de	forma	eficaz,	seu	principal	desafio	é	
mantê-lo ao longo dos anos, uma vez que a imagem 
da marca depende diretamente do serviço oferecido 
pelos restaurantes parceiros. Segundo Ries e Trout 
(2009, p. 46) “[...] mais do que qualquer outra coisa, 

13 Disponível em < http://propmark.com.br/anunciantes/o-
humor-e-muito-poderoso-e-faz-parte-da-nossa-marca> 
Acesso em: 02 nov. 2017.

14 Vantagem do primeiro, liderança ou privilégio. É a vantagem 
que pode ser adquirida por quem entra inicialmente num 
determinado mercado.

15 Termo em inglês utilizado na área de marketing como uma 
maneira	de	qualificar	as	marcas	que	são	mais	populares	
na mente dos consumidores.
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o bom posicionamento requer perseverança. Você 
tem de mantê-lo ano após ano”.

Analisando uma postagem aleatória no Facebook 
da marca (FIGURA 3), foi possível observar como 
o posicionamento pode ser enfraquecer, devido 
a problemas e reclamações dos usuários sobre 
restaurantes	 filiados	 ao	 iFood, repercutindo na 
construção de uma imagem negativa, diferente 
do posicionamento almejado. Buscando amenizar 
essas situações, o iFood lançou no início de 2017, 
o serviço iFood Next, que vai buscar desenvolver 
soluções e serviços que tornem mais fácil e oti-
mizem a atuação de restaurantes e lanchonetes16

Figura 3 – Comentários retirados de uma publicação de 2016
Fonte:	Página	oficial	do	iFood	no	Facebook17

3.2 POSICIONAMENTO DO IFOOD 
APLICADO NO FACEBOOK

Considerando os objetivos desta pesquisa, foram 
analisadas as postagens realizadas durante 30 
dias, no mês de outubro de 2017. Além disso, 
postagens que consideramos de destaque para o 
posicionamento da marca, fora do período acima 
citado, também foram observadas.

O Facebook foi criado para ser uma comunidade 
de amigos em Harvard e esse conceito perpetuou-
-se durante os anos, tornando-se um espaço para 
conversas e relacionamentos com pessoas de um 

16  Disponível em:< https://restaurante.ifood.delivery/ifood-
next> Acesso em: 02 nov. 2017.

17 Disponível em:< https://www.facebook.com/iFood/ph
otos/a.141598235915345.36682.30428890365613 
/1152754961466329/?type=3&theater> Acesso em: 02 nov. 
2017.

mesmo ciclo social. Por ser um espaço de amigos, 
não se pode forçar uma comunicação de modo que 
as pessoas ali presentes se sintam invadidas (VAZ, 
2011). É nesse aspecto que tal pesquisa se torna 
relevante, pois é preciso entender como utilizar tal 
rede social como ferramenta de comunicação sem 
torná-la mais uma mídia para apenas depósito de 
publicidade e aproveitá-la para criar conversações 
com os consumidores.

Um ponto importante para iniciar este estudo é 
entender que, na Fanpage e nas demais mídias, a 
força de comunicação do iFood destina-se para o 
público	final,	para	quem	vai	pedir	a	comida	através	
do delivery online.

Quando a primeira campanha para a TV e rádio 
foi divulgada, em setembro de 2014, a empresa já 
estava há dois anos trabalhando sua marca, seu 
posicionamento e relacionamento com os clien-
tes no Facebook. Para isso, nessa época, eram 
realizadas promoções e sorteios para engajar o 
público, chegando a publicações com 400 curtidas 
e 40 compartilhamentos.18

Em 2015, o iFood lançou uma campanha estrelada 
pelo Fábio Porchat, humorista do canal de YouTube 
Porta dos Fundos, onde ele mostra o quão estres-
sante é pedir comida por telefone e para isso, o 
diálogo é feito com uma suposta atendente chamada 
Judite. Anteriormente, o canal Porta dos Fundos 
havia satirizado o serviço de outra marca, também 
usando o diálogo entre Porchart e Judite. Enquanto 
na TV o iFood falava com diversos públicos dife-
rentes, no Facebook (FIGURA 04) a marca usava a 
mesma campanha para se aproximar do seu público 
de maneira simpática e agradável.

Figura 4 – Campanha de Fábio Porchart divulgada no Facebook
Fonte:	Página	oficial	do	iFood	no	Facebook19.

18 Disponível em: < https://www.facebook.com/iFood/ph
otos/a.141598235915345.36682.130428890365613 
/497200473688451/?type=3&theater> Acesso em: 07 nov. 2017

19 Disponível em:< https://www.facebook.com/iFood/
videos/880475692027592/> Acesso em: 07 nov. 2017.
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O resultado dessa ação foram 636 curtidas, 49 co-
mentários e 113 compartilhamentos. Esse sucesso 
pode ser explicado, pois, no Facebook, as pessoas 
não querem ver apenas anúncios enquanto estão 
navegando, elas querem criar relacionamentos 
relevantes com os seus amigos, incluindo com as 
empresas presentes na sua rede. Segundo Vaz 
(2011, p. 664) “[...] uma maneira de fazer uma boa 
campanha é contar uma boa história e estimular 
as outras pessoas a passá-la para frente”. Foi o 
que o iFood fez: contou uma história que já havia 
feito sucesso anteriormente, usando a transmídia20 
e respeitando as características de cada canal.

No início de 2017, observando a tendência e o 
sucesso de vídeos de receitas culinárias que circu-
lavam no Facebook, novamente o iFood se apro-
priou da ideia para reforçar seu posicionamento. A 
empresa lançou uma série de vídeos mostrando o 
passo a passo para o preparo de receitas, levando 
as	pessoas	a	ficarem	interessadas	para	aprender	a	
cozinhar. Porém, diferente dos tradicionais vídeos 
de	receitas,	no	final	as	pessoas	eram	surpreendi-
das, pois o prato dava errado e uma mensagem 
dizia “Deu errado? Peça pelo iFood!”.

Assim, o iFood reforçou seu posicionamento, 
dizendo que com ele não aconteceria nada de 
errado no processo e era muito mais prático comer 
utilizando seus serviços. Foram cinco vídeos de 
receitas diferentes, e todos eles tiveram mais de 
30 mil visualizações, sendo que o primeiro vídeo 
divulgado chegou a 165 mil visualizações, 600 cur-
tidas, 126 compartilhamentos e 205 comentários.

A quebra de expectativa, unida ao tom de voz 
irreverente e humor da marca, fez as pessoas se 
identificarem,	rirem	junto	com	a	marca,	marcarem	os	
amigos e compartilharem nas próprias redes, assu-
mindo para si o discurso ali transmitido (FIGURA 5).

Figura 5 - Comentário retirado do primeiro vídeo da 
campanha de receitas
Fonte:	Página	oficial	do	iFood	no	Facebook21.

20 A transmídia é um conjunto de mídias que contam juntas 
uma determinada história.

21  Disponível em:<https://www.facebook.com/iFood/
videos/1375540319187791/>. Acesso em: 02 nov. 2017.

Segundo Vaz (2011), quando uma pessoa curte, 
comenta ou compartilha na página de uma marca, 
transmite	a	sensação	que	ela	confia,	respeita	ou	
admira aquela empresa, aumentando assim, a 
chance dos seus amigos também curtirem.

Entrando no período recortado para a pesquisa, 
mês de outubro de 2017, foi possível perceber que 
o iFood se distanciou do Facebook no que se refere 
aos conteúdos orgânicos publicados na Fanpage 
e a periodicidade de postagem. Durante o ano de 
2017, a Fanpage do iFood manteve regularidade em 
suas postagens, sendo que de janeiro a julho eram 
realizadas ao menos duas postagens semanais. 
Curiosamente, de agosto até outubro a Fanpage 
foi alimentada com pouca frequência, chegando a 
somente duas postagens no mês de outubro.

Apesar disso, o KPI 22de	engajamento	-	definidos	
por Gabriel (2010) como um dos indicadores de 
desempenho no Facebook – permaneceu alto nas 
duas postagens de outubro, sendo que a segunda 
postagem chegou a 23 mil curtidas23.

Porém, o posicionamento da marca não depen-
de apenas dos números. Na primeira postagem 
realizada em outubro (FIGURA 6), percebeu-se 
que a página da marca está se tornando uma 
espécie de SAC24 e comprovou-se o que foi já 
dito anteriormente, que apesar de o iFood estar 
em processo de forte consolidação do posiciona-
mento no mercado, este mesmo posicionamento 
é altamente vulnerável pelo fato de depender da 
qualidade de serviços de terceiros.

Figura 6 – Comentários retirados da publicação do dia 16 de 
out. de 2017
Fonte:	Página	oficial	do	iFood	no	Facebook25.

22	Key	Performance	Indicators,	definidos	por	Martha	Gabriel	
(2010, p. 334) como indicadores de desempenho.

23 Disponível em: < https://media.giphy.com/media/
l0IsGA5IxwXqE6IqQ/giphy.gif> Acesso em: 02 nov. 2017.

24	Por	‘SAC’	entende-se	Serviço	de	Atendimento	ao	Cliente,	
utilizado para tirar dúvidas dos clientes sobre produtos, 
serviços e ações de comunicação. Para resolver problemas 
e receber feedback sobre o trabalho da empresa.

25 Disponível em: < https://www.facebook.com/iFood/
videos/1650005778407909/> Acesso em: 02 nov. 2017.
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O Facebook do iFood está se tornando um canal 
utilizado para as pessoas manifestarem insatis-
fações e reclamações referentes aos principais 
atributos do posicionamento da marca - como por 
exemplo a agilidade e praticidade do serviço. Per-
cebe-se que não é mais o iFood que está usando o 
Facebook para reforçar seu posicionamento, mas 
as pessoas usam o canal para propagarem uma 
imagem negativa e oposta ao posicionamento da 
marca, atitude que vai ao encontro da abordagem 
inicial deste artigo referente ao uso da internet 
pelas pessoas em prol de mais participação e 
conversas.

Constata-se que da mesma forma que o 
Facebook é uma importante rede para aperfeiçoar 
a comunicação das marcas, ele também possui o 
poder reverso, de desmanchar o posicionamento 
desejado pelas empresas. A respeito disso, Gabriel 
(2010,	p.	106)	afirma	que	“[...]	o	digital	potencializa	
o alcance do marketing, tanto para o bem quanto 
para o mal”.

O posicionamento do iFood é marcado pelo seu 
humor e tom de voz amigável e isso era transmi-
tido amplamente no Facebook, até mesmo nas 
respostas de todas as postagens. A maioria dos 
comentários era respondida de forma a aproximar 
a marca e o consumidor, criando uma relação de 
amigos entre eles.

Esse relacionamento com os consumidores 
não apareceu durante o mês de outubro e vem 
decaindo desde agosto de 2017. Percebemos 
que o iFood pode estar cometendo equívocos 
que grande parte das empresas cometem no 
Facebook e nas demais redes sociais. Segundo 
Vaz (2011, p 274) “[...] as empresas não estão 
acostumadas a ouvir seus consumidores, muito 
menos a conversar com eles, porque isso pres-
supõe resposta. As empresas precisam aprender 
a conversar”.

Enquanto a periodicidade no número de postagens 
foi reduzida, notou-se o aumento de anúncios 
patrocinados26 durante a realização do estudo. 
Notou-se ainda que em alguns dos anúncios em 
questão, o posicionamento da marca - de pratici-
dade, rapidez e com um tom de voz marcado pelo 
humor - não aparecem (FIGURA 7).

26 Mensagens pagas de empresas que as ajudam a alcançar 
as pessoas que mais interessam.

Figura 7– Postagem patrocinada em outubro de 2017
Fonte: Feed do Facebook da autora.

Nas redes sociais, principalmente no Facebook, 
esse tipo de comunicação é altamente arriscado, 
pois as pessoas não querem ver anúncios enquan-
to estão navegando, elas querem se relacionar 
com as marcas (VAZ, 2011).

Se antes, o iFood usava o Facebook como um 
aliado na propagação e construção de seu posicio-
namento, fazendo dele um canal principal e ativo 
para o relacionamento com seu público-alvo, hoje 
observa que a empresa não está investindo da 
mesma maneira que no início de suas operações, 
canalizando sua força de marketing em outras 
mídias e fazendo de tal rede social apenas um 
reforço na comunicação.

4 CONCLUSÃO

Tal pesquisa objetivou-se entender como o iFood 
utilizou do Facebook ao longo dos anos para 
construir e difundir seu posicionamento junto ao 
público-alvo. Para isso, foi preciso entender o 
conceito e estratégias de posicionamento, bem 
como o contexto que a economia tem tomado em 
mercados regidos pela era digital.

A internet e as redes sociais criaram novas e 
infinitas	possibilidades	para	as	marcas	se	comu-
nicarem e, por sua vez, deu voz aos consumido-
res que passaram a ser, além de receptores de 
mensagem, emissores de mensagens, opiniões 
e críticas. Hoje, o consumidor tem papel central 
na comunicação das empresas e é ele que deve 
guiar as estratégias de marketing.

O iFood, nascido nesse mercado digital, nos 
sugere uma nova cultura na vida dos brasileiros. 
A partir dele, nasceu um novo negócio no merca-
do, um novo segmento de consumo. A empresa 
apresentou mais praticidade, acessibilidade e 
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comodidade ao hábito de pedir comida e isso foi 
possível através da sua comunicação.

O posicionamento do iFood teve papel central 
no sucesso da empresa e, através desse estudo 
de caso, foi possível comprovar que a utilização 
correta das estratégias de posicionamento pode 
levar a liderança mercadológica de uma marca. 
O iFood se tornou referência e líder de mercado, 
pois soube usar a seu favor os conceitos básicos 
de marketing e assim conseguiu chegar primeiro 
na mente dos consumidores.

O Facebook também foi um grande aliado para 
que a marca se destacasse, uma vez que foi 
através da aplicação do posicionamento nesta 
rede social que a empresa conseguiu criar uma 
gigantesca rede de fãs e aprimorar o relaciona-
mento com os seus clientes. O Facebook foi por 
muitos anos para o iFood, não somente uma 
mídia publicitária, mas um ambiente social que 
agregava	valor	para	a	marca	e	construía	signifi-
cados junto ao público-alvo.

Apesar da importância que o Facebook exerceu 
na construção do posicionamento, em outubro de 
2017 notou-se um recente afastamento da marca, 
que por sua vez está voltando suas forças de 
marketing para as mídias de massa tradicionais. 
Mesmo no meio digital, a empresa está concen-
trando seus esforços em anúncios e campanhas 
patrocinadas, deixando o desenvolvimento de 
conteúdo e relacionamento com os clientes para 
segundo plano.

Uma vez que os consumidores estão vendo no 
Facebook um espaço para manifestarem suas 
insatisfações em relação aos serviços prestados, 
é preciso cuidado para que não se construa uma 
imagem negativa da marca e, assim, desmanchem 
o posicionamento construído ao longo dos anos.

Sugere-se futuros estudos sobre o iFood na ótica 
do	consumidor,	a	fim	de	entender	como	a	marca	
impactou a vida das pessoas, uma vez que o há-

bito de pedir comida, por meio de deliverys online, 
tem sido ampliado para novos consumidores.
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