
De camisetas, blogs e afins 

A Camiseteria.com usa o design colaborativo e boas estratégias de comunidades na internet 
para criar um público fiel e participativo. 
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Ela tem quase três mil seguidores no microblogging Twitter. Seu blog recebe mais de oito mil 
visitas por dia. Se no quesito “relacionamento”, a acolhida é grande, no quesito “negócios” não 
é diferente: são 2.500 camisetas vendidas por mês. A idéia que começou sem nenhuma 
pretensão há três anos, hoje movimenta uma comunidade de seguidores na internet, gerando 
burburinho na imprensa e em grandes empresas – Levis, Brastemp e Microsoft fizeram 
propostas de parceria. 

Falamos da Camiseteria.com, loja que vende – adivinha? – camisetas. Mas o modelo foge do 
tradicional. Sem ter um único estilista contratado, a empresa fundada por Fábio Seixas e 
Rodrigo David, ambos com 33 anos, usa a criatividade dos colaboradores para bolar estampas 
e modelos. Qualquer um pode enviar idéias e sugestões e votar nas que mais gostam – as 
mais votadas são produzidas e colocadas à venda. “Investimos na moda feita por quem usa”, 
ensina Seixas, que segue a risca o be-a-bá do consumidor 2.0. 

A microempresa de Seixas conseguiu uma fórmula difícil de dar errado. Ao criar uma 
comunidade em volta de sua marca – em seu site, a empresa tem blog escrito pelo próprio 
Seixas, rede social (com espaço para consumidores criarem seu perfil com foto e se 
comunicarem), microblogging e galeria de fotos – a Camiseteria.com ganhou um público fiel e 
seguidor, ávido por participar. “Quem compra está adicionando ao guarda-roupa uma criação 
exclusiva que reflete a preferência da própria comunidade. E quem cria, sobretudo se for um 
profissional novo ou ainda não muito conhecido, tem uma boa chance de mostrar seu talento e 
ganhar visibilidade no mercado de design”, explica Seixas, que, por e-mail, concedeu a 
seguinte entrevista: 

No início do Camiseteria, você achava que a marca teria essa repercussão? 

Lembro que antes de lançar o site, ficávamos conversando sobre como seria a receptividade 
do público e da imprensa, quantas camisetas venderíamos, etc. Erramos todas as previsões. O 
público abraçou a idéia e mudou completamente o Camiseteria. E três anos depois, a imprensa 
continua acompanhando de perto a evolução da empresa, ou seja, ainda é uma agradável 
surpresa.  

Como todo bom site de e-commerce, a logística precisa ser impecável. Como funciona? 

Vendemos em média 2.500 camisetas por mês e estamos ampliando a nossa rede de 
revendedores offline.  



A logística é feita através de um sistema proprietário, que garante maior agilidade no 
processamento dos pedidos e um controle de estoque em tempo real. Assim garantimos a 
entrega em até 3 dias úteis, para qualquer canto do Brasil. 

O fato de estarem na Internet propiciou a formação de comunidades compostas por usuários 
de interesses comuns. Podemos dizer que vendem basicamente para um nicho específico? 

A maioria dos clientes tem entre 20 e 24 anos. Mas já vendemos camisetas para jovens de 80 
anos e adultos de 12 também. :) Vender para um nicho específico não é a nossa praia. A idéia 
é vender para qualquer pessoa que goste de arte, camisetas e internet. Todos são bem-vindos 
no site e podem participar ativamente da escolha das nossas próximas coleções. 

Como é o processo de escolha do que vender? 

O Camiseteria pode ser dividido em duas partes: a loja de camisetas e o concurso on-line. 
Através do concurso, os usuários enviam sugestões de estampas e votam nas que estão 
concorrendo. Todo mês produzimos entre 6 e 10 camisetas com as melhores notas na votação. 
As camisetas ficam disponíveis para compra no site. Os vencedores recebem R$ 1.000 em 
dinheiro e créditos para compras no site. Tudo é feito on-line, através do site. 

O blog de vocês recebe uma visitação maior que muitos sites de grandes empresas. Como 
incorporaram o blog à estratégia web? 

Nosso site possui uma "área de lazer", chamada BlogBox. É um espaço onde os freqüentadores 
podem bater papo, conversar sobre assuntos atuais, arte, moda ou qualquer outra coisa. É 
uma das seções mais populares do site e recebe em média, 8 mil visitantes únicos por dia. 
Através do BlogBox recebemos sugestões que são prontamente analisadas pela equipe 
Camiseteria.  

Li que vocês têm parceria com  Brastemp (em junho, essa parceria resultou no Microonderia, 
um concurso temático na mesma mecânica do site, no qual as pessoas criam adesivos para 
personalizar os microondas da marca). Existem outras propostas de marcas do mundo físico? 

Temos parcerias com grandes empresas e marcas do mundo físico. Já desenvolvemos ações 
com Brastemp, LEVI'S, Microsoft, VH1, Nitrocorpz e iMasters, por exemplo. E tem mais vindo 
por aí! 
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