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EDITORIAL

BrandTrends Journal 

Com o presente trabalho, apresentamos o 
décimo nono volume de BrandTrends Jour-
nal, revista científica digital do Observatório 
de Marcas. Esta é uma revista internacional, 
de publicação bianual, peer-refereed, media-
da em língua portuguesa, espanhola, inglesa 
e francesa, aberta a colaboradores de todas as 
partes do mundo interessados na área da Co-
municação, Business e Branding.

Como tem vindo a ser referido ao longo 
dos diferentes volumes, a BrandTrends vai-se 
construindo com a contribuição de académi-
cos, pesquisadores e profissionais, que traba-
lham em áreas científicas que se intersetam, 
cujo domínio comum são as Marcas. Temos 
vindo a criar, assim, uma comunidade de prá-
tica, que coexiste de forma real e, para trazer-
mos o momento histórico que estamos a atra-
vessar em que somos confrontados por uma 
pandemia a nível mundial, essa comunidade é 
hoje fundamentalmente virtual, dando corpo 
a transformações na organização espacial das 
relações, das ideias e das transações sociais, 
impulsionadas por dinâmicas sociais, que, 
aplicadas a contextos culturais específicos, de-
terminam novos saberes e novas práticas. Nas 
relações e ligações entre realidades aparente-
mente distintas, sejam estas áreas disciplina-
res tradicionalmente delimitadas por frontei-
ras rígidas, com os respetivos conhecimentos 
convencionalmente arrumados em disciplinas 
específicas, quer sejam contextos culturais apa-
rentemente distintos com as suas linguagens 
específicas, BrandTrends Jounal é eminente-
mente interdisciplinar. Assume-se como o lo-
cus no qual se perscruta tendências, se cruza 
saberes e campos de pesquisa, se compreenda 
as diferenças e as complementaridades desses 
estudos e das respetivas práticas e se procura 

sempre ver e entender a marca como uma en-
tidade complexa que se instancia e permeia en-
tre a vida humana e a natureza social e cultural 
que a rodeia. É, por conseguinte, neste posicio-
namento holístico, que se pretende prosseguir 
uma perspetiva convergente de vários ramos 
do saber, nos quais não se vejam os trabalhos 
como o somatório de conhecimentos, mas an-
tes possibilidades de estabelecer relações en-
tre estas para o conhecimento daquilo que é a 
complexidade do estudo da marca.

Nesta edição, a BrandTrends está dedica-
da ao V Branding Congress: Propósito, Trans-
parência e Valor de Marca, que em razão das 
circunstâncias sanitárias da COVID-19 teve de 
ser adaptado e realizado de modo 100% online, 
no período de 20 de agosto a 27 de novembro 
de 2020. Muitas foram as contribuições dos 
pesquisadores. Os artigos aqui apresentados 
inscrevem-se no evento e passamos a partilhar 
com todos os leitores.

Neste enquadramento, e como confluência 
de diferentes saberes, o artigo intitulado “Mé-
tricas de desempenho em campanhas na rede 
social Instagram e reconhecimento de marca: 
estudo de caso na SEAD UFMA”, inscrito na 
área das Ciências da Informação, apresenta 
pesquisa onde se  objetiva mensurar os impac-
tos do uso do E-Marketing com uma linguagem 
bem-humorada e regional no desempenho das 
métricas de uma conta da rede social, a par-
tir de dados obtidos na conta empresarial do 
Instagram. Conclui-se que, com a utilização 
desses recursos, a campanha de E-Marketing 
amplia significativamente o engajamento dos 
seguidores.

O artigo “A construção da identidade de 
destinos turísticos através de elementos de 
marca”, inscrito na área do Turismo, traz a 
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discussão sobre os elementos que compõem 
uma marca turística e a sua contribuição pa-
ra a construção da identidade de um destino, 
aplicados a três destinos do nordeste brasileiro 
– Natal, Fortaleza e Porto Galinhas. 

Inscrito na área da Comunicação, o artigo 
“Red Bull e o sonho de Ícaro” procura verificar 
se a marca se apropriou do mito de Ícaro para 
a construção e consolidação da marca, tendo 
se verificado haver traços do mito, embora não 
explícitos, veiculados no discurso multimodal 
da marca por meio do seu slogan, bem como 
na sua identidade visual e em seus anúncios.

Também na área da Comunicação, “A con-
tribuição do patrocínio empresarial à cultura 
para as estratégias de construção de marca”, 
a partir de um estudo de caso, o autor explo-
ra as contribuições do patrocínio empresarial 
à cultura para as estratégias de construção de 
marca.

O artigo “Quem marca é marca: práticas e 
técnicas para o desenvolvimento de youtubers 
profissionais”, da área da Comunicação Social, 
investiga youtubers profissionais, diante do 
contexto atual de consumo e vídeos on-line. 
Através de um estudo de casos múltiplos, a 
análise revela que os criadores de conteúdo ob-
servam questões de estilo e encantamento na 
sua produção regular e constante, conseguindo 
a identificação do público, a audiência, os ins-
critos, o engajamento e a influência.

Na área do Design, o artigo “Quem bebe, 
repete: o estudo de caso Grapette e seu reposi-
cionamento no Brasil a partir de uma estratégia 
de Retro Branding” é consubstanciado numa 
análise semiológica das mídias veiculadas pela 
marca entre 1940 e 1950 nos Estados Unidos e 
entre 1960 e 1980 no Brasil. Este defende que 
o valor da marca Grapette reside na nostalgia 
pessoal, sendo essa capaz de sublimar a nostal-
gia comunal aos períodos históricos aos quais 
essas mídias pertencem. O estudo conclui que 
o Retro Branding é uma abordagem inovado-
ra para o reconhecimento histórico de marcas 
globais em contextos locais.

Também na área do Design, o artigo, de 
carácter exploratório, intitulado “A biomimé-
tica como contribuição nas estratégias para 
o Design das marcas” procura conhecer rela-
ções para estabelecer estratégias no design de 
marcas. Partindo do entendimento de biomi-
mética, o estudo procura refletir sobre as suas 
possíveis aplicações sobretudo nas decisões 
estratégicas sobre a expressão sensorial das 
marcas. Este aponta para um possível conjunto 
de critérios de observação e análise que podem 
ser aplicados no design estratégico de marcas 
multissensoriais.

Por meio de uma pesquisa de cunho explo-
ratório, no estudo intitulado “Uma avaliação da 
variável ‘Propósito’ nos modelos de avaliação 
de marca”, inscrito na área da Comunicação, 
os autores procuram identificar a presença da 
variável “propósito” nos modelos mais tradi-
cionais de avaliação de Brand Equity bem co-
mo verificar se as marcas do corpus analisado 
comunicam o seu propósito. Da análise parece 
existir uma “dissonância cognitiva” relativa ao 
propósito tanto ao nível da teoria como da prá-
tica.

Em “Fortnite: análise da estratégia da mar-
ca no uso de licenciamento como ferramenta 
de Branding e Marketing em um game mul-
tiplayer multiplataforma”, os autores investi-
gam a estratégia mercadológica do jogo para 
atrair os consumidores e gerar engajamento 
dos públicos. E para compreensão das estra-
tégias e suas aplicabilidades, estabelecem di-
álogos entre teórico advindos do Branding, 
Marketing e Design. 

No artigo “#VamosAlShoppingCenter. Ne-
tnografía como método de análisis de bran-
dscapes en centros comerciales chilenos”, a 
autora busca aplicar metodologias inovadoras 
para entender as novas práticas, imaginações e 
construções de valor de marca que os consumi-
dores chilenos fazem dos brandscapes dos sho-
pping centers. O estudo descreve o método de 
pesquisa mencionado utilizado, a netnografia e 
seu potencial, bem como seus desafios e riscos.
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A linha orientadora que emerge nos dife-
rentes trabalhos em Branding é, por conse-
guinte, resultante da área como confluência de 
diferentes saberes provenientes de diferentes 
áreas científicas, aqui representadas pelas áre-
as das Ciências da Informação, Comunicação, 
Comunicação Social, Design e Turismo. 

Desejamos uma ótima leitura a todos.

Carminda Silvestre 
Elizete de Azevedo Kreutz
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Resumo: 
Perante o desenvolvimento das organizações e a concor-
rência cada vez mais acirrada entre as mesmas para o 
alcance dos seus objetivos corporativos, faz-se necessá-
rio a busca incessante por melhorias constantes em seus 
processos. Conjuntamente a isto, o avanço da tecnologia 
e da utilização das redes sociais fez com que as organiza-
ções buscassem alternativas interessantes e inovadoras 
para potencializar o alcance do seu público-alvo nesta 
área, dentre elas o E-marketing. Com a utilização do 
apelo emocional aliado ao bom-humor e espanto nas 
campanhas das referidas redes sociais em prol do ma-
rketing das organizações, possibilita-se ao E-marketing 
o exercício de um papel ainda mais fundamental neste 
processo, além de poder gerar outros impactos para as 
organizações em geral. Assim, objetivou-se mensurar os 
impactos do uso do E-Marketing com uma linguagem 
bem-humorada e regional no desempenho das métricas 
de uma conta da rede social, a partir de dados obtidos na 
conta empresarial do Instagram da SEAD UFMA. Para 
tanto, foi utilizada uma pesquisa exploratória e quali-
-quantitativa na referida conta empresarial, encontran-
do como principais resultados o aumento signifi cativo 
do engajamento e reconhecimento da marca. Por fi m, 
entende-se que a campanha de E-Marketing com apelo 
regionalizado e linguagem bem-humorada amplia signi-
fi cativamente o engajamento dos seguidores.

Palavras-chave: E-Marketing; Engajamento; Redes 
Sociais; Métricas de Desempenho; Reconhecimento da 
Marca.

Abstract:
In view of the development of organizations and the 
fi erce competition between them to achieve their cor-
porate objectives, it is necessary to seek constant impro-
vements in their processes. In addition to this, the ad-
vancement of technology and the use of social networks 
has led organizations to seek interesting and innovative 
alternatives to enhance the reach of their target audien-
ce in this area, including E-marketing. With the use of 
emotional appeal combined with good humor and ama-
zement in the campaigns of the referred social networks 
in favor of the marketing of organizations, E-marketing 
is allowed to exercise an even more fundamental role 
in this process, in addition to generating other impacts 
for organizations in general. Thus, the objective was to 
measure the impacts of the use of E-Marketing with a 
good-natured and regional language on the performan-
ce of the metrics of a social network account, based on 
data obtained from SEAD UFMA’s Instagram business 
account. To this end, an exploratory, qualitative and 
quantitative research was used in the aforementioned 
business account, fi nding as main results the signifi cant 
increase in engagement and brand recognition. Finally, 
it is understood that the E-Marketing campaign with 
regionalized appeal and good-natured language signifi -
cantly expands the engagement of followers.

Keywords: E-Marketing; Engagement; Social ne-
tworks; Performance Metrics; Brand Recognition.
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Resumén: 
Ante el desarrollo de las organizaciones y la feroz com-
petencia entre ellas para lograr sus objetivos corpora-
tivos, es necesario buscar mejoras constantes en sus 
procesos. Sumado a esto, el avance de la tecnología y 
el uso de las redes sociales ha llevado a las organiza-
ciones a buscar alternativas interesantes e innovado-
ras para potenciar el alcance de su público objetivo 
en esta área, incluido el e-marketing. Con el uso del 
atractivo emocional combinado con el buen humor 
y el asombro en las campañas de las referidas redes 
sociales a favor del marketing de las organizaciones, 
se permite que el e-marketing ejerza un papel aún 
más fundamental en este proceso, además de generar 
otros impactos para organizaciones en general. Así, el 
objetivo era medir los impactos del uso del E-Marke-
ting con un lenguaje bondadoso y regional sobre el de-
sempeño de las métricas de una cuenta de red social, 
a partir de los datos obtenidos de la cuenta comercial 
de SEAD UFMA en Instagram. Para ello, se utilizó 
una investigación exploratoria, cualitativa y cuantita-
tiva en la mencionada cuenta comercial, encontrando 
como principales resultados el aumento signifi cativo 
del engagement y reconocimiento de marca. Final-
mente, se entiende que la campaña de E-Marketing 
con atractivo regionalizado y lenguaje afable expande 
signifi cativamente el compromiso de los seguidores.

Palabras-clave: E-Marketing; Compromiso; Redes 
sociales; Métricas de rendimiento; Reconocimiento 
de marca.

Résumé:
Compte tenu du développement des organisations et 
de la concurrence de plus en plus féroce entre elles 
pour atteindre leurs objectifs d’entreprise, il est né-
cessaire de rechercher en permanence des amélio-
rations constantes de leurs processus. De plus, les 
progrès de la technologie et l’utilisation des réseaux 
sociaux ont conduit les organisations à rechercher 
des alternatives intéressantes et innovantes pour ac-
croître la portée de leur public cible dans ce domaine, 
y compris le marketing électronique. Avec l’utilisa-
tion de l’appel émotionnel combiné à la bonne hu-
meur et à la stupéfaction dans les campagnes des 
réseaux sociaux précités en faveur du marketing des 
organisations, l’e-marketing est en mesure d’exercer 
un rôle encore plus fondamental dans ce processus, 
en plus de générer d’autres impacts pour les organi-
sations en général. Ainsi, l’objectif était de mesurer 
les impacts de l’utilisation du E-Marketing avec un 
langage bon enfant et régional sur la performance des 
métriques d’un compte de réseau social, à partir des 
données obtenues à partir du compte professionnel 
Instagram de SEAD UFMA. À cette fi n, une recherche 
exploratoire et qualitative et quantitative a été utilisée 
dans le compte d’entreprise référé, trouvant comme 
principaux résultats l’augmentation signifi cative de 
l’engagement et de la reconnaissance de la marque. 
Enfi n, il est entendu que la campagne E-Marketing 
avec un attrait régionalisé et un langage humoristique 
élargit considérablement l’engagement des abonnés.

Mots-clés: E-marketing; Engagement; Réseaux so-
ciaux; Indicateurs de performance; Reconnaissance 
de la marque.

1Doutorado do Curso de Ciências da Informação da Universidade 
Fernando Pessoa - Porto/Portugal, e-mail: dzor11@hotmail.com e 
39197@ufp.edu.pt
2Orientador do trabalho. Professor Catedrático da Universidade Fer-
nando Pessoa - Porto/Portugal, e-mail: lmbg@ufp.edu.pt
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Introdução 
O ambiente organizacional é, atualmente, 

caracterizado pela intensifi cação da competi-
tividade entre as economias nacionais que, por 
sua vez, refl etem nas organizações os objetivos 
macroeconômicos a serem cumpridos através de 
incentivos a contínuas inovações tecnológicas e 
pela busca da máxima efi cácia na comunicação. 
Estes fenômenos interagem e se infl uenciam 
mutuamente, catalisando seus efeitos sobre a 
sociedade e as organizações. (KILIMNILIK; 
SANT’ANNA; CASTILHO, 2008). 

Deparando-se com os avanços nos canais de 
comunicação, presentes no cotidiano das organi-
zações, causados pela intensa revolução tecnoló-
gica e mudanças no comportamento de consumo 
da sociedade pós-moderna, viu-se a necessidade 
de, através do prisma científi co e com natureza 
quali-quantitativa, diagnosticar o panorama atu-
al de relacionamento e interação marca-cliente 
quanto ao seu posicionamento comunicativo. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho 
foi mensurar os impactos do uso do E-marketing 
com uma linguagem bem humorada e regional 
no desempenho das métricas de uma conta na 
rede social, a partir dos dados obtidos na conta 
empresarial do Instagram da Semana de Admi-
nistração da Universidade Federal do Maranhão. 

De igual modo, os objetivos específi cos des-
ta pesquisa foram diagnosticar o panorama atu-
al da conta de usuário da SEAD UFMA quanto 
ao reconhecimento da marca e às métricas de 
desempenho, analisar e estabelecer métricas a 
serem aplicadas na referida conta empresarial, 
desenvolver publicações com o apelo emocional 
e realizar o comparativo dos impactos evidencia-
dos pelas métricas de desempenho do panorama 
inicial com os resultados encontrados após a uti-
lização da estratégia de apelo emocional. Dado 
estes aspectos, o trabalho foi fundamentado e 
desenvolvido conforme pode ser visualizado no 
decorrer deste artigo.

2 MARKETING DIGITAL 
De acordo com Ortiz (2013, p. 69), o Marke-

ting Digital é conceituado como “o conjunto de 
estratégias e ações realizadas pela coordenação 

da campanha utilizando os recursos que hoje 
disponibilizam a tecnologia da informação e da 
comunicação”, buscando desta maneira outras 
alternativas de interação e comunicação com os 
mais variados públicos desejados, de uma forma 
mais efi caz. Desta forma, o E-Marketing (como 
também é denominado) proporciona à empresa 
que o utilizar uma maior variedade no envolvi-
mento e imersão da organização no seu público-
-alvo. 

Como a tecnologia, a internet e as redes so-
ciais estão cada vez mais presentes no cotidiano 
da sociedade, o potencial deste tipo de Marketing 
é maximizado signifi cativamente. Conjuntamen-
te a isto, o avanço da tecnologia e da utilização das 
redes sociais fez com que as organizações buscas-
sem alternativas interessantes e inovadoras para 
potencializar o alcance do seu público-alvo nesta 
área, dentre elas o E-marketing. Tendo em vis-
ta que a internet é considerada atualmente co-
mo o meio de comunicação mais utilizado pelas 
empresas no mercado (DELLOITE, 2010) como 
também impactou substancialmente na forma 
como as organizações executam o Marketing 
(TORRES, 2009), o Marketing Digital pode ser 
visto até mesmo um elemento indispensável à 
sobrevivência e concorrência das organizações.

2.1 Redes sociais virtuais
As redes sociais virtuais são classifi cadas co-

mo um importante instrumento que proporciona 
a comunicação, compartilhamento e interação 
de informações e experiências entre um usuário 
e outras pessoas por meio da concepção de uma 
conta pública em uma rede específi ca e deter-
minada (BOYD; ELLISON, 2008; BRITO et. al; 
2015; SOUSA, 2016). 

Assim, conforme Sousa (2016), o usuário em 
questão passa a dividir com os outros usuários 
ideias, pontos de vista e experiências ao produzir 
o seu próprio conteúdo, tornando-o mais colabo-
rativo e ativo neste processo. Conforme os auto-
res supracitados, as redes sociais mais utilizadas 
nos últimos anos no Brasil são o YouTube, Face-
book, Instagram, Whatsapp e Twitter. Além des-
tas redes sociais citadas, existem diversos outros 
tipos de redes sociais disponíveis aos usuários 
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como, por exemplo, o LinkedIn, Skype, Wechat, 
Reddit, dentre outros.

As redes sociais virtuais são amplamente uti-
lizadas pelas empresas para a construção de uma 
imagem, conservar a sua reputação e para difun-
dir os seus serviços e produtos, tendo em vista 
o seu potencial de compartilhamento de conte-
údo e de conseguir agregar diferentes usuários 
de todo o mundo em uma determinada temática 
(CRUZ et al., 2012, BRITO et. al, 2015). Desta 
forma, Rapp et al. (2013) afi rmam que as em-
presas transformaram esta maneira de interagir 
com o público-alvo objetivando a maximização 
do envolvimento e a relação com os mesmos por 
meio dos mais diversos canais.

2.2 Instagram
Wimmer e Greggianin (2018) explicitam que 

a ferramenta Instagram proporciona ao usuário 
a autonomia de criar o seu perfi l e selecionar com 
quem interagir e visualizar este último, adminis-
trando as informações disponíveis e possibili-
tando que o seu relacionamento ocorra somen-
te com quem o usuário desejar (como também 
o manejo destas interações). Corroborando esta 
defi nição, Silva (2013) ressalta que a máxima 
deste aplicativo permanentemente foi de asso-
ciar a capacidade de exibir o que quisesse no seu 
cotidiano juntamente com a de poder partilhar 
momentos únicos com o seu grupo de usuários. 
Assim, percebe-se inicialmente as peculiaridades 
e características desta rede social.

Embora seja um aplicativo, Boyd e Ellison 
(2007) explicitam que o Instagram, por opor-
tunizar a interação por meio de comentários, a 
criação de um perfi l na plataforma e a exposição 
da rede social de cada usuário, também pode ser 
considerado como um site de rede social (tendo 
em vista que possui tais características necessá-
rias para classifi cá-la como tal).

No que se refere ao relacionamento e cone-
xão entre os usuários, Kotler (2017) afi rma que 
tal relação inicialmente surge como uma simples 
relação entre duas pessoas que possuem confi an-
ça entre si e se identifi cam, criando uma conexão 
de um para um. Por meio desta conexão, uma 
conexão de muitos para muitos também é con-

cebida devido ao vínculo que é gerado entre as 
redes independentes destas duas pessoas. Desta 
forma, uma comunidade na internet comumente 
se desenvolve de maneira descomunal, gerando-
-se assim uma das confi gurações mais podero-
sas de comunidade, haja vista que possui como 
característica uma rede de muitos para muitos 
alicerçado em relacionamentos de um para um.

Por fi m, Silva (2013) salienta que, devido a 
todas estas características do Instagram, os in-
divíduos que utilizam a referida ferramenta são 
submetidos e infl uenciados a determinadas con-
dutas e atitudes de maneira implícita, tendo co-
mo exemplo a exposição excessiva e intensa do 
seu próprio eu. Dado isto, os próximos tópicos 
explicitam melhor esta exposição e infl uência 
gerada no usuário durante a utilização do apli-
cativo. 

2.2.1 Métricas de desempenho das campa-
nhas nas publicações

Para despertar a atenção dos usuários e con-
seguir obter o favoritismo do mercado alvo, Ko-
tler (2013) afi rma que existem diversos instru-
mentos para tal, cuja seleção pelos funcionários 
da área de Marketing derivará da produtividade 
e do alcance destas ferramentas mediante os cus-
tos envolvidos. 

De igual modo, faz-se necessário estabelecer 
nitidamente a fi nalidades de sua utilização an-
tes de desenvolver todo o processo que envolve 
o marketing de conteúdo. Isto se deve ao fato de 
que as metas necessitam estar equiparadas com o 
propósito das empresas e devem ser materializa-
das em métricas-chave (a serem utilizadas como 
método de análise e verifi cação do marketing de 
conteúdo), sendo assim um importante processo 
norteador de aplicação e avaliação. 

Kotler (2013) ainda explicita que, como 
exemplo, pode-se afi rmar que é necessário as-
segurar uma temática sempre condizente com o 
perfi l de uma marca se as suas fi nalidades são 
principalmente orientadas para as métricas de 
marca. Caso isto não ocorra, os resultados ob-
tidos tenderão a ser diversos aos objetivos que 
foram estabelecidos inicialmente.

De acordo com a central de ajuda do Face-
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book (2019), que é o mesmo utilizado pela sub-
sidiária Instagram, existem diversas métricas 
de engajamento que foram desenvolvidas pela 
mesma, como: publicações salvas, compartilha-
mentos, impressões, comentários, likes, visitas ao 

perfi l, alcance, e-mails, ligações e outros. Por meio 
do Quadro 1, é possível observar cada uma das 
métricas disponibilizadas pela ferramenta “Infor-
mações” no Instagram, bem como sua relevância 
para a análise de desempenho de cada conta:

13
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Quadro 1: Relevância e análise de desempenho das Métricas do Instagram
Fonte: Adaptado de Facebook (2019)

Estas métricas em questão são expostas e es-
tão disponibilizadas para uso gratuito pelo usu-
ário que possui conta empresarial. Desta forma, 
o usuário da conta possui diversos parâmetros a 
serem analisados e que servem de fonte de dados 
e pesquisa para o desenvolvimento do marketing 
de conteúdo e de estratégias a curto, médio e lon-
go prazo nas organizações e perfi s empresariais 
que a utilizam. Assim, percebe-se que a utiliza-
ção de métricas de desempenho pode ser uma 
primordial ferramenta para o Marketing Digital, 
possibilitando o impulsionamento dos resultados 
das organizações envolvidas.

2.2.2 Apelo emocional e distribuição de 

conteúdo 
Bridger (2018) disserta que as emoções so-

ciais são abundantemente compartilháveis. Um 
exemplo claro desta afi rmação é a repercussão 
normalmente gerada por meio da postagem de 
um meme nas redes sociais. Emoções sociais, co-
mo o humor, tendem a ser um fator importante 
para que um indivíduo compartilhe algo com os 
seus amigos e familiares quando se sensibilizam 
de alguma forma. Conforme o autor referencia-
do no início deste parágrafo, isto se deve ao fato 
de que o humor possui uma compartilhabilidade 
implícita, pois as pessoas naturalmente sentem a 
necessidade de compartilhar alguma coisa cômi-
ca quando interagem com esta última.
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Kagan (2017), ao examinar a popularida-
de de 100 milhões de artigos na forma on-line, 
constatou que as publicações que continham 
emoções como alegria, humor e espanto gera-
ram um maior quantitativo de compartilhamen-
tos em relação aos demais. Entretanto, os artigos 
que continham tristeza e raiva em seu conteúdo 
tiveram um quantitativo menor de compartilha-
mentos. Ainda sobre esta pesquisa, verifi cou-se 
que a existência de uma imagem no teor do artigo 
ampliou a possibilidade dele ser compartilhado 
em 200% em relação às demais publicações que 
não continham imagens. Desta forma, percebe-
-se que os fatores emocionais são importantes 
no processo de infl uência para disseminação de 
publicações e demais conteúdos, podendo assim 
serem utilizados em prol do Marketing Digital e 
de conteúdo.

Perante os efeitos do apelo emocional, Brid-
ger (2018) explicita que o sentimento de espanto, 
apesar de ser comumente desprezado pelos fun-
cionários da área de Marketing, é considerado 
como a associação entre a magnitude e a beleza. 
Estas características são o que geralmente fazem 
o indivíduo sentir o desejo de compartilhá-lo 
com outras pessoas, sendo assim uma emoção 
notável e signifi cativa para a área. 

Para exemplifi car de outra forma a aplica-
ção do apelo emocional em publicações, Berger 
e Milkman (2013) realizaram a análise do teor 
emocional de 7 mil artigos do jornal New York 
Times e detectaram que esta temática emocio-
nal era mais viral do que o que não contém teor 
emocional. Entretanto, verifi cou-se que, ape-
sar do sentimento de espanto ser elevadamente 
compartilhável, existem emoções positivas que 
não são capazes de instigar o compartilhamen-
to, como a descontração e a satisfação. De igual 
modo, as publicações que traziam consigo sen-
timentos negativos – como a ansiedade e raiva 
- motivaram a viralidade dos mesmos, tendo em 
vista, por exemplo, a necessidade do indivíduo 
de reprimir a ansiedade. Desta forma, concluiu-
-se que a emoção envolvida na publicação neces-
sita ser mais estimulante para que os indivíduos 
se sensibilizem e as impulsionem a propagá-la 
aos demais.

3 METODOLOGIA
Quanto aos objetivos, o trabalho em questão 

é caracterizado como exploratório, tendo em vis-
ta o seu caráter de análise, registro, variáveis, es-
tudo e interpretação dos fatos com interferência 
do pesquisador para compreensão do processo 
em si. Na referida pesquisa, explicitou-se deta-
lhadamente cada uma das etapas do procedi-
mento utilizado.

A respeito do procedimento da coleta de da-
dos, foi realizado um estudo de caso na conta em-
presarial da Semana de Administração da Uni-
versidade Federal do Maranhão no Instagram, 
realizando o estudo e análise desde o período 
anterior às intervenções de apelo emocional nas 
publicações quanto posterior às mesmas, para 
analisar todo o encadeamento de ações e resulta-
dos. Para tanto, a amostra foi composta por todas 
as 117 publicações na referida página desde o ano 
de 2017 até 2019 (incluindo as postagens com a 
estratégia de apelo emocional até o dia 05 de Ou-
tubro de 2019), presente na plataforma através 
do usuário @seadufma. 

Até a data inicial do estudo de caso, haviam 
sido feitas 105 publicações durante as edições do 
evento nos anos anteriores (78 publicações em 
2017 e 27 postagens em 2018). O período de pes-
quisa foi compreendido do dia 05 de Junho de 
2019 (antes das primeiras publicações para a SE-
AD com a utilização do apelo emocional) até o dia 
08 de Outubro de 2019, onde foram publicados 2 
vídeos e 11 imagens com o recurso do apelo emo-
cional (como pode ser melhor compreendido no 
tópico de resultados e discussão).

De igual modo, também houve o cuidado 
com a limitação temporal dos dados das métricas 
selecionadas (e disponibilizadas na plataforma) e 
sua possível intervenção nos resultados. Por este 
motivo, inicialmente foram analisadas as publi-
cações da XI SEAD e XII SEAD, que ocorreram 
no ano de 2017 e 2018, respectivamente. Neste 
período, não havia qualquer posicionamento que 
contasse com apelo emocional. Em 14 de julho 
de 2019, foi dado início a execução da estratégia, 
com o primeiro post de caráter humorístico, sen-
do esta a principal maneira em que foi realizado 
o apelo emocional.  
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Além disso, para estruturar a análise dos im-
pactos que o apelo emocional pode gerar no re-
conhecimento da marca em publicações na rede 
social Instagram, foram selecionados 4 métricas 
de desempenho disponibilizadas por esta rede. 
As métricas de engajamento escolhidas foram as 
seguintes: Impressões, Compartilhamentos, Pu-
blicações Salvas e Comentários. Tais métricas fo-
ram selecionadas, dentre as diversas disponíveis, 
haja vista que elas são as métricas que explicitam 
de maneira mais evidente e expressiva os dados 
que a pesquisa busca coletar. 

A escolha da quantidade de compartilha-
mentos, tal qual como o número de comentários 
como métricas, baseou-se no caráter exponencial 
que estas ações possuem (como a viralização). Is-
to se deve ao fato de que, sempre que um usuário 
realiza a indexação da publicação em sua página 
(seja através do compartilhamento na ferramen-
ta Story ou Feed do Instagram, seja por meio da 
marcação de outros usuários nos comentários), 
o referido usuário abre, consequentemente, um 
novo conjunto de visualizações (que é proporcio-
nal ao seu número de seguidores). 

Além disso, a análise da métrica de impres-
sões, de forma quali-quantitativa, faz-se funda-
mental pelo fato de que a referida métrica traduz 
o quantitativo de vezes que as publicações foram 
vistas, o que é extremamente importante para a 
construção e reconhecimento da marca. No en-
tanto, na preferência pelo número de publica-
ções salvas como métrica, utilizou-se um critério 
diferente dos demais. O objetivo, neste caso, foi 
de avaliar o valor que o conteúdo divulgado tinha 
para sua audiência, ao passo que, quando uma 
publicação é muito relevante para o indivíduo, 
este possui a predisposição de guardá-la para ter 
a possibilidade de rever quando for necessário. 
Além disso, também não foi possível resgatar a 
quantidade exata de seguidores nos respectivos 
anos analisados, pois a plataforma não disponi-
biliza esse dado.

Desta forma, as métricas de engajamento es-
colhidas no trabalho em questão proporcionam 
os dados de forma prática e de fácil compreensão 
ao dono da referida conta empresarial, podendo 
assim ser realizada uma análise comparativa dos 

dados encontrados nas publicações antigas e nas 
publicações que utilizam o apelo emocional para 
o reconhecimento da marca. 

Para tanto, os dados coletados foram trata-
dos e tabulados, na qual os resultados do pano-
rama anterior e posterior à utilização do apelo 
emocional foram encontrados por meio do valor 
da média aritmética simples (encontrada em ca-
da um destes dois momentos) e foram expostos 
por meio de gráfi cos em linha, contextualizando 
as informações e evidenciando as diferenças en-
tre os dois cenários. 

De igual modo, justifi ca-se a escolha da rede 
social Instagram para o estudo em questão tendo 
em vista que a mesma é o principal meio de co-
municação e relacionamento utilizado pelo even-
to para divulgação de informações e para geração 
de engajamento dos participantes e da comuni-
dade acadêmica em geral, além da disponibili-
zação de métricas de desempenho que fornecem 
dados substanciais para a pesquisa. 

No que se refere ao método de abordagem, 
escolheu-se a pesquisa quali-quantitativa, consi-
derando que foi executada uma análise qualitati-
va das publicações no que se refere à humaniza-
ção e regionalização da marca, ao mesmo tempo 
em que foi analisada a variação quantitativa dos 
valores evidenciados pelas métricas de desempe-
nho selecionadas. 

Por fi m, faz-se necessário ressaltar que o tra-
balho desenvolvido possui limitações temporais 
(tendo em vista que quanto maior o tempo de-
senvolvendo a prática de humanização e regio-
nalização da marca nas publicações, melhor a 
qualidade e a consistência dos resultados) e de 
literatura (tendo em vista que a temática deste 
artigo é nova e existem poucos trabalhos a res-
peito para utilização como fonte de pesquisa). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observados os dados coletados na ferramen-

ta relatório do aplicativo Instagram, este espaço 
apresenta as métricas-chave (KOTLER, 2017) e, 
portanto, a análise quantitativa dos indicadores 
elencados como principais infl uenciadores no 
desempenho das campanhas na rede social: Pu-
blicações Salvas, Compartilhamentos, Comentá-
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rios e Impressões. Desta forma, inicialmente as 
publicações da página foram analisadas (antes 
da utilização do apelo emocional em seu conteú-
do). Ao realizar este estudo inicial, percebeu-se 
que a conta empresarial da SEAD possuía um 
quantitativo relativamente baixo de publicações 
salvas, de compartilhamentos e de impressões 
(como pode ser visualizado nos Gráfi cos 1 a 4). 

Dentre as 105 publicações realizadas du-
rante as edições do evento nos anos anteriores, 
a média dos valores encontrados nas métricas 
selecionadas evidencia tais constatações. Um 
exemplo de publicação na conta do evento an-
tes da aplicação do apelo emocional em prol do 
reconhecimento da marca pode ser melhor visu-
alizado na Figura 1:

Figura 1: Publicação na conta da SEAD UFMA antes do apelo emocional
Fonte: Instagram (2019)

Diferentemente das publicações anterio-
res, a publicação evidenciada na Figura 2 teve 
grande receptividade e repercussão pela comu-
nidade acadêmica, não somente no Instagram 
como também nas reações e comentários dos 
alunos em um famoso aplicativo de troca de 
mensagens, nos corredores do curso e nas sa-
las de aula. 

Ao analisar os motivos para a obtenção 
deste resultado, teve grande papel neste pro-
cesso a utilização do fator humorístico por 
meio da utilização da foto de uma Professora 
do corpo docente do Curso de Administração 

com a música “Boate Azul” (interpretada pelo 
cantor “Cachorrão do Brega” e que viralizou na 
época da publicação) como trilha sonora e uma 
mensagem humanizada na legenda.

De igual modo, realizou-se também publi-
cações de apelo emocional com outras caracte-
rísticas, como com a utilização do fator espan-
to. Tendo em vista que tal recurso emocional 
também pode gerar muitos impactos, compar-
tilhamentos e reações pelos usuários, publi-
cou-se uma imagem com tais características na 
conta empresarial da SEAD UFMA, como pode 
ser visualizado na Figura 3: 

16
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Diferentemente das publicações anteriores, 
a publicação evidenciada na Figura 2 teve grande 
receptividade e repercussão pela comunidade aca-
dêmica, não somente no Instagram como também 
nas reações e comentários dos alunos em um fa-
moso aplicativo de troca de mensagens, nos corre-
dores do curso e nas salas de aula. 

Ao analisar os motivos para 
a obtenção deste resultado, te-
ve grande papel neste processo 
a utilização do fator humorístico 
por meio da utilização da foto de 
uma Professora do corpo docente 
do Curso de Administração com a 
música “Boate Azul” (interpretada 
pelo cantor “Cachorrão do Brega” 
e que viralizou na época da publi-
cação) como trilha sonora e uma 
mensagem humanizada na legen-
da.

De igual modo, realizou-se 
também publicações de apelo 
emocional com outras característi-
cas, como com a utilização do fator 

espanto. Tendo em vista que tal recurso emocional 
também pode gerar muitos impactos, compartilha-
mentos e reações pelos usuários, publicou-se uma 
imagem com tais características na conta empre-
sarial da SEAD UFMA, como pode ser visualizado 
na Figura 3:

Figura 2: Publicação na conta da SEAD UFMA com o uso do fator humor
Fonte: Instagram (2019)

Figura 3: Publicação na conta da SEAD UFMA com o uso do fator espanto
Fonte: Instagram (2019)
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Tal qual como ocorreu na publicação presente 
na Figura 2, a Figura 3 também teve uma gran-
de repercussão, sendo que nesta última o fator 
espanto gerou curiosidade, tensão, preocupação 
e demais sensações que proporcionaram os im-
pactos desejados. Além destas publicações, foram 
realizadas outras publicações com a utilização do 
apelo emocional, que tiveram efeitos e reações 
semelhantes às 2 publicações evidenciadas na 
Figura 2 e Figura 3. Dada esta contextualização 
cronológica e reacional da conta empresarial e su-
as publicações anteriores e posteriores ao uso do 
apelo emocional para reconhecimento da marca, 
pode-se desenvolver com propriedade o estudo 
comparativo entre os dois cenários por meio das 
métricas de desempenho selecionadas. 

Para avaliar a performance de cada estratégia 
sem a interferência da discrepância na quantidade 
de publicações, foi escolhida a média aritmética 
simples de cada métrica como cálculo ideal para 
evidenciar seus respectivos crescimentos. Inicial-
mente, foi feita a análise da ingerência do fator 
emocional sob a quantidade de vezes que os usu-
ários que recebiam as publicações no feed do seu 
aplicativo, compartilhavam o conteúdo com seus 
seguidores, outros usuários e demais elementos 
interligados neste processo. O Gráfi co 1, que de-
monstra este comparativo temporal na quantida-
de média de compartilhamentos antes e após o 
uso do apelo emocional, está disponível a seguir:

Examinando o Gráfi co 1, em valores médios, 
as publicações feitas nas edições passadas do 
evento não chegavam a infl uenciar um usuário a 
mostrar para seus seguidores o conteúdo divulga-
do, com o cálculo de suas médias sendo iguais a 
0 (em 2017) e 0,84 (em 2018). Depois de execu-
tada a estratégia de posicionamento emocional, o 

valor médio para essa métrica atingiu a média de 
9,54 registros de compartilhamento (sendo efe-
tivamente contabilizados 9 compartilhamentos), 
crescendo percentualmente em 1036% relaciona-
do à edição anterior. 

Assim como Kagan (2017) evidenciou ante-
riormente em sua pesquisa, é possível observar a 
relevância do crescimento no número de compar-
tilhamentos após a estratégia de posicionamen-
to apelativo-emocional. Isto refl ete também, por 
consequência, em uma maior viralização destes 
conteúdos para um quantitativo maior de usu-
ários, o que também é extremamente relevante 
neste processo.

Com o objetivo de investigar o efeito de ca-
da estratégia sobre a quantidade de vezes que os 
usuários comentam nas referidas publicações, re-
alizou-se a coleta de dados desta métrica em todas 
as publicações realizadas nos anos de 2017, 2018 e 
2019. Deste modo, o Gráfi co que explicita o com-
parativo entre a quantidade média do número de 
comentários nas publicações de 2017 a 2019 pode 
ser visto a seguir:

Observando o Gráfi co 2, percebe-se que, na 
edição da SEAD de 2017, as publicações do evento 
obtiveram, em média, 5,52 comentários. Na edi-
ção de 2018, este quantitativo médio foi reduzido 
para 4,11 comentários. Entretanto, somente no 
ano de 2019, verifi cou-se majoritariamente com 
o conteúdo de apelo emocional, um aumento nes-
ta média para 8,69 registros de usuários que se 
sentiram motivados e sensibilizados a escrever 
algo ou marcar algum outro usuário na publica-
ção. Neste contexto, a métrica apresenta um cres-
cimento percentual relevante de 111,43% somente 
em relação ao ano de 2018. Isto posto, também é 
possível constatar uma tendência no crescimento 

Gráfi co 1: Quan� ta� vo médio do número de compar� lhamentos 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfi co 2: Quan� ta� vo médio do número de comentários
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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nos números de comentários com a utilização do 
apelo emocional, corroborando as contribuições 
de Kotler (2013) sobre o tema.

Outrossim, houve o ímpeto de investigar 
quali-quantitativamente a relação entre o apelo 
emocional contido em publicações e a quantidade 
total de vezes em que os usuários as visualizavam, 
sendo importante ressaltar que esta métrica tam-
bém sofre infl uência das últimas duas supracita-
das. Para tanto, realizou-se uma comparação no 
quantitativo médio de impressões (envolvendo 
apelo emocional ou não) existentes nas publica-
ções nos últimos 3 anos, o que pode ser visto no 
Gráfi co a seguir:

Como pode ser observado no Gráfi co 3, an-
teriormente, sem qualquer estratégia objetivando 
a propagação das postagens, o número de im-
pressões apresentava um valor médio de 484 nas 
publicações de 2017 e de 814,59 em 2018. Logo 
depois de serem divulgadas as imagens com ape-
lo emocional, o valor médio das visualizações au-
mentou para 1199, demonstrando um crescimen-
to percentual de 47%. 

Desta forma, tal qual como Berger e Milkman 
(2013) explicitaram eu seus estudos, houve um 
crescimento signifi cativo no número total de vezes 
em que as publicações foram visualizadas, eviden-
ciando certa infl uência de publicações com apelo 
emocional na entrega do conteúdo aos usuários. 
De igual modo, este crescimento no quantitativo 
de impressões traz consigo também uma grande 
contribuição para a construção e reconhecimento 
da marca SEAD UFMA, tendo em vista que esta 
métrica é extremamente relevante para este fi m.

Dando continuidade à análise de caráter qua-
litativo na última métrica selecionada “publica-
ções salvas” e averiguando a relação entre o conte-

údo apelativo-emocional e a quantidade de vezes 
em que os usuários salvam a publicação, foram 
obtidos os seguintes dados:

Analisando o Gráfi co 4, é possível verifi car 
que, em publicações passadas, esta métrica atin-
gia a média de 0,29 salvamentos no ano de 2017. 
Houve um crescimento em 2018 para a média de 
apenas 1,15 publicações salvas, sendo efetivamen-
te contabilizado 1 clique no botão “salvar”. Porém, 
depois de adotada a nova estratégia de publica-
ções com apelo emocional, os usuários passaram a 
salvar o dobro de vezes, atingindo um valor médio 
de 2,38, o que signifi ca um crescimento percentu-
al de 107%. 

Desta forma, percebe-se a expressividade no 
crescimento do número médio de publicações sal-
vas na conta empresarial da SEAD UFMA. Entre-
tanto, é válido ressaltar o caráter qualitativo deste 
indicador (sendo esta a avaliação mais relevante), 
uma vez que este refl ete o valor percebido no con-
teúdo do post pelo usuário e é útil como parâme-
tro para conteúdos passados e futuros. Portanto, 
percebe-se que a utilização do apelo emocional nas 
publicações proporciona a quem o utilizar resulta-
dos positivos e expressivos em seu Marketing Di-
gital e, principalmente, na viralização (BRIDGER, 
2018) de suas postagens e no reconhecimento da 
marca (tal qual como ocorreu no estudo de caso 
que é objeto desta pesquisa).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que o objetivo da pesquisa foi 

alcançado na medida em que se realizou o diag-
nóstico do panorama atual da conta empresarial 
da SEAD UFMA quanto ao reconhecimento da 
marca e às métricas de desempenho. Constatou-
-se que houve um crescimento importante nas 

Gráfi co 3: Quan� ta� vo médio do número de impressões
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfi co 4: Quan� ta� vo médio do número de publicações salvas                   
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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métricas elencadas devido à estratégia de posicio-
namento adotada nas publicações e suas respecti-
vas legendas (que possuíam linguagem informal, 
muitas vezes com teor humorístico), bem como 
com conteúdo surpreendente precedendo infor-
mações relevantes. 

As métricas que foram analisadas e seleciona-
das proporcionaram diversos dados que foram de 
suma importância para o trabalho, tendo em vista 
que elas expressaram explicitamente o refl exo da 
mudança de postura do perfi l da conta empresa-
rial do evento e as consequências do uso do apelo 
emocional em suas publicações (seja por meio do 
uso do humor ou do espanto, por exemplo).

A fi m de obter uma visão geral do resultado 
obtido com o posicionamento, incluiu-se o total 
de impressões (obtidas durante todo o período 
em que novas publicações eram distribuídas na 
rede social) como métrica. O desempenho de to-
dos os outros indicadores implicou diretamente 
no aumento percentual deste, que quantifi cou a 
magnitude da distribuição do conteúdo alcança-
da por meio do apelo emocional (presente como 
elemento editorial). Portanto, constatou-se que 
os responsáveis pelo aumento no número médio 
de Impressões foram justamente as ações de com-
partilhar e comentar. No que se refere à métrica 
de Publicações Salvas, concluiu-se que os posts 
mais salvos foram aqueles cujo conteúdo possuía 
informações relevantes se utilizando de uma co-
municação predominantemente cômica, retendo 
assim a atenção do usuário. 

Realizando o comparativo dos impactos evi-
denciados pelas métricas de desempenho do pa-
norama inicial com os resultados encontrados 
após o novo posicionamento da marca SEAD, po-
de-se afi rmar que o apelo emocional trouxe gran-
des contribuições para a expansão da conta em-
presarial vinculada ao Instagram, tendo em vista 
que este tipo de apelo evoca o desejo mais íntimo e 
natural do ser humano: relacionar-se. Quando os 
usuários veem alguma coisa que desperta admira-
ção, espanto ou embaraço, naturalmente sentem a 
intenção de mostrar para o grupo de pessoal o qual 
estão inseridos, pois neste processo ganham pon-
tos sociais, expandem sua rede de relacionamento 
e estreitam os laços com seus pares. Portanto, por 

consequência, a utilização desta estratégia gerou 
o aumento do engajamento na referida conta em-
presarial e, concomitantemente, a construção e 
reconhecimento da marca.

Vale ressaltar que os resultados deste estudo 
ainda não podem ser generalizados, sendo neces-
sária uma grande variedade de contas empresa-
riais de diferentes setores para validar um padrão 
de resposta ao apelo emocional em publicações. 
Porém, considera-se como contribuição desta 
pesquisa a ampliação e o incentivo aos estudos 
sobre o impacto de fatores psicológicos utiliza-
dos como meios de infl uência pelo marketing no 
desempenho de campanhas. De igual modo, uma 
das limitações encontradas neste trabalho foi a 
difi culdade de mensurar a variação no número de 
seguidores na conta empresarial da SEAD duran-
te todo o período estudado (de 2017 a 2019).

Por fi m, percebeu-se que ainda há muito es-
paço para pesquisas com esta temática, visto que 
as mudanças na tecnologia que envolve redes so-
ciais acontecem de forma rápida, culminando na 
escassez de literatura especializada. É possível 
também verifi car que o tema abre uma gama de 
novos caminhos relevantes a serem percorridos. 
Portanto, recomenda-se o desenvolvimento de no-
vas pesquisas investigando, dentre outras linhas 
de estudo, um comparativo dos resultados obtidos 
com o quantitativo de inscrições, com a pesquisa 
de satisfação e até mesmo com a variação no nú-
mero de seguidores da referida conta empresarial 
do evento. De igual modo, este tipo de análise de 
métricas pode ser aplicado em outras áreas, como, 
por exemplo, em contas empresariais de políticos, 
de empresas líderes de segmento e demais atores.
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Resumo: 
O presente trabalho volta-se para a discussão sobre os 
elementos que compõem uma marca turística e a sua 
contribuição para a construção da identidade de um 
destino.  Para isto, buscou-se identifi car os ativos e ele-
mentos que compõem a marca de três principais desti-
nos do nordeste brasileiro (Natal, capital do estado do 
Rio Grande do Norte; Fortaleza, capital do estado Ceará 
e Porto de Galinhas, distrito localizado no município de 
Ipojuca, no estado de Pernambuco) e compreender co-
mo eles contribuem para a construção das suas respec-
tivas identidades de marcas turísticas. Com abordagem 
metodológica qualitativa, de caráter descritivo-explo-
ratório, utilizou como recurso para coleta de dados, a 
análise documental e um roteiro de entrevistas abertas 
semiestruturadas construído com base no Saff ron City 
Brand Criteria. As entrevistas foram realizadas com 
gestores e representantes dos trades turísticos dos des-
tinos selecionados. Para análise dos dados, utilizou a 
técnica de análise de conteúdo, auxiliada pelo software 
de análises qualitativas e mistas Nvivo (versão 11.0 pa-
ra Windows). A investigação demonstrou que a maior 
parte dos elementos identifi cados em cada um dos des-
tinos pesquisados está classifi cada como atributos físi-
cos diretamente ligados aos produtos turísticos locais e 
aos benefícios funcionais atrelados a eles. Foi possível 
concluir que os destinos não dispõem de identidade de 
marca turística defi nida, com elementos distintivos que, 
além da dimensão física e tangível dos seus ativos, explo-
re as dimensões emocional e simbólica.

Palavras-chave: Branding de Destinos. Identidade 
de Marca. Identidade Turística. Elementos de Marca. 

Abstract:
This study aims to discuss about the brands’ elements 
and their contribution to construct the destination 
identity. Therefore, we sought to identify the assets and 
elements that constitute the brand at three major des-
tination in Brazilian north-east (Natal, capital of Rio 
Grande do Norte; Fortaleza, capital of Ceará, and Porto 
de Galinhas, a district located at Ipojuca, Pernambuco), 
and to understand how they add to the construction of 
their identities as tourist brands. With a qualitative, des-
criptive-exploratory methodological approach, the stu-
dy used as data collection instrument a semi-structured 
script of open interviews based upon the Saff ron City 
Brand Criteria. The interviews were made with the di-
rectors and representatives from the tourist trade in the 
selected destinations. The technique of content analysis 
was used to data handling, assisted by Nvivo qualitative 
and mixes analysis software (version 11.0 for Windows). 
The investigation showed that most of elements obser-
ved in each destination are graded as material attributes 
linked to local products and to functional benefi ts tied 
to them. Conclusions showed that the destinations don’t 
have neither a defi ned brand identity nor distinctives 
elements that, beyond physical and tangible, explore the 
emotional and symbolic dimensions.

Keywords: Destinations Branding. Brand Identity. 
Tourism Identity. Brand Elements.



25
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

25
ARTIGO

Resumén: 
El presente trabajo se centra en la discusión de los 
elementos que componen una marca turística y su 
contribución a la construcción de la identidad de un 
destino. Con este fi n, buscamos identifi car los activos 
y elementos que componem la marca de tres destinos 
principales en el nordeste de Brasil (Natal, capital del 
estado de Rio Grande do Norte; Fortaleza, capital del 
estado de Ceará y Porto de Galinhas, distrito ubicado 
en el municipio de Ipojuca, en el estado de Pernam-
buco) y entender cómo contribuyen a la construcción 
de sus respectivas identidades de marca turística. Con 
un enfoque metodológico cualitativo, de carácter des-
criptivo-exploratorio, se utilizó como recurso para la 
obtención de datos, el análisis documental y un guía 
de entrevistas abiertas semiestructuradas basadas 
en el Saff ron City Brand Criteria. Las entrevistas se 
realizaron con gerentes y representantes de el trade 
turístico de los destinos seleccionados. Para el análisis 
de datos, utilizó la técnica de análisis de contenido, 
con la ayuda del software de análisis cualitativo y mix-
to Nvivo (versión 11.0 para Windows). La investiga-
ción ha demostrado que la mayoría de los elementos 
identifi cados en cada uno de los destinos se clasifi can 
como atributos físicos directamente vinculados a los 
productos turísticos locales y los benefi cios funcio-
nales vinculados a ellos. Fue posible concluir que los 
destinos no tienen una identidad de marca turística 
defi nida, con elementos distintivos que, además de la 
dimensión física y tangible de sus activos, exploren las 
dimensiones emocionales y simbólicas.

Palabras-clave: Marca de destino. Identidad de 
Marca. Identidad Turística. Elementos de Marca.

Résumé:
Ce travail se tourne vers les éléments qui forment 
une marque touristique et leur contribution dans 
la construction de l’identité d’une destination. Pour 
cela, il cherche à identifi er les éléments qui forment 
la marque de trois destinations principales dans le 
nord-est brésilien (Natal, capital du Rio Grande do 
Norte, Fortaleza, capital du Ceará, et Porto de Ga-
linhas, située dans le district d’Ipojuca, Pernambu-
co), et comprendre comment ils contribuent pour la 
construction de leurs identités en tant que marque 
touristique. En adoptant la méthode qualitative, des-
criptive-exploratoire, cette étude a utilisé l’analyse 
documentaire et une interview semi-structurée basée 
sur le Saff ron City Brand Criteria pour la collecte de 
données. Les interviews ont été menée avec les diri-
geants et représentants du trade touristique des des-
tinations choisies. Pour le traitement de données, il 
a utilisé la technique d’analyse de contenu, assistée 
par le logiciel d’analyse qualitative Nvivo (version 
11.0 pour Windows). L’investigation a montré que la 
plupart des éléments identifi és dans chaque destina-
tion est placée comme des attributs physiques liés aux 
produits touristiques locaux et aux bénéfi cies fonc-
tionnels combinés à eux. Il a été possible de conclure 
que les destinations n’ont pas une identité de marque 
touristique bien établie, avec des éléments distinctifs 
qui, au-delà des dimensions matériel et tangible, ex-
ploitent les dimensions émotionnel et symbolique.

Mots-clés: Branding de destination. Identité de 
marque. Identité Touristique. Éléments de marque.

1Mestre e Bacharel em Turismo, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, Brasil
2Orientadora do Trabalho. Professora Adjunta da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (UFRN). Membro permanente do progra-
ma de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR/UFRN), coordenadora 
do Grupos de Pesquisas em Marcas & Marketing (GPMAR) da UFRN.
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Introdução 
A competitividade no setor turístico incenti-

va as destinações a desenvolverem estratégias e 
mecanismos para a sua diferenciação e posiciona-
mento favorável. Para isto, uma das alternativas 
é a incorporação da gestão estratégica de marcas, 
entendida como um recurso capaz de comunicar a 
identidade única do lugar, distingui-lo de seus con-
correntes e realizar a sua promoção (HANNA; HO-
WLEY, 2012). Denominada branding de destinos, 
esta prática é reconhecida como um conceito bem 
estabelecido na academia (ZENKER, BRAUN, PE-
TERSEN, 2017) e seus estudos estão voltados para 
a construção, gestão e avaliação de marca e contri-
buem para o entendimento sobre como estes pro-
cessos ocorrem nos destinos (QU; KIM, IM, 2011).

Para Balakrishnan (2009), o branding de des-
tinos turísticos é complexo e trata-se de um pro-
cesso que compreende cinco componentes: visão 
e gerenciamento dos stakeholders, harmonização 
entre o portfólio de produtos e os clientes-alvo, es-
tratégias de posicionamento e diferenciação usan-
do componentes de marca, estratégias de comuni-
cação e estratégias de gerenciamento de feedback 
e resposta. 

Neste sentido, o presente trabalho volta-se pa-
ra a discussão sobre os elementos que compõem 
uma marca turística e a sua contribuição para a 
construção da identidade do destino, e consequen-
temente para a sua diferenciação. Para isto, tem-
-se como objeto de estudo três principais destinos 
do nordeste brasileiro, e buscou-se (i) identifi car o 
conjunto de ativos dos destinos e (ii) os elementos 
que compõem as suas respectivas marcas, bem co-
mo, (iii) compreender como eles contribuem para 
a construção das suas identidades de marca turís-
ticas. Os destinos selecionados foram a cidade de 
Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte; a 
cidade de Fortaleza, capital do estado Ceará e Por-
to de Galinhas, distrito localizado no município de 
Ipojuca, no estado de Pernambuco. 

A escolha dos destinos justifi ca-se o fato de 
que a região Nordeste do Brasil detém o maior nú-
mero de destinos de relevância nacional (BRASIL 
- MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015), além de ser 
apontada pelo Anuário 2017 da Associação Bra-
sileira das Operadores de Turismo — BRAZTOA 

(ano base 2016) como destino turístico doméstico 
líder — com 64,6% do atendimento da demanda 
efetiva de viajantes através das operadoras de tu-
rismo associadas. 

Também, o estudo de Porpino (2015) iden-
tifi cou o grupo composto por Natal, Fortaleza, 
Porto de Galinhas (Ipojuca) como concorrentes 
diretos. No estudo deste autor, é ressaltado o fato 
de que, embora concorram com demais destinos 
do Brasil e da região Nordeste, estes destinos são 
concorrentes diretos por possuírem similaridades 
físicas, geográfi cas e na oferta de produtos e servi-
ços turísticos. Este contexto, revela a necessidade 
do estabelecimento de diferenciais competitivos e 
do desenvolvimento de uma identidade que possa 
expandir e incrementar a atividade turística destes 
destinos para além do segmento de sol e praia, pre-
dominante na região.

A seguir, o presente estudo apresenta a discus-
são teórica que subsidia o debate proposto. Inicial-
mente, é discutido o conceito de destino turístico e, 
a partir daí, é abordado o tema da marca do desti-
no turístico e sua identidade, fortemente ligada ao 
campo de estudo da identidade do lugar, o place 
branding. Logo após, são apresentados os proce-
dimentos metodológicos adotados, os resultados, 
discussões e conclusões deste estudo. 

É válido ressaltar que o presente trabalho faz 
parte da pesquisa desenvolvida pelas autoras no 
Programa de Pós-Graduação em Turismo da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
apresentada como dissertação de Mestrado e de-
fendida no ano de 2018, e da série de estudos de-
senvolvidos pelo Grupo de Pesquisas em Marcas e 
Marketing da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (GPMAR/UFRN) sobre a gestão de marca 
aplicada a destinos turísticos.

O  que é um destino turístico? Conceitos e 
perspectivas práticas. 

Na literatura, o conceito de destino turístico 
não é consenso e tem sido discutido por diferentes 
perspectivas. Esta discussão é fundamental para a 
compreensão da composição e desenvolvimento 
da atividade turística nas localidades e antecede o 
entendimento do que vem a ser a marca de um des-
tino. 

26
ARTIGO



27
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

Como guia desta discussão, o presente trabalho 
utiliza o estudo de Flores e Mendes (2014) que apre-
senta refl exões e análises sobre o uso do conceito de 
destino na literatura do turismo. O debate proposto 
por estes autores compreende quatro abordagens, 

advindas da geografi a, economia, psicologia, de es-
tudos que adotam perspectivas socioculturais da 
sociologia e antropologia, e propõe uma compreen-
são conceitual de destino turístico pela perspectiva 
da gestão, conforme mostra o Quadro 01.

ABORDAGEM 
TEÓRICA

ENTENDIMENTO CONCEITUAL DE “DESTINO TURÍSTICO”

Geografi a Apresenta o conceito de destino a partir do entendimento de uma “área com 
limites defi nidos, confi gurando-se um elemento integrante do sistema turístico 
e descrito por Leiper (1979) como o lugar que possui recursos naturais ou cons-
truídos pelo homem, contribuindo de forma inerente para as atrações e atraindo 
turistas para fi carem temporariamente” (FLORES; MENDES 2014, p.225 com 
base em MITCHEL, 1994, COOPER, 2001; ANJOS, ANJOS; OLIVEIRA, 2013; 
ACERENZA, 1987; BECKER, 2014, P.56).

Economia Assume como destino turístico:
“(...) uma confi guração de um produto global, atraente e disponível em uma de-
terminada área, uma carteira complexa e integrada de serviços turísticos pro-
duzidos com base em seu potencial autóctone, oferecido por um destino com 
objetivo de proporcionar uma experiência de férias e satisfazer as necessidades 
dos turistas” (CRACOLICIA; NIJKAMP, 2008 apud  FLORES; MENDES, 2014, 
p.226).

Perspectivas 
Socioculturais: 

Sociologia e 
Antropologia

Compreensão sociológica:
O destino turístico “é resultado da prática social, sendo que cada atividade 
acontece em um lugar, e essas atividades formam o lugar. Mudanças de ativi-
dades alteraram o caráter espacial de um lugar, ou seja, a sua estrutura, o con-
teúdo, o signifi cado e o tamanho” (FRAMKE, 2002 apud  FLORES; MENDES, 
2014, p. 227). 
Compreensão antropológica: 
“(...) o interesse pelo turismo é provocado pela movimentação dos turistas que 
impactam na variação intracultural, ou seja, a diferenciação dentro de cultu-
ras como etnia, gênero, classe e idade; bem como os impactos sobre a cultura 
expressiva, particularmente as artes étnicas que se tornam mercadorias para o 
comércio turístico” e comunicação entre visitantes e residentes (FLORES; MEN-
DES 2014, p. 227).

Psicologia Considera o destino a partir da compreensão das motivações individuais, expec-
tativas, percepções e signifi cados associados à experiência turística dos indivídu-
os e das comunidades, das organizações e das sociedades em diversos campos.

Gestão
(Proposta de  Flores e 

Mendes, 2014)

“(...) deverá ser suportado por uma estrutura de gestão que lidere e assegure a di-
reção do desenvolvimento turístico na região, que gere os recursos, que coordene 
o trabalho em conjunto das diferentes partes do sistema, que estabeleça objetivos e 
prossiga estratégias, que permita ao destino competir mais efi cazmente do que em 
outras circunstâncias” (MENDES, 2004 apud FLORES; MENDES, 2014, p. 227).

Quadro 01: Abordagens conceituais sobre “Des� no Turís� co”.
Fonte: Adaptado de  Flores e Mendes, 2014.
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Como abordagens conceituais, estas defi ni-
ções auxiliam o entendimento de casos empí-
ricos de gestão de destinos turísticos, onde, de 
acordo com o modelo de gestão adotado ou per-
cebido nas localidades turísticas, as estratégias e 
ações desenvolvidas, assim como a constituição 
de seus produtos, irão se apresentar de diferen-
tes formas. Além disso, é necessário considerar a 
ideia de Vianna, Anjos e Anjos (2012, p.489) de 
que “a percepção do que vem a ser uma destina-
ção é cada vez mais uma questão subjetiva, pois 
depende de cada consumidor e de seu respectivo 
roteiro de viagens”.

Por exemplo, ao adotar a abordagem eco-
nômica como principal estratégia, destacam-se 
os destinos que tendem a valorizar os segmen-
tos voltados para negócios, compras, eventos e 
grandes eventos, e para a articulação com outros 
segmentos de mercado, com a fi nalidade maior 
de atrair investimentos e gerar capital para o des-
tino. Ao adotar uma abordagem socioambiental 
como principal estratégia, é possível observar os 
destinos que possuem forte relação com as co-
munidades locais, como os destinos turísticos de 
base comunitária ou que desempenham um pa-
pel relevante na proteção e preservação de áreas 
naturais, cuja principal fi nalidade é a valorização 
da cultura local e dos bens naturais. 

Ao tomar conhecimento sobre um destino 
inserido nestes ou outros contextos, o turista 
também irá constituir associações às caracterís-
ticas postas e relacioná-las aos seus interesses de 
viagem.

É importante destacar que, em um destino, 
uma abordagem não anula a outra, e que é pos-
sível a articulação entre elas. Comumente, há 
características de uma ou de outra que irão se 
sobressair, e que estarão diretamente relacio-
nadas aos objetivos e às aspirações do destino. 
Desta forma, as possibilidades de articulação 
entre as abordagens são reconhecíveis e podem 
diversifi car a oferta de um destino, tornando-a 
mais completa.

Neste cenário, Flores e Mendes (2014, p.231) 
propõem a consideração do conceito de destino 
como “objeto de abordagens mais holísticas e in-
tegradas, que permitam uma leitura e uma visão 

dinâmica sobre a realidade que caracteriza este 
fenômeno”.  Para os autores, o conceito de desti-
no turístico também pode ser abordado de forma 
integrada e sistêmica, sendo entendido como:

(...) um constructo essencialmente concebido, ar-
quitetado, defi nido pelo cliente. Admite-se que seja 
desenvolvido em torno de narrativas, de informação 
promocional, de word of mouth e enriquecido de-
pois com expectativas e com vivências programadas 
pelos próprios turistas. Neste sentido, são os turis-
tas que criam e consubstanciam este constructo sem 
limites nem fronteiras, utilizando — ou não — estru-
turas que, numa lógica de mercado, são criadas para 
ir precisamente ao encontro das suas necessidades 
e expectativas. Assim, defende-se que o destino tu-
rístico deverá ser entendido e interpretado essen-
cialmente como um sistema criado e desenvolvido 
na mente do turista (FLORES; MENDES, 2014, p. 
232).

Desta forma, a discussão sobre a defi nição 
do conceito de destino turístico é necessária para 
o entendimento do que vem a ser a sua marca 
especialmente devido às questões ligadas à de-
fi nição estratégica, da proposição de valor, do 
desenvolvimento de campanhas promocionais 
(BALAKRISHNAN, 2009) e, principalmente, do 
alinhamento entre as mensagens transmitidas 
pela marca aos seus públicos alvo e de interesse. 

Ademais, o entendimento do conceito de 
destino adotado pelas gerências das localidades 
torna possível defi nir os elementos que o com-
põem e que podem compor a sua marca. Esta 
perspectiva é corroborada pelo apontamento de 
Cooper et al (2007, p.658) no qual:

Os destinos precisam identifi car os atributos de pro-
duto que terão apelo a diferentes segmentos de turis-
tas, garantindo que a campanha promocional apre-
sente uma mensagem coerente. Existe, também, a 
necessidade de produzir uma identidade distinta 
ou marca, que forma a base para o posicionamento 
de um destino fornecendo-lhe uma personalidade e 
diferenciando-a de seus concorrentes. (COOPER et 
al. 2007, p.658).

Face ao exposto, Petrocchi (2004) entende 
que o conceito de destinos turísticos está rela-
cionado à sua marca e é um dos componentes 
do posicionamento competitivo. Para ele, “no 
contexto concorrencial do mercado, um destino 
é uma marca. Embora a marca não seja o desti-
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no, ela defi ne seu signifi cado e sua identidade no 
tempo e espaço”. Quando o nome de um destino 
conhecido é mencionado, vem à mente todo um 
conceito sobre ele, uma reputação. 

Assim, é necessário que, dentro das aborda-
gens teóricas e empíricas referentes à compreen-
são e à análise das marcas de destinos turísticos, 
haja o entendimento e a defi nição sobre quem 
é o destino (HOSANY; EKINCI; UYSAL, 2007) 
isto é, dos atributos e elementos que o compõem 
(BALAKRISHNAN; NEKHILI; LEWIS, 2011) em 
qual dimensão geográfi ca ele está inserido, com 
quais públicos estabelece ou não relações, de que 
forma estas relações ocorrem, como este destino 
está projetado na percepção de seus públicos e 
qual é a real projeção que o destino deseja ter na 
mente dos turistas.

A  Marca do Destino Turístico e Seus Ele-
mentos

De acordo com Pike (2009), assim como Kim 
e Letho (2013), pode-se considerar como o con-
ceito mais abrangente para o branding de desti-
nos a proposição de Blain, Levy e Ritchie (2005, 
p.337) que o  compreendem como um conjunto 
de atividades de marketing que (1) diz respeito 
à criação de um nome, termo, símbolo, logotipo 
ou outro gráfi co que diferencia um destino; (2) 
transmite a expectativa de uma experiência de 
viagem que está exclusivamente associada à des-
tinação; (3) conecta os visitantes emocionalmen-
te; e (4) reduz os custos e esforços associados à 
pesquisa de informação e de risco percebido.

Outro ponto de vista, acrescido a este concei-
to, sinalizado por Pike (2009, p.858), refere-se 
ao benefício mútuo gerado pelo branding para 
as perspectivas da oferta e da demanda turística, 
bem como as vantagens para as organizações de 
marketing de destino (Destination Marketing 
Organizations - DMOs) e viajantes. 

Para as primeiras, as vantagens descritas pe-
lo autor incluem maior potencial para se diferen-
ciar em relação a lugares que ofereçam benefícios 
semelhantes, maior fi delidade dos visitantes com 
o destino e maior rendimento para os stakehol-
ders, como empresas locais de turismo e inter-
mediadores do setor de viagens (agentes e agên-

cias de viagens, operadoras de turismo emissivo 
e receptivo, etc.) (PIKE, 2009). 

Para viajantes, os benefícios incluem facili-
dade de tomada de decisão através da redução de 
custos de pesquisa, de risco e, possivelmente, a 
apresentação de melhores preços. Segundo Kim 
e Letho (2013), o branding de destinos também 
foi amplamente aceito como parte integrante do 
processo de decisão de compra de viajantes, com-
portamento de consumo e intenções de viagem. 

Para a Organização Mundial do Turismo 
(UNWTO, 2009) há um conjunto de fatores que 
defi nem a marca de um destino turístico:

   • trata-se da identidade competitiva do lugar 
que diferencia de todos os outros;
    • refere-se a essência duradoura, ou conjun-
to de características do destino, que compõem sua 
personalidade e o faz distinto de todos os seus con-
correntes; 
    • ela existe “nos olhos do espectador”, isto é, 
é uma relação dinâmica entre o destino e como ele é 
percebido pelos clientes potenciais e visitantes;
    • é o alicerce fundamental a partir do qual 
todas as comunicações e comportamentos de ma-
rketing devem fl uir;
    • para ser verdadeiramente efi caz, deve haver har-
monia entre as percepções de ambos, visitan-
tes e moradores, a respeito da marca do destino, 
em termos de ativos-chave e da maneira como eles 
são apresentados em comunicações de marketing.

Quanto ao processo de gestão estratégica 
da marca de um destino, Balakrishnan (2009, 
p. 613) oferece uma ampla revisão de literatu-
ra que descreve os seus principais elementos e 
componentes. Trata-se de uma revisão teórica 
também infl uenciada pela visão de David A. 
Aaker (1991) e Kevin Lane Keller (1993), refe-
rências nos estudos de marca no campo orga-
nizacional.

De acordo com a autora, este processo ocor-
re em torno dos cinco componentes: visão e ge-
renciamento dos stakeholders; harmonização 
entre o portfólio de produtos e os clientes-alvo; 
estratégias de posicionamento e diferenciação 
usando componentes de marca; estratégias de 
comunicação e estratégias de gerenciamento de 
feedback e resposta, resumidos no modelo para 
o branding estratégico de destinos turísticos, 
apresentado na Figura 1.
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Para a autora, o que caracteriza o início de 
uma estratégia de branding é a visão e o ge-
renciamento dos stakeholders. Para ela, ao ter 
clareza dos objetivos de longo prazo, a visão 
pode levar a resultados de desempenho, cor-
respondendo às expectativas dos stakeholders 
e impulsionar o posicionamento da marca. Em 

Figura 01: Modelo para o Branding Estratégico de Des� nos Turís� cos.
Fonte:  Balakrishnan (2009).

Quadro 02: Componentes do produto dos Des� nos Turís� cos.
Fonte: Adaptado de Balakrishnan (2009, p.617): “Des� na� on Product Taxonomy”.

   • patrimônio histórico, cultura, ambiente e experiência, entretenimento, alimentação;
    • turismo de negócios, principais atividades econômicas, desenvolvimento econômico e ambiente industrial;
    • perfi l externo;  
    • acessibilidade física, acessibilidade fi nanceira e preços; 
    • características das pessoas; 
    • características sociais, qualidade de vida, bem-estar;
    • reputação internacional; 
    • saúde, educação; 
    • visitação a familiares e amigos; 
    • comércio do varejo, artesanato local;
    • descanso, recreação e esportes; 
    • ocasiões especiais;
    • eventos, turismo religioso;
    • experiência e exploração, maravilhas naturais, clima.

seguida, o portfólio de produtos e serviços de 
um destino deve ser integrado ao conjunto da 
estratégia de branding com base em ativos 
existentes e aos recursos que eles são capa-
zes de desenvolver. O estudo de Balakrishnan 
(2009, p.617) apresenta os seguintes compo-
nentes do produto dos destinos:
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As estratégias de diferenciação e posicio-
namento estão fortemente ligadas à identida-
de da marca, fator responsável pela criação de 
vantagens competitivas sustentáveis, e devem 
incluir os componentes da marca, que podem 
ser atributos tangíveis ou intangíveis, funcio-
nais ou simbólicos.

Os atributos que compõem a marca de 
um destino são discutidos por Balakrishnan, 
Nekhili e Lewis (2011) em três dimensões. A 
primeira é a dimensão funcional, formada por 
atributos tangíveis ou práticos ou na entrega 
de benefícios importantes; a segunda é uma 
dimensão simbólica ou emocional que con-
siste em atributos mais intangíveis (MOWLE;  
MERRILEES, 2005; SIRGY; SU, 2000 apud 
BALAKRISHNAN; NEKHILI; LEWIS, 2011). 

A terceira dimensão refere-se aos compo-
nentes experienciais da marca. Para descrevê-
-los, os autores utilizam o entendimento de 
Hankinson (2004, 2005) e Chernatony e Riley 
(1997, p. 1076) que os identificam como com-
ponentes simbólicos que representam neces-
sidades de ordem superior e podem “se ma-
nifestar na forma como a marca se relaciona 
com o autoconceito do cliente, gostos e des-
gostos intuitivos, sua capacidade de transmi-
tir exclusividade (como se relaciona com ou-
tros clientes), estilo de vida do cliente, modo 
de vida e moda (COOPER, 1989; SOLOMON, 
1983)” (BALAKRISHNAN; NEKHILI; LEWIS, 
2011, p. 7). 

Já para as estratégias de comunicação, a 
autora destaca que os destinos não possuem 
componentes verticais ou horizontais, isto é, 
hierarquias, na entrega dos seus produtos,  o 
que torna difícil para eles serem diferentes de 
outros destinos e ainda possuírem uma ima-
gem e comunicação clara e consistente em por-
tfólios e produtos de mídia. Nesta perspectiva, 
quando se trata do gerenciamento de resposta 
e feedback através da estratégia de marca, a 
autora destaca que as pesquisas de mercado se 
apresentam como fortes aliadas na redução das 
lacunas existentes entre as identidades ideais e 
desejadas, comunicadas e concebidas. 

Para a autora, os destinos devem ser ven-

didos com informações corretas e não exage-
radas e/ou enganosas, tendo em vista que esta 
coerência pode aumentar a lealdade de turistas 
ao destino e ampliar o word-of-mouth (WOM).

Diante das dimensões e atributos descritos 
por Balakrishnan (2009) é evidente a necessi-
dade de que as destinações identifiquem seus 
atributos, a fim de que eles possam subsidiar 
os processos de gerenciamento estratégico de 
suas marcas. Há também de se considerar que 
além das características tangíveis, intangíveis, 
funcionais e simbólicas de seus elementos e 
atributos, outro fator determinante na estra-
tégia de branding está presente nos atributos 
experienciais, representantes da relação entre 
a marca e seus públicos.

Por fim, para todo este processo, a defini-
ção da visão da marca é responsável por deter-
minar e desenhar as estratégias de branding. 
Ela origina e norteia as demais ações que con-
duzem a efetivação e o sucesso da estratégia de 
marca dos destinos.

Identidade do Lugar e Identidade Turística
A visão geral e discussão teórica sobre a in-

corporação da gestão estratégica de marcas por 
um destino turístico está ligada ao tema do ma-
rketing de lugares ou place branding (OGU-
ZTIMUR; AKTURAN, 2015, LUCARELLI; 
BERG, 2011). Neste campo de estudos são 
identificadas três dimensões relevantes para a 
compreensão da marca de um lugar: identida-
de, posicionamento e imagem de marca (KA-
VARATZIS; ASHWORTH, 2005).  

É possível observar que muitos estudos 
sobre o tema das marcas de lugares compre-
endem estas dimensões e possuem influências 
nas teorias de: (a) David A. Aaker (1991) e Ke-
vin Lane Keller (1993), pioneiros na discussão 
sobre o valor da marca e seus componentes, 
o chamado Brand Equity,  (b) Al Ries e Jack 
Trout (1986) com os estudos sobre o posiciona-
mento enquanto estratégia de comunicação da 
marca, e também nos trabalhos de (c) Kapferer 
(1992) voltados para as dimensões de identida-
de e posicionamento da marca.

O presente estudo possui foco na dimensão 
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identidade de marca e nas contribuições que os 
elementos que compõe um destino apresentam 
na construção de uma identidade turística, isto 
é, utilizada com a finalidade de comunicar e 
propor valor aos visitantes e turistas. 

Segundo Qu, Kim e Im (2011) há, porém, 
uma confusão entre os conceitos de identida-
de e imagem de marca. Com base em Florek, 
Insch e Gnoth (2006), Keller (1998) e Kapfe-
rer (1997), estes autores indicam que o ponto 
de distinção entre eles, diz respeito ao fato de 
que eles se originam em perspectivas diferen-
tes, sendo o primeiro criado por meio de um 
emissor e o segundo percebido por meio de um 
receptor.

As dimensões da identidade compreendem 
a expressão das características tangíveis e in-
tangíveis que fazem uma marca ser o que é, in-
cluindo as características que possam ser inde-
sejadas estrategicamente, mas que a compõem, 
afi rma Kapferer (2008). 

Para Ghodeswar (2007, p.5), a identidade 
da marca é um conjunto único de associações 
de marcas que implica uma promessa aos clien-
tes e inclui elementos de identidade centrais e 
extensões. Segundo este autor, identidade cen-
tral corresponde à essência central 
e atemporal que concentra ampla-
mente atributos do produto, ser-
viço, perfi l do usuário, ambiente e 
performance do produto.  Já a iden-
tidade estendida pode ser compre-
endida pela construção em torno 
de elementos de identidade organi-
zados em grupos signifi cativos que 
fornecem estrutura e integridade à 
marca e se volta para a sua perso-
nalidade, relacionamento e asso-
ciações simbólicas. 

No contexto do branding apli-
cado às localidades, estes elementos 
de composição de marca envolvem 
atributos intangíveis complexos 
como cultura, capital humano e 
intelectual, patrimônio e história, 
considerados por Vela et al. (2013) 
como alguns dos atributos mais im-

portantes da identidade dos lugares, através dos 
quais uma marca de local pode ser posicionada 
para obter o máximo de valor agregado. O desa-
fi o para os gestores da marca do lugar reside na 
capacidade de captar os atributos que possuem 
comunicação mais efetiva com seus públicos de 
interesse, ao mesmo tempo, respaldados pela 
comunidade e construir uma identidade.

Ao apresentar o chamado Prisma da Iden-
tidade da Marca (Figura 02), Kapferer (2008) 
aponta que, em primeiro lugar, uma marca pos-
sui especifi cidades físicas e qualidades que vêm 
à mente dos consumidores em primeira análise. 
Elas são a sua base objetiva e tangível e o pri-
meiro passo no desenvolvimento de uma iden-
tidade, compreendendo o protótipo da marca, 
isto é, o produto principal que é representativo 
das suas qualidades.

O segundo componente do prisma diz res-
peito à personalidade da marca, que tem como 
base a sua identidade. Sobre este ponto,  o autor 
aponta que através da comunicação, as marcas 
gradualmente criam caráter, e exemplifi ca que 
a maneira como elas falam de seus produtos ou 
serviços mostra que “tipo de pessoa seriam se 
fossem seres humanos”.

Quadro 02: Componentes do produto dos Des� nos Turís� cos.
Fonte: Adaptado de Balakrishnan (2009, p.617): “Des� na� on Product Taxonomy”.
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O terceiro elemento refere-se à cultura da 
marca, apontada como seu núcleo.  Ela ganha 
sentido por meio do conjunto de valores que 
inspiram e são também a fonte de aspiração da 
marca, a cultura faz referência aos princípios 
básicos que regem a marca nos seus sinais ex-
ternos, produtos e comunicação. 

 O quarto componente do prisma compre-
ende a dimensão do fato de que uma marca 
representa um relacionamento, tendo sua es-
sência evidenciada nas relações de troca com 
o público. Esta característica relaciona-se com 
a conduta que mais identifica a marca e pos-
sui implicações na sua performance, prestação 
serviços e relacionamento com os clientes.

Por fim, Kapferer (2008) destaca que a 
marca também é um reflexo de seus clientes, 
por seu caráter de construção comunicativa de 
longo prazo e, simultaneamente, se comunica 
com a autoimagem de seus consumidores. A 
comunicação também demonstra relevância 
por meio da mensagem da marca, evidenciada 
em seus aspectos físicos e culturais, nas dinâ-
micas de suas relações e de sua personalidade, 
nas associações mentais que a conectam aos 
consumidores e naquelas que são produzidas 
a partir do exercício mental deles, nas carac-
terísticas de sua personalidade (KAPFERER, 
2008).

Em resumo, Konecnik e Go (2007, p. 179) 
ressaltam que identidade da marca especifica 
claramente o que ela aspira e defende e tem vá-
rios papéis: é um conjunto de associações que 
as gerências da marca procuram criar e man-
ter; representa uma visão de como a marca de-
ve ser percebida pelo seu público-alvo; e após 
sua projeção, ela deve ajudar a estabelecer um 
relacionamento com os seus clientes, gerando 
uma proposta de valor envolvendo benefícios 
ou fornecendo credibilidade, o que endossa a 
marca em questão.

Metodologia
O presente trabalho caracteriza-se como 

descritivo-exploratório, de abordagem quali-
tativa. Aqui, a adoção desta abordagem permi-
te a aproximação com os agentes responsáveis 

pela gestão da marca do destino e com demais 
atores ativos, que, de acordo com a literatura, 
estariam aptos a realizar ações para a gestão 
e análise da marca de um lugar ou destino 
(MERRILEES; MILLER; HERINGTON, 2012, 
KOTLER et al., 2007). 

Também permite a obtenção e descrição 
dos resultados referentes aos objetivos esti-
pulados neste estudo, além de estar alinhada 
com a proposta de análise de marca do modelo 
Saffron City Brand Criteria, segundo a qual 
“embora difícil de definir exatamente, a marca 
de uma cidade deriva de fatores que podem ser 
úteis se mensurados e avaliados subjetivamen-
te”1 (SAFFRON, 2008). 

Para coleta de dados, foram realizadas en-
trevistas abertas semiestruturadas com gesto-
res e representantes dos trades turísticos dos 
destinos selecionados e análise documental 
dos Planos de Marketing disponibilizados pe-
los destinos. O processo de desenvolvimento  
do instrumento pesquisa e da coleta de dados 
se deu em duas etapas. 

Primeiro, foi desenvolvido um roteiro, 
contendo dez questões desenvolvidas com ba-
se nos dez critérios apontados pelo estudo The 
Saffron European City Brand Barometer (SA-
FFRON, 2008). Denominados como Saffron 
City Brand Criteria estes critérios são apre-
sentados como os principais pontos a serem 
trabalhados por uma estratégia de marca de 
cidades (SAFFRON CONSULTANTS, 2008).  
Estas questões compreenderam as três dimen-
sões ligadas à marca de uma localidade,  iden-
tidade, posicionamento e imagem de marca. 

Os critérios apontados pelo Saffron Ci-
ty Brand Criteria  foram utilizados com base 
para a elaboração de um instrumento próprio. 
Destaque-se que todos os direitos autorais re-
lativos ao parâmetro original, estão reservados 
à Saffron Consultants, desenvolvedora do estu-
do original e seus autores. 

No segundo momento da presente pesqui-
sa,  coleta de dados, foi realizada uma pesqui-
sa secundária para a obtenção de informações 
que confirmassem quais representações pos-
suíam maior relevância em cada destino. Desta 
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forma, participaram do estudo representações 
das seguintes entidades: Secretaria de Turis-
mo e Desenvolvimento Econômico de Natal 
– Seturde; Empresa de Promoções Turísticas 
do Rio Grande do Norte – EMPROTUR; As-
sociação Brasileira de Agentes de Viagem do 
Estado do Rio Grande do Norte (ABAV/RN); 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
do Rio Grande do Norte (ABRASEL/RN); NA-
TAL CVB - Conventions And Visitors Bureau; 
Secretaria de Turismo de Porto de Galinhas; 
Secretaria de Turismo do Estado de Pernam-
buco; Associação Brasileira de Agentes de Via-
gem do Estado de Pernambuco (ABAV/PE); 
Associação Brasileira de Industria de Hotéis 
do estado de Pernambuco (ABIH/PE); Secre-
taria Municipal do Turismo de Fortaleza – Se-
tfor (Representações das equipes técnica e exe-
cutiva); Associação Brasileira de Industria de 
Hotéis do Estado do Ceará (ABIH/CE).

 A entrevistas foram realizadas de acordo 
com a confirmação de disponibilidade e aceite 
em participar do estudo. Mediante a formali-
zação por meio de Termo de Autorização  de 
Uso de Voz, todas as entrevistas 
foram gravadas, com prévia au-
torização dos participantes, com 
o objetivo de auxiliar no proces-
so de análise dos conteúdos e in-
formações coletadas. O armaze-
namento e uso das informações 
foram destinadas exclusivamen-
te à finalidade acadêmica, res-
peitando às identidades insti-
tucionais representadas pelos 
entrevistados.

Por fim, para análise e dis-
cussão dos resultados deste tra-
balho, foi definido um recorte 
temático correspondente aos 
dados ligados à dimensão de 
identidade de marca. Para isto, 
utilizou-se a técnica de análise 
de conteúdo, definida por Bar-
din (2011) a define como um 
conjunto de técnicas de análi-
se das comunicações que utili-

za procedimentos sistemáticos e objetivos do 
conteúdo das mensagens. Este processo foi au-
xiliado pelo software de análises qualitativas e 
mistas Nvivo (versão 11.0 para Windows). 

Resultados e Discussões
Ativos e elementos de Marca nos destinos 

Natal(RN), Fortaleza (CE) e Porto de Gali-
nhas (PE)

De forma a alcançar o objetivo geral deste 
trabalho buscou-se, inicialmente, identificar 
junto aos entrevistados quais os principais ati-
vos e diferenciais dos destinos, conforme esti-
pulado por Cooper et al. (2007) e Balakrishnan; 
Nekhili; Lewis (2011) e considerando os apon-
tamentos de Keller (1993) e Kapferer (2008) 
de que os ativos da marca estão compostos por 
atributos, benefícios e atitudes.

A Figura 02 apresenta os resultados ob-
tidos para as localidades pesquisadas:  Natal, 
capital do estado do Rio Grande do Norte; 
Fortaleza, capital do estado Ceará e Porto de 
Galinhas, distrito localizado no município de 
Ipojuca, no estado de Pernambuco.

Figura 02: A� vos das marcas das cidades de Natal (RN), Fortaleza (CE) e do Distrito de Porto de Gali-
nhas, na cidade de Ipojuca (PE). Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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Primeiro, para a cidade de Natal, foi consen-
so entre os entrevistados de que este é um des-
tino turístico conhecido nacionalmente e possui 
forte protagonismo na atividade turística do nor-
deste brasileiro. Sua oferta turística está voltada 
para o lazer, especialmente o segmento de sol e 
praia, com público oriundo da região sudeste do 
Brasil, especifi camente do Estado de São Paulo, 
principal destino emissor nacional.  

Os dados obtidos permitiram identifi caram 
que os ativos da marca Natal estão mais ligados 
aos atributos do produto turístico local e seus be-
nefícios do que às atitudes e valores que o destino 
possa oferecer. 

De acordo com os entrevistados, os atrativos 
naturais compostos pelos atributos físicos e am-
bientais, representados pelas praias, dunas, espa-
ços naturais, clima, sol, vento e brisa locais têm 
uma grande relevância no destino. Somam-se a 
eles, a infraestrutura turística, representada pela 
rede hoteleira; os atributos intangíveis como a 
hospitalidade, a força do nome da cidade e seu 
signifi cado; e a gastronomia, com destaque pa-
ra o Camarão e para a Castanha. Além disso, fo-
ram apontados benefícios da dinâmica urbana, 
representados pela localização geográfi ca, pela 
proximidade do polo hoteleiro à cidade e seus 
atrativos, e pelo fato de que a cidade de Natal 
atua como um aglutinador de outros destinos tu-
rísticos do Rio Grande do Norte. 

Em seguida, para a cidade de Fortaleza, os 
dados oriundos das entrevistas realizadas e dos 
documentos fornecidos pelas representações de-
monstraram que este destino possui atividade 
turística caracterizada principalmente pelo seg-
mento de lazer, compreendendo atrativos natu-
rais, o turismo de aventura e esportes, compras, 
ecoturismo dentre outras atividades,  seguido 
pelas motivações de visita a parentes e amigos, 
negócios e trabalho,  eventos e congresso, com 
demanda de origem nacional, principalmente do 
estado de São Paulo, e também internacional. 

Em relação aos ativos identifi cados, foi pos-
sível observar que eles correspondem a atributos 
físicos, atrativos naturais, infraestrutura do des-
tino e infraestrutura turística, comodidades de 
benefícios que o destino apresenta, e atributos 

intangíveis e simbólicos ligados a aspectos cultu-
rais locais — hospitalidade, humor da população 
local e história. 

Para o destino Porto de Galinhas, foi apon-
tado que este se apresenta como um destino tu-
rístico consolidado, no qual a oferta está direta-
mente relacionada aos seus atrativos naturais e à 
sua biodiversidade.  Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Turismo de Ipojuca, seu principal públi-
co é defi nido por famílias e casais que estão em 
busca de descanso e de atividades de lazer, e que 
também têm como origem o sudeste do Brasil, 
principalmente das cidades do interior do Estado 
de São Paulo, e no mercado argentino, represen-
tante signifi cativo da demanda turística interna-
cional que chega até a localidade.

Em relação aos ativos do destino, observou-se 
a distribuição entre atributos físicos, representa-
dos especialmente pelos atrativos naturais e pela 
biodiversidade marinha, pela infraestrutura tu-
rística e sua oferta, e as comodidades e benefícios 
que o destino oferece a seus visitantes.

Para os atributos físicos do destino, verifi -
cou-se os principais fatores de atratividade local 
são  o conjunto das praias, a biodiversidade ma-
rinha, com destaque para as espécies de Cavalo 
Marinho e Tartarugas Marinhas, as piscinas na-
turais e arrecifes, a oferta de produtos turísticos e 
a hotelaria.  Para os entrevistados, o conjunto de 
praias e de elementos da biodiversidade se com-
plementam à medida que cada praia tem carac-
terísticas únicas e há pontos específi cos onde é 
possível observar e ter contato com os elementos 
da biodiversidade local.  

Logo após a identifi cação destes ativos em 
cada uma das localidades pesquisadas, foi ques-
tionado aos participantes quais deles correspon-
diam a elementos de marca do destino. Nesta 
etapa, a análise buscou captar no conteúdo das 
entrevistas realizadas, quais elementos foram 
mencionados mais vezes entre as representações 
participantes. As informações foram sintetizadas 
em nuvens de palavras, representadas nas Figu-
ras 03, 04 e 05, a seguir.

Para a dimensão dos elementos represen-
tativos da Marca Natal (Figura 03) foi possível 
verifi car que eles se assemelham aos ativos iden-
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tifi cados da marca, sobretudo suas característi-
cas naturais, representadas por ícones como as 
dunas, o Morro do Careca, praias, Rio Potengi, 
sol vento e brisa. Também foram destacados ele-
mentos ligados à dinâmica da cidade, represen-
tados pelas paisagens, beleza dos seus lugares, 
e pela representatividade e ligação que a cidade 
tem em relação ao Rio Grande do Norte.

Para os aspectos culturais foram levantados 
os elementos da gastronomia e seus ícones como 
o camarão e a tapioca; a história local com ligação 
à participação que Natal teve na Segunda Guerra 
Mundial, e, por fi m, o seu nome e as ligações que 
ele possui com o contexto do Natal e com a his-
tória religiosa do nascimento do Menino Jesus.

Para os elementos de reconhecimento da 
Marca Fortaleza dizem respeito aos cearenses, 
sua receptividade, hospitalidade, humor e ale-
gria, às praias, especialmente a Praia de Irace-
ma, a orla e a beleza da cidade de forma geral, 
o clima e a natureza do destino e o espetáculo 
Ceará Show, junto com a gastronomia local (Fi-
gura 04).

Figura 03: Elementos da Marca Natal
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Figura 04: Elementos da Marca Fortaleza.
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Figura 05: Elementos da Marca Porto de Galinhas.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.

Para a Secretaria de Turismo do Município 
de Fortaleza, os principais atrativos que fazem 
parte da marca Fortaleza são a receptividade 
do fortalezense, que recebe muito bem o turis-
ta, o conjunto formado pela orla, clima, natu-
reza, praias que é encontrado no mesmo lugar 
pelos visitantes que vem ao destino, e a gastro-
nomia local. Em seguida, a beleza da cidade e 
de suas praias, com destaque para a praia de 
Iracema também são reconhecíveis na marca 
do destino.

Entre os entrevistados, foi destacado que 
Fortaleza conta com um dos centros de eventos 
mais modernos da América Latina e um bom 
aeroporto, que passará por um grande proces-
so de modernização e ampliação. Sua hotela-
ria foi apontada como nova e moderna, aliada 
À ampla infraestrutura de gastronomia e de 
entretenimento, com destaque para o Parque 
Aquático Beach Park, que atraia grande parte 
dos turistas que vêm ao destino. Outro elemen-
to destacado corresponde às características de 
alegria e a receptividade da comunidade local.

Por fim, foram identificados como elemen-
tos da Marca turística do Distrito de Porto de 
Galinhas (Ver Figura 05), as piscinas naturais, 
os passeios de jangada e as praias, a hotelaria 
local, os cavalos e tartarugas marinhas, e as ga-
linhas que são vistas ao longo de toda a Vila de 
Porto de Galinhas e que estão representadas no 
letreiro estilizado do destino.

De acordo com a ABAV/PE e ABIH/PE a 
associação dos passeios de jangada, piscinas e 
demais atrativos naturais, as espécies de cava-
lo marinho e tartarugas marinhas e hotelaria 
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são elementos de alta atratividade turística, e 
que fazem as pessoas reconhecerem o destino. 
Na visão da Secretaria Municipal de Turismo 
há outros elementos que podem ser nomeados 
como peculiaridade do destino e embora não 
se saiba até que ponto eles serão atrativos, eles 
certamente auxiliam o turista no processo de 
escolha do turista que opta por Porto de Gali-
nhas, como os baobás, os cavalos marinhos e 
as galinhas que além de presentes fisicamente 
pela presença dos próprios animais, estão sim-
bolicamente representadas em esculturas e no 
letreiro instalado na cidade, e nos atrativos 
culturais locais, a exemplo o Ateliê do Carca-
rá do artista Gilberto Carcará responsável pela 
criação das esculturas e obras inspiradas em 
galinhas. 

Contribuição dos elementos de marca para 
a construção de  identidades turísticas

A partir da investigação dos principais ati-
vos e elementos que compõem as marcas dos 
destinos analisados demonstrou-se que a maior 
parte dos elementos identificados em cada um 
deles estão classificados como atributos físicos 
diretamente ligados aos produtos turísticos lo-
cais, e aos benefícios funcionais atrelados às 
características dos produtos existentes.

Nos três destinos, o conjunto dos atrativos 
e experiências que mais se destacam como ele-
mentos de marca são aqueles que representam 
os componentes tangíveis, vinculados à recur-
sos naturais, do produto turístico local. Para 
as cidades de Natal, Fortaleza e Porto de Gali-
nhas, este fator revela uma barreira em termos 
de diferenciação, pois estes elementos colocam 
os destinos em um o mesmo campo concorren-
cial à medida que se utilizam  de recursos de 
marca pautados nas mesmas dimensões e que 
apresentam características semelhantes. 

Em seguida, nota-se que as semelhanças 
identificadas também levam à reflexão sobre 
como os elementos ressaltados são capazes de 
auxiliar os potenciais turistas na sua decisão 
de compra e aos agentes intermediadores res-
ponsáveis pela venda do destino nos mercados 
nacional e internacional. Tendo em vista que, 

conforme sugerido por Pike (2009) um des-
tino cuja marca possui elementos estão bem 
definidos  pode beneficiar as perspectivas de 
oferta e demanda. É necessário que os destinos 
avancem o uso de atributos tangíveis ligados 
à recursos naturais e ressaltem benefícios re-
conhecíveis, originais, que não sejam encon-
trados em outras localidades ou que, em certa 
medida, se apresentem de formas distintas e 
atrativas aos visitantes.

Os resultados obtidos também levam há 
questionamentos sobre como os elementos de 
marca identificados têm sido representados 
pelo mix de marketing utilizado com finalidade 
de atrair turistas e de uma programação visual 
que faça parte da experiência dos visitantes e 
os conecte com destino, conforme é destacado 
pela proposição Blain, Levy e Ritchie (2005) 
referente aos objetivos centrais da marca de 
destinos turísticos. Esta dimensão pode ser 
observada no destino Porto de Galinhas, on-
de a peculiaridade da presença de galinhas no 
destino, é observada como elemento de repre-
sentação visual, presente no letreiro do destino 
e ao longo da localidade por meio de esculturas 
e pela presença animal.  

Por fim, outro ponto revelado descreve o 
caso onde os elementos identificados que asso-
ciam-se às dimensões ligadas à personificação, 
ao relacionamento com o público-alvo defen-
didos por Kapferer (2008) e que refletem uma 
ligação simbólica ou emocional aparecem de 
forma secundária e distante do protagonismo 
entre os elementos de marca.  Por exemplo, as 
características de aventura, humor e alegria, 
ressaltadas respectivamente para os destinos 
Natal, Fortaleza e Porto de Galinhas que cor-
respondem à aspectos experienciais e de ati-
tude do destino que poderiam ocupar maior 
protagonismo na definição de identidade des-
tes destinos. 

Assim, este último ponto está diretamen-
te associado à discussão proposta por Flores e 
Mendes (2014),  Konecnik e Go (2007), Gho-
deswar (2008) sobre a necessidade das loca-
lidades turísticas em definir uma abordagem 
gerencial a ser adotada ou estruturada, que te-
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nha ligação com associações criadas ou já exis-
tentes, e de uma visão clara que ressalte como 
eles desejam ser vistos pelos seus consumido-
res, isto é, a sua identidade  turística. 

Conclusões
O presente trabalho discutiu a contribui-

ção de elementos de marca para a construção 
da identidade de destinos turísticos, a partir do 
estudo  de três principais destinos  turísticos 
do nordeste brasileiro: a cidade de Natal, capi-
tal do estado do Rio Grande do Norte; a cidade 
de Fortaleza, capital do estado Ceará e Porto de 
Galinhas, distrito localizado no município de 
Ipojuca, no estado de Pernambuco. Para isto, 
identificou o conjunto de ativos dos destinos e 
os elementos que compõem as suas respectivas 
marcas, e discutiu a contribuição que eles ofe-
recem para a construção das suas respectivas 
identidades turísticas. 

A investigação demonstrou que a maior 
parte dos elementos identificados em cada um 
dos destinos pesquisados está classificada co-
mo atributos físicos diretamente ligados aos 
produtos turísticos locais e aos benefícios fun-
cionais atrelados a eles. Foi possível concluir 
que os destinos não dispõem de identidade de 
marca turística definida, com elementos dis-
tintivos que, além da dimensão física e tangível 
dos seus ativos, explore as dimensões emocio-
nal e simbólica. 

Conclui-se também que, no processo de 
construção de  uma identidade de marca tu-
rísticas, as localidades devem estar atentas aos 
elementos e associações capazes de auxiliar os 
potenciais turistas na sua decisão de compra e 
aos agentes intermediadores responsáveis pe-
la venda do destino nos mercados nacional e 
internacional; e aos elementos de marca que 
são representado no e pelo mix de marketing 
turístico cuja finalidade seja atrair turistas e 
de estruturar uma programação visual que faça 
parte da experiência dos visitantes e os conecte 
com destino.

Enfim, de forma a complementar os resul-
tados obtidos pelo presente estudo, sugere-se 
que sejam realizadas investigações ligadas às 

dimensões de imagem e posicionamento de 
marca, a partir da visão de outros públicos de 
interesse, integrantes do processo de gestão 
estratégica de marcas em um destino turísti-
co como turistas e moradores; e que utilizem 
procedimentos metodológicos distintos, como 
a abordagem quantitativa ou de caráter misto.
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Resumo: 
A Red Bull teve, desde sua criação, uma estratégia bem 
defi nida para alcançar seu público. O objetivo do presen-
te estudo é verifi car se a marca apropriou-se do mito de 
Ícaro para construção e consolidação da marca. A pes-
quisa se justifi ca na medida em que há um protagonismo 
das marcas em nossa sociedade e estudá-las é importan-
te não só do ponto de vista profi ssional, mas também 
no pessoal e no acadêmico, uma vez que se busca, neste 
estudo, entender estratégias da marca Red Bull para 
construir e consolidar sua marca. Para a realização des-
te estudo, foi utilizada a metodologia qualitativa, com 
caráter exploratório e descritivo (GIL, 2010), e os ins-
trumentos metodológicos foram: pesquisas bibliográfi -
ca (STUMPF, 2008), pesquisa de internet (YAMAOKA, 
2006), o estudo de caso (DUARTE, 2008) e a análise 
do Discurso Multimodal da Marca (SILVESTRE et al, 
2009). Como resultados, verifi cou-se que, embora não 
seja de forma explícita, há traços do mito de Ícaro no dis-
curso multimodal da Red Bull, por meio de seu slogan. 
“Red Bull te dá asas”, bem como na sua identidade visual 
e em seus  anúncios.

Palavras-chave: Marca; Branding; Estratégia; Mito; 
Red Bull;

Abstract:
RedBull has had, since its creation, a well defi ned stra-
tegy to reach its public. This study had as an objective 
to verify if the brand constructed and consolidated itself 
from an adaptation of the myth of Icarus. This study is 
valid as there is a protagonism of brands in our society 
and studying them is important, not only from a pro-
fessional point of view, but from a personal and acade-
mic one as well, as this study looks to understand Red 
Bull’s strategies to build and consolidate its brand. This 
study was done using a qualitative method, with an ex-
ploratory and descriptive character (GIL, 2010), and the 
methodological instruments were: bibliographical rese-
arch (STUMPF, 2008), internet research (YAMAOKA, 
2006), case study (DUARTE, 2008) and an analysis of 
the Multimodal Speech of the Brand (SILVESTRE et al, 
2009). Results were found that there are traces of the 
myth of Icarus in the multimodal speech of Red Bull 
through its slogan, even though it is not in an explicit 
manner. “Red Bull Gives You Wings”, as well as in its 
visual identity and advertisement.

Keywords: Brand; Branding; Strategy; Myth; Red 
Bull;
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Resumén: 
Desde su creación, Red Bull tuvo una estrategia bien de-
fi nida para alcanzar su publico, a través de la comunica-
ción no solo de su bebida energética, pero también de los 
medios y eventos que generan alrededor de su concepto 
de producto. El objetivo del presente estudio es compro-
bar si la marca se apropió del mito de Ícaro para la cons-
trucción y consolidación de su marca. La investigación 
está justifi cada en la medida en que haya un papel de 
liderazgo de las marcas en nuestra sociedad y estudiarlas 
es importante no solo desde el punto de vista profesio-
nal, pero también en el personal y el en académico, una 
vez que buscamos, en este estudio, entender las estrate-
gias de la marca Red Bull para construir u consolidar su 
marca. Para la realización de este estudio, fue utilizada la 
metodología cualitativa, con carácter exploratorio y des-
criptivo (GIL, 2010), los instrumentos metodológicas 
fueron: investigación bibliográfi ca (STUMPF, 2008), 
investigación en internet (YAMAOKA, 2006), estudio 
de caso (DUARTE, 2008) y el análisis del Discurso Mul-
timodal de la Marca (SILVESTRE et al, 2009). Como 
resultado, encontramos que, aunque no explícitamente, 
hay trazos del mito de Ícaro en el discurso multimodal 
de Red Bull, por medio de su slogan. “Red Bull te da 
alas”, así como en su identidad visual y en sus anuncios.

Palabras-clave: Marca; Branding; Estrategia; Mito; 
Red Bull.

Résumé:
Depuis sa création, Red Bull dispose d’une stratégie 
bien défi nie pour atteindre son public, au travers de la 
communication non seulement de sa boisson énergé-
tique, mais aussi des médias et des événements qu’elle 
génère autour de son concept de produit. L’objectif 
de la présente étude est de vérifi er si la marque s’est 
appropriée du mythe d’Icare pour la construction et la 
consolidation de sa marque. La recherche est justifi ée 
dans la mesure où il y a un rôle des marques dans 
notre société et les étudier est important non seule-
ment du point de vue professionnel, mais aussi dans 
le personnel et l’académique, parce que nous cher-
chons, dans cette étude, comprendre les stratégies de 
la marque Red Bull pour construire et consolider sa 
marque. Pour la réalisation de cette étude, la métho-
dologie qualitative a été utilisée, avec caractère explo-
ratoire et descriptif (GIL, 2010), et les instruments 
méthodologiques étaient: recherche bibliographique 
(STUMPF, 2008), recherche internet (YAMAOKA, 
2006), l’étude de cas (DUARTE, 2008) et l’analyse 
du Discours Multimodal de la marque (SILVESTRE 
et al, 2009). En résultat, nous pouvons constater que, 
bien que pas explicitement, il y a des traits du mythe 
d’Icare dans le discours multimodal de Red Bull, à tra-
vers son slogan: “Red Bull donne des ailes”, ainsi que 
leur identité visuelle et publicitaire. 

Mots-clés: Marque; Branding; Stratégie; Mythe; 
Red Bull.

1Graduado em comunicação social, com habilitação em publicidade 
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Introdução 
Para entender o mundo onde vive o ser huma-

no sempre buscou respostas em si mesmo. Desde 
os primeiros registros humanos que conhecemos 
(as representações pictóricas conhecidas como 
pinturas rupestre3) o homem procurou represen-
tações daquilo que vivia e sentia acerca do mundo, 
seus anseios e suas necessidades. A essas represen-
tações, soma-se, também, a necessidade não só de 
entender o mundo, mas de compartilhar esse co-
nhecimento para gerações posteriores.

         Dessa necessidade de entender e 
representar o mundo surgiram os mitos - narra-
tivas baseadas nos arquétipos inconscientes do 
homem. O mito era o protagonista das sociedades 
primordiais, pois servia de roteiro para o entendi-
mento daquilo que os cercava e de modelo de con-
duta para o indivíduo.

Na sociedade consumista do início de século 
XXI, quem assume esse protagonismo são as mar-
cas. Estamos cercados de marcas que oferecem 
seus produtos o tempo todo em nosso dia a dia. Lo-
go, para se destacar, as marcas não podem se per-
mitir apenas oferecer seus produtos. Elas precisam 
se tornar relevantes para os indivíduos e construir 
um signifi cado que as identifi quem como algo que 
o mesmo queira incorporar no seu estilo de vida. 
Com isso as marcas perceberam que, para contar 
histórias de maneira efi ciente, teriam de se asso-
ciar a temáticas e modelos de fácil reconhecimento 
e que gerasse identifi cação de seus públicos. Por is-
so, passaram a fazer uso de elementos mitológicos, 
como o arquétipo, em suas histórias, mesmo que de 
forma implícita em seu discurso multimodal.

Dentre as marcas que possivelmente usam 
essa estratégia, selecionamos a Red Bull, empresa 
austríaca no ramo de bebidas energéticas, como 
nosso objeto de estudo e a questão-problema que 
motiva o mesmo é “a Red Bull apropriou-se do mi-
to de Ícaro para a construção e consolidação e sua 
marca?” Nossa hipótese é que ela se apropria do 

referido mito para gerar identifi cação com seu pú-
blico e, assim, construir sua marca.

Considerando o exposto, nosso objetivo princi-
pal é verifi car se a Red Bull apropriou-se do mito de 
Ícaro para construir e consolidar sua marca. E para 
alcançá-lo, os objetivos específi cos são: 

1. revisar os conceitos das categorias: mar-
ca, branding, imaginário, mito, publicidade e ar-
quétipo;

2. contextualizar a Red Bull;
3. descrever e analisar o mito de Ícaro;
4. identifi car, selecionar e analisar as apro-

priações do referido mito no discurso multimo-
dal da marcas da Red Bull.

As marcas estão assumindo um papel de prota-
gonista em nossa sociedade. Por isso, é importante 
não só do ponto de vista profi ssional, mas também 
para o pessoal e o acadêmico, uma vez que se busca, 
neste estudo, entender estratégias da marca Red 
Bull para construir e consolidar sua marca e atrair 
seguidores. A escolha da Red Bull como objeto de 
estudo de caso se deve ao fato de que a marca, uma 
das mais conhecidas do mundo, tem um posiciona-
mento bem defi nido e relevante para seus públicos, 
que não consomem somente o produto em si, mas 
também são adeptos às ações da marca e seu estilo 
de vida.

Para a realização do presente estudo, utiliza-
mos a metodologia qualitativa exploratória-descri-
tiva (GIL, 2010) e os instrumentos metodológicos 
foram: pesquisa bibliográfi ca (STUMPF, 2008) e 
pesquisa de internet (YAMAOKA, 2008) para revi-
sar os conceitos das categorias: marca, branding, 
imaginário, mito, publicidade e arquétipo, bem co-
mo descrever o mito de Ícaro à luz de renomados 
autores; estudo de caso (DUARTE, 2008), análise 
semiótica (PENN, 2002) e a análise do Discurso 
Multimodal da Marca (SILVESTRE et al, 2009) pa-
ra contextualizar a Red Bull, como também identi-
fi car, selecionar e analisar as apropriações do refe-
rido mito no discurso multimodal da marca da Red 
Bull, a partir da análise de sua identidade visual, de 
três anúncios (Traffi  c Jam, Shark e Banana) e das 
ações Red Bull Station, em São Paulo, e o programa 
global Red Bull Amaphiko. 
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Iniciamos com a revisão dos conceitos das ca-
tegorias mencionadas. Em seguida, contextualiza-
mos a Red Bull, bem como descrevemos e analisa-
mos o mito de Ícaro. E, a partir disso, identifi camos, 
selecionamos e analisamos as apropriações do mi-
to no discurso multimodal da marca. Este processo 
permitiu fazer inferências a respeito do tema, que 
apresentamos em nossas considerações fi nais.

Vitalizando a mente4: breves conceitos
A revisão dos conceitos, à luz dos autores 

consagrados na área, nos permite olhar critica-
mente para o nosso objeto de estudo e desvelar 
estratégias de marca que não estão explícitas em 
seu discurso multimodal. Apresentar esses con-
ceitos, mesmo que brevemente devido à limita-
ção do espaço de artigo, permite ao leitor com-
preender com quais lentes olhamos nosso objeto.  

As marcas acompanham a humanidade des-
de seu surgimento. Elas sempre serviram para 
diferenciar bens de diferentes fabricantes ou 
proprietários e, também, na contemporaneida-
de, identifi camos diferentes tipos de marcas: de 
produto, de serviço, institucional, pessoal, entre 
outros. O conceito de marca varia de acordo com 
os autores e/ou instituições. Para o Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectual (INPI), ela é 
um sinal que identifi ca a origem e distingue visu-
almente produtos ou serviços, que venham a ser 
semelhantes, idênticos ou afi ns (INPI, 2018). A 
Associação Americana de Marketing (AMA) con-
sidera marca como qualquer nome, termo, sím-
bolo, ou forma que identifi ca e distingue o bem 
ou serviço de um vendedor dos bens ou serviços 
de outros (AMA, 2018, tradução livre).

Aaker (1996) menciona que as associações 
que se relacionam a um produto serão, na maior 
parte das vezes, um elemento da identidade de 
marca, estando vinculadas diretamente à escolha 
e às experiências de uso da marca. Para Randa-
zzo (1996), a marca é tanto uma entidade física 
quanto perceptual, pois pode ser encontrada no 
supermercado (física), assim como na mente do 
consumidor (perceptual). Para o autor (1996, 

p. 27-29), “[...] Uma marca pode funcionar co-
mo portadora de projeções na qual o anunciante 
projeta os valores e sensibilidades do consumi-
dor [...].” Desse modo, essas projeções e histórias 
são as formas pelas quais a marca tentará cons-
tituir sua identidade, se estabelecendo na mente 
do consumidor e modifi cando sua experiência no 
uso do produto.

De acordo com Keller (2006), as marcas são 
produtos que adicionam dimensões diferencia-
doras entre criações que satisfaçam a mesma ne-
cessidade, e essas diferenças podem ser racionais 
e tangíveis ou simbólicas, emocionais e intangí-
veis.  Essa ideia pode ser complementada com 
Mendes (2014), que afi rma que as marcas acres-
centam valor ao produto físico, fornecendo aos 
clientes um conjunto de atributos intangíveis. 
Assim, ela, além de diferenciar os produtos dos 
seus semelhantes, atribui a eles um signifi cado.

Para Kotler (2007), ela é um símbolo que 
carrega uma promessa de fornecer um conjunto 
de características, benefícios e serviços de forma 
semelhante aos consumidores, principalmente 
em termos de qualidade. Lindstrom (2012) trou-
xe um avanço com suas pesquisas sobre percep-
ção de marca e afi rma que ela é mais do que um 
símbolo visualmente perceptível, pois poderá ser 
também olfativa, tátil, gustativa e auditiva.

Para Holt (2005), o surgimento da marca 
se dá quando sua história é contada por vários 
autores. Essas histórias se apoiam em metáfo-
ras para comunicar a ideia e, à medida que elas 
coincidissem com a vida cotidiana, formariam 
convenções, que quando se tornam associações 
coletivas, estabelecem a marca. Portanto, enten-
der a importância do signifi cado para a marca é 
fundamental para a gestão da mesma. E uma boa 
gestão de marca facilitará o processo de constru-
ção e consolidação do signifi cado da mesma.

A gestão de marcas, chamada também de 
branding, é um processo fundamental da cria-
ção e administração de uma marca. Kotler e Kel-
ler (2006, p. 270) afi rmam que “[...] branding 
diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar 
o consumidor a organizar seu conhecimento 
sobre produtos e serviços, de forma que torne 
sua tomada de decisão mais esclarecida e, nes-
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se processo, gere valor à empresa”. Para Troiano 
(2017), o branding se tornou o mais efi caz mo-
delo de gestão de uma empresa, uma vez que a 
principal competição entre as marcas é entre su-
as realidades simbólicas. Segundo o autor (2012, 
p. 36), “branding é uma forma criteriosa de pro-
teger as conquistas simbólicas da marca”.

Um dos conceitos mais importante dentro 
do branding é o de brand equity. Tanto que, 
segundo Keller (2006), branding signifi ca atri-
buir brand equity aos produtos e serviços. Brand 
equity pode ser defi nido como

[...] o valor agregado atribuído a produtos e serviços. 
Esse valor pode se refl etir no modo como consumi-
dores pensam, sentem e agem em relação à marca, 
bem como nos preços, na participação de mercado e 
na lucratividade que a marca proporciona à empre-
sa. [...] (KOTLER e KELLER, 2006, p.270).

Logo, brand equity está ligado diretamente 
à percepção dos consumidores quanto à marca. 
Kotler e Keller (2006) afi rmam que a premissa 
do brand equity se baseia pelo consumidor e que 
o poder de uma marca está no que o consumidor 
vê, lê, escuta, aprende, pensa e sente sobre ela, ou 
seja, está na sua experiência com a marca. Porém, 
é importante lembrar que, de acordo com Dondis 
(2007), nossas percepções são infl uenciadas por 
aquilo em que acreditamos.

Randazzo (1996) afi rma que o inventário 
perceptual específi co da marca, formado pelas 
imagens, símbolos, sentimentos e valores, que 
defi nem de forma coletiva a representação da 
marca na mente do consumidor, constitui a mi-
tologia da marca. Holt (2005) ressalta que quan-
do essa mitologia é poderosa, e considerada pelo 
público como relevante para sua identidade pes-
soal, ela cria uma aura sobre outros aspectos do 
produto, como a reputação quanto à qualidade, 
os seus benefícios e status que o mesmo traz jun-
to de si. Logo, para o autor, as marcas, por meio 
de seus mitos, levam as pessoas a reconsidera-
rem ideias aceitas sobre si mesmas. Assim, uma 
marca está diretamente associada aos aspectos 
que incorpora, pois esses poderão infl uenciar 
seus consumidores.

Para Aaker (1996), a marca tem o potencial 

de provocar impacto social signifi cativo devido 
ao fato de que ela, a partir do momento em que 
causa uma mudança no indivíduo, infl uenciando 
seus aspectos e ideias no âmbito individual, mol-
da seu comportamento no âmbito em que está 
inserido. A marca, com isso, passa a ter um papel 
central na sociedade, pois acaba por “se consti-
tuir como modalidade generalizada de formação 
de sentido nos contextos sociais do tipo pós-mo-
derno” (SEMPRINI, 2006, p. 59).

  Com isso, podemos dizer que as marcas 
se tornam capazes de agir culturalmente, ditar 
comportamentos e moldar o imaginário dos 
indivíduos, a partir do que contam. Segundo 
Troiano (2017, p. 131), “[...] a forma pela qual as 
mensagens penetram em nossa mente determi-
na o quanto elas serão retidas e lembradas [...]”. 
A marca age despertando imagens e sensações 
no inconsciente do indivíduo. Segundo Durand 
(1998, p. 36), “Qualquer manifestação da ima-
gem representa uma espécie de intermediário 
entre um inconsciente não manifesto e uma to-
mada de consciência ativa.” Para o autor, as ima-
gens5 estão onipresentes na psique humana. Já 
para Malrieu (1996, p. 116), “O imaginário é [...] 
sentido como uma experiência de si mesmo”, que 
surge da correspondência entre natureza e socie-
dade. Para o ele, todo o sistema de relação entre 
o social e o natural funcionam como garantia da 
transferência de imagens, que reforçam o coleti-
vo a partir do momento em que são externadas 
por seus membros.

Durand (1998) afi rma que esse imaginário 
é alógico, pois ele não pode ser entendido da 
mesma forma que a lógica científi ca. Malrieu 
(1996, p. 227) complementa “[...] o imaginário 
distingue-se do conhecimento conceptual, quer 
pelo seu caráter de transferência quer pelo seu 
imediatismo da transferência simbólica”.

         De acordo com o autor (1996), a 
criação individual de imagens é indispensável 
para a construção dos mitos coletivos, assim co-
mo sua consolidação, autenticação e recriação 
constante. O imaginário mítico se forma em dois 
níveis: no primeiro, há uma tentativa de domí-

5Imagem mental, a imagem perceptiva, das lembranças, das ilusões, 
etc (DURAND, 1998, p. 5).
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nio das coisas e dos seres, buscando integrá-los 
à vida do sujeito no imaginário. No segundo, 
acontece o enriquecimento deste imaginário 
pela tradição mítica, para dominar questões do 
imaginário afetivo, como sexo, morte e natureza. 
Percebemos, com isso, que o imaginário coletivo 
organiza e mantém o mito, através das imagens 
presentes nos indivíduos de uma sociedade.

Campbell (2007, p. 21) afi rma que o mito 
sempre acompanhou as sociedades, em todas 
as épocas e sobre todas as circunstâncias. Isso 
acontece devido ao fato que “A função primária 
da mitologia e dos rituais sempre foi a de forne-
cer os símbolos que levam o espírito humano a 
avançar, opondo-se àquelas outras fantasias hu-
manas constantes que tendem a levá-lo para trás 
[...]”. 

Assim, é possível afi rmar que o mito é uma 
forma de estruturar a sociedade, com o objetivo 
de fazer com que ela progrida. A função do mito 
está conectada com a psique humana, trazendo 
as respostas e soluções que o homem necessita 
para seguir em frente em sua jornada.

Surgindo da necessidade humana por respos-
tas e soluções de seus dilemas, o mito busca ex-
plicar o funcionamento do mundo. Eliade (1972, 
p.11) afi rma que “[...] o mito conta uma história 
sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido 
no tempo [...] fabuloso do ‘princípio’. Em outros 
termos, o mito narra como, graças às façanhas 
dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou 
a existir [...]”. O mito fala de uma verdade para o 
homem. Ele fala da origem das coisas e de como 
o sagrado interferiu no mundo, através de entes 
sobrenaturais, para que o mundo se tornasse o 
que é. Para o autor (1972, p. 12),

o mito é considerado uma história sagrada e, por-
tanto, uma “história verdadeira”, porque sempre se 
refere a realidades. O mito cosmogônico é “verdadei-
ro” porque a origem do Mundo está aí para prová-lo; 
o mito da origem da morte é igualmente “verdadei-
ro” porque é provado pela mortalidade do homem, 
[...] (grifo do autor)

        Contrera (2002) relata que o pensamen-
to mítico surge para resolver confl itos e angús-
tias da realidade e que para isso, o ser humano 

usa sua imaginação, algo inerente à espécie, para 
elaborar soluções e respostas que resolvam crises 
e angústias antes insolúveis. O mito permite ao 
indivíduo localizar-se no mundo e na sociedade 
em que vive. O mito dá uma sensação de per-
tencimento. Em nossa sociedade, essa noção de 
pertencimento, que permitia ao indivíduo fazer 
parte da construção sociocultural, é substituída 
pelo consumo, a única forma de continuar per-
tencendo ao grupo social.

        Necessitamos dessa sensação de per-
tencimento para nos sentirmos mais humanos, 
nos sentirmos parte da sociedade e estabelecer-
mos vínculos, algo necessário para nossa sobre-
vivência. Nas sociedades humanas, a existência 
de mitos e tradições faz com que os indivíduos 
consigam se organizar e assim garantir a sua 
sobrevivência. Para Camargo e Azevedo Junior 
(2016, p. 26),

[...] um dos papéis do mito é o de funcionar como 
roteiro para a interpretação das visões de mundo, 
comportamentos, espiritualidades, políticas, esté-
ticas e organização social de determinados grupos 
humanos (tribos, cidades, sociedades, nações) em 
um dado momento histórico.

Logo, em qualquer sociedade humana, tem-
-se a necessidade de responder certas angústias 
para as quais o ser humano direciona esforços, e 
o mito poderá servir de base para respondê-las. 
Para Campbell (2007), tudo o que cerca as des-
cobertas e crenças de uma civilização nasce do 
círculo básico e mágico do mito.

         De acordo com Barthes (2003), o 
mito é uma fala. Mas é uma fala não apenas no 
sentido da língua, pois é um modo de signifi ca-
ção. Isso acontece porque, como vimos, o mito é 
uma forma de atribuir signifi cados ao que existe. 
Para o autor (2003, p. 200), “[...] a mitologia só 
pode ter um fundamento histórico, visto que o 
mito é uma fala escolhida pela história”.

Morin (2002) afi rma que na sociedade atual 
temos uma construção mitológica baseada na in-
dústria cultural, que transformou nossa forma de 
pensar. Para ele, nessa nova mitologia, o happy 
end das narrativas da fi cção substituiu a trans-
cendência e a vida após a morte dos mitos; os 
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deuses, heróis e entes sobrenaturais foram subs-
tituídos pelas celebridades, artistas de renome e 
personagens da fi cção, que levam a vida idealiza-
da pelos indivíduos nessa “mitologia moderna”; 
e o amor se torna a busca pela alma gêmea, o par 
perfeito, a obsessão fi nal do herói nas narrativas 
fi ccionais, por ser o tema central da felicidade na 
mitologia moderna.

Essa mitologia moderna surge pela infl uên-
cia da mídia e da cultura de massas, que substi-
tuem outros meios de formação da cultura, como 
o próprio mito tradicional. A mitologia moderna 
acaba por ser organizada de acordo com a orga-
nização industrial da cultura. Assim, ela só é pos-
sível porque  

[...] é possível uma organização burocrático-in-
dustrial da cultura. Essa possibilidade reside, sem 
dúvida, na própria estrutura do imaginário. O 
imaginário se estrutura segundo arquétipos: exis-
tem fi gurinos-modelo do espírito humano que or-
denam os sonhos e, particularmente os sonhos ra-
cionalizados que são os temas míticos [...]. Regras, 
convenções, gêneros artísticos impõem estruturas 
exteriores às obras, enquanto situações-tipo e perso-
nagens-tipo lhes fornecem as estruturas internas. A 
análise estrutural nos mostra que se pode reduzir os 
mitos a estruturas matemáticas. Ora, toda estrutura 
constante pode se conciliar com a norma industrial. 
A indústria cultural persegue a demonstração à sua 
maneira, [...] fazendo clichês dos arquétipos em es-
tereótipos (MORIN, 2002, p. 26) (grifo do autor).

 Com isso, vimos que a presença dos mitos 
em nossa sociedade está atrelada ao consumo e 
à cultura de massa. Mas não apenas sobre elas 
pois, vendo o mito como uma narrativa, ele po-
de se inserir na forma como contamos histórias. 
Assim,

[...] O mito não se defi ne pelo objeto da sua mensa-
gem, mas pela maneira como a profere: o mito tem 
limites formais, contudo não substanciais. Logo, tu-
do pode ser mito? Sim, [...] pois o universo é infi nita-
mente sugestivo. Cada objeto do mundo pode passar 
de uma existência fechada, muda, a um estado oral, 
aberto à apropriação da sociedade, pois nenhuma 
lei, natural ou não, pode impedir-nos de falar das 
coisas [...] (BARTHES, 2003, p. 199-200).

Isso signifi ca dizer que o mito pode estar pre-
sente em todos os campos da nossa sociedade e, 
com isso, se apresentar de diferentes formas e 

possuir diferentes signifi cados. Para Randazzo 
(1996), os mitos nos tempos atuais surgem atra-
vés da publicidade, uma vez que ela cria mundos 
mitos-simbólicos que preenchem os espaços per-
ceptuais do signifi cado de marca. Para o autor 
(1996, p. 86), “[...] praticamente toda a publici-
dade é uma forma de criar mitos.”

A principal função da publicidade está na 
necessidade de vender bens e serviços em um 
mercado. Neste início de século, com o mercado 
cada vez mais competitivo e num mundo cada 
vez com mais comunicação, ela já se tornou par-
te do cotidiano das pessoas. A publicidade, em 
sua busca por vender produtos e serviços, acaba 
por não fazer somente isso. Ela é uma das formas 
das marcas nos contarem suas histórias. Randa-
zzo (1996) afi rma que a publicidade age como 
uma forma romanceada de comunicação na qual 
se busca o interesse e envolvimento do consumi-
dor para comunicar os atributos e benefícios da 
marca.

Para Rocha (1995), uma das propostas fun-
damentais da publicidade é de transformar o 
produto em um objeto mágico, que alteraria a re-
alidade cotidiana. A publicidade mostra o mundo 
de uma forma mágica, onde o produto é funda-
mental, tudo pode se transformar e ganhar vida. 
Sobre isso, Camargo e Azevedo Junior (2016, p. 
32) afi rmam que “Quando a publicidade funda 
um novo mundo por meio de sua narrativa, ani-
mais e, principalmente, objetos recebem o dom 
de viver, sentir, falar, dizer, ser.”

Assim, a publicidade pode ser entendida não 
só como um meio de divulgação de produtos. Ela, 
por meio de suas histórias,

tem uma importante função na transferência de 
signifi cados na medida em que promove a fusão 
dos produtos que anuncia com a representação do 
mundo culturalmente constituído, num processo 
que se reproduz constantemente e que permite ao 
consumidor manter-se informado a respeito do uni-
verso corrente dos signifi cados culturais que envol-
vem os bens de consumo presentes em sua vida [...] 
(FEATHERSTONE e MCCRACKEN apud SOUZA e 
LEÃO, 2013, p. 578).

  Portanto, a publicidade se torna também um 
meio cultural, através do qual os signifi cados são 
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atribuídos aos produtos, que passam a pertencer 
ao meio cultural. A publicidade ressignifi ca a cul-
tura, levando ao público aquilo que os produtos 
querem dizer e, com isso, faz com que os mesmos 
levem esse signifi cado para si e se espelhem nele. 
Camargo e Guerra Junior (2017, p. 408) afi rmam 
que “[...] a publicidade leva à contemplação. Sua 
ordem é: observe o que te ofereço, encontre aqui 
você mesmo, o seu refl exo, encontre aqui a sua 
felicidade. [...]”.

Para Randazzo (1996, p. 54), “A publicidade 
aproveita o poder do mito e dos símbolos para 
construir e manter marcas de sucesso duradou-
ro”. Rocha (1995) nos diz que o anúncio é uma 
narrativa idealizada, sagrada, que fala de outras 
vidas, com o efeito mágico que o produto pro-
porciona, o anúncio é uma espécie de mito. Se 
compararmos a estrutura narrativa do mito e dos 
anúncios

[...] podemos ver que eles têm muita coisa em co-
mum. Não apenas ao nível de seus conteúdos, mas 
também da forma “dramática” de sua expressão. A 
moldura básica de muitos mitos é a de solucionar 
magicamente uma situação proposta. Um primeiro 
momento no mito apresenta um problema. O segun-
do procura solucioná-lo pela intervenção de diversos 
poderes disponíveis. Os anúncios frequentemente 
tecem sua trama com base numa moldura semelhan-
te [...]. Em muitos deles, uma situação de impasse, 
difícil ou problemática é colocada de início. O produ-
to e seus poderes são, assim, solicitados a intervir. O 
resultado fi nal é resolução, pelo uso do produto, do 
problema inicial (ROCHA, 1995, p. 141).

Percebemos, assim, que as narrativas mito-
lógicas e as publicitárias tendem a buscar a solu-
ção de um problema e recorrem ao imaginário, 
criando uma solução “mágica” para o mesmo. 
Rocha (1995) ainda afi rma que mito e publici-
dade se encontram pelas estruturas invariantes 
que idealizam a vida. Para o autor, os anúncios 
publicitários podem ser considerados mitos de 
modelos ideais de estilo de vida, uma vez que su-
as histórias são mitos de origem e permanência 
do consumo. O anúncio se torna uma narrativa 
mitológica ao expor seu produto e vincular a ele 
uma idealização da vida.

Podemos dizer que a partir do anúncio, a 
história da marca apresentada pelo mesmo re-

vela a magia do produto e essa magia é que será 
responsável por criar um status de ícone para a 
marca. Em outras palavras, a marca se converte-
rá em mito quando a magia de seu produto levar 
o público a assumir, como um ideal de vida a ser 
seguida, a idealização que a marca apresenta.

Para Holt (2005), a publicidade, ao contar a 
história da marca, dará suporte para que a marca 
construa seu mito. E será esse mito da marca que 
a fará relevante para seu público. De acordo com 
Randazzo (1996), a publicidade humaniza mar-
cas, criando identidade e personalidade para a 
mesma e forjando uma identifi cação entre marca 
e consumidor.

Uma vez que se utilizam de uma mesma es-
trutura narrativa, mito e publicidade se utilizam 
de arquétipos para basearem suas histórias. Para 
Jung (2008), os arquétipos são imagens simbó-
licas de natureza coletiva e tendência instintiva 
que ocorrem no inconsciente humano. Isso sig-
nifi ca dizer que os arquétipos são representações 
do inconsciente do homem para atribuir signifi -
cado aos seus instintos e pensamentos.

Essas representações são de natureza cole-
tiva, pois todo o ser humano as possui, sendo 
manifestadas em qualquer época e em qualquer 
lugar. Os arquétipos, assim, representam uma 
forma de se atribuir signifi cado ao mundo. Sen-
do de origem da psique e de tendência instinti-
va, ele possui signifi cados análogos para todos 
os homens. Para o autor (2008), devido a sua 
energia específi ca, os arquétipos são capazes de 
criar mitos, uma vez que evocam imagens e for-
mas que são padrões universais de atribuição de 
signifi cado.

Mark e Pearson (2016, p. 27) afi rmam que 
“As imagens arquetípicas sugerem a realização 
dos mais básicos desejos e motivações humanos, 
liberando emoções e anseios profundos. [...]”. Is-
so porque eles, ao invocarem padrões universais 
de atribuição de signifi cado, levam o indivíduo a 
sanar suas dúvidas e angústias.

Para as autoras (2016, p. 44), “Uma medida 
da profundidade com que esses mitos expressam 
preocupações humanas elementares é o quanto 
eles são atemporais e universais. [...]”. Podemos, 
ainda, a fi m de reforçar esse argumento, retomar 
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também a afi rmação de Contrera (2002), sobre 
a universalidade do princípio criativo do mito e 
sendo o arquétipo o princípio criador da narrati-
va mitológica, ele torna o mito universal, uma vez 
que o facilita seu reconhecimento e identifi cação.

Acerca dos arquétipos

[...] podemos entendê-los como diferentes expres-
sões do impulso eterno para encontrar um signifi -
cado humano no mistério da criação. Nós os “reco-
nhecemos” porque fomos programados para fazê-lo. 
[...] nascemos com uma ressonância instintiva a 
essas histórias arquetípicas, por causa das muitas 
confi gurações de nossa mente (MARK e PEARSON, 
2016, p.44).

 Os arquétipos servem de base para a narra-
tiva dos mitos, sua energia fundadora. Os arqué-
tipos acabam não só por defi nir o signifi cado da 
narrativa, mas também servem de modelos para 
o comportamento e as vivências dos indivíduos. 
Sendo o mito fonte de explicação para as angús-
tias humanas, os arquétipos servem como mode-
lo de conduta, não só do ponto de vista de como 
se age, mas também dos rituais que se cultiva. 

Segundo Mark e Pearson (2016, p. 15), “[...] 
se queremos identifi car e alavancar efi cazmente 
os elementos essenciais, ou ‘imutáveis’, das nos-
sas marcas, precisamos nos tornar fl uentes na 
linguagem visual e verbal dos arquétipos”. Em 
outras palavras, para que possamos alcançar o 
público de forma adequada, é importante que 
saibamos como usar os arquétipos na sua cons-
trução da essência da marca, uma vez que os 
mesmos, conforme afi rma Jung (2008), atuam 
como padrões mentais do ser humano de inter-
pretação e reconhecimento de signifi cados.

No início do século XXI, com a quantidade 
de informação que se recebe a todo o momento, 
as marcas têm de reafi rmar e conquistar o públi-
co de forma imediata. Assim,

[...] Se você dispõe de poucos segundos para trans-
mitir sua mensagem - como no comercial de tevê, 
no prospecto publicitário ou na página da internet 
-, você atingirá seu objetivo mais efi cazmente se sua 
mensagem utilizar as histórias que todos nós já co-
nhecemos. [...] Portanto, o signifi cado de um produ-
to pode ser rapidamente comunicado pela simples 
evocação de uma história ou de um conceito que pro-
duz, em quem o vê, o reconhecimento instintivo de 

alguma verdade fundamental e identifi cável (MARK 
e PEARSON, 2016, p. 44-45).

  Então, verifi camos que o arquétipo, além de 
sua importância para a base das narrativas, age 
como um recurso fundamental para o posiciona-
mento da marca, pois ao fazê-la evocar um arqué-
tipo, a marca será mais facilmente compreendida 
e seguida pelo seu público. Com o arquétipo, a 
marca se torna mais do que uma representação 
icônica de seu produto, ela se torna um símbolo 
repleto de signifi cado e identidade, com o qual o 
público se identifi ca. Por isso, entender o uso dos 
arquétipos e sua presença na narrativa de cons-
trução do mito da marca, para Mark e Pearson 
(2016, p. 21), “[...] Não se trata apenas de usar 
imagens e símbolos arquetípicos para posicionar 
a marca; mas sim que, ao longo do tempo, a pró-
pria marca assume signifi cação simbólica [...]”.

Logo, administrar o signifi cado da marca, de 
forma que sua história seja consistente e seu mi-
to a faça se destacar é fundamental, pois

O signifi cado de uma marca é seu ativo mais pre-
cioso e insubstituível. [...] aquilo que marca signifi ca 
para as pessoas será tão absolutamente importante 
quanto a sua função - talvez até mais - porque é seu 
signifi cado que nos diz que “este me parece perfei-
to” ou “é este que eu quero”. O signifi cado fala ao 
sentimento, ou lado intuitivo, do público; cria uma 
afi nidade emocional, permitindo que os argumentos 
mais racionais sejam ouvidos (MARK e PEARSON, 
2016, p. 24).

A marca, para se tornar bem-sucedida, ne-
cessita de atribuição e administração de seu sig-
nifi cado, construindo bem o seu mito, de forma 
consistente e concisa para que, assim, seu signifi -
cado se torne um objeto de desejo para o público 
que, ao buscá-la, incorporará em sua personali-
dade aspectos do arquétipo da marca. Para isso, é 
fundamental a coerência no discurso multimodal 
da marca que, segundo Silvestre et al (2009), é 
o inventário perceptual específi co da marca, for-
mado pelas imagens, símbolos, sentimentos e 
valores, manifestados por todos os atos sociais 
da marca, que defi nem de forma coletiva a repre-
sentação dela na mente dos públicos.

 Logo, uma marca precisa ser coerente na 
forma como se comunica com seu público. Uma 
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das estratégias que podem ser utilizadas pelas 
marcas para se obter sucesso, é a de incorporar 
mitos - mesmo que implicitamente - nas histó-
rias e ações que formam seu signifi cado simbóli-
co. Podemos verifi car isso, mesmo que de manei-
ra implícita, no discurso multimodal da Red Bull, 
nosso estudo de caso.

Energy & Myth: o caso Red Bull
Conforme informações obtidas no site ofi cial 

da marca (2018), a Red Bull surgiu em meados 
dos anos 1980, na Áustria, com uma bebida ins-
pirada por compostos energéticos do extremo 
oriente. Fundada por Dietrich Mateschitz, a em-
presa atuava, até outubro de 2018, em mais de 
170 países. Desde seu lançamento, a Red Bull já 
comercializou mais de 68 bilhões de latas de be-
bida energética no mundo. Segundo seu site ofi -
cial (2018), a Red Bull vendeu um total de 6,302 
bilhões de latas de bebida energética em 2017, 
tendo obtido uma receita de € 6,282 bilhões. Im-
portante citar também, que, de acordo com o site 
Mundo da Marcas (2018), cerca de 30% do fatu-
ramento da Red Bull é destinado ao marketing.

A Red Bull foi a primeira bebida do ramo de 
bebidas energéticas, de acordo com seu site ofi -
cial (2018). Seu principal componente é a taurina, 
aminoácido natural que está presente no sangue, 
músculos, coração e cérebro. Conforme informa-
ções obtidas no site da revista Veja (2018), a tau-
rina ajuda na regulação dos níveis de água e sais 
minerais no sangue, e atenua a fadiga muscular 
por meio da eliminação de substâncias. Confor-
me o site Super Interessante (2018), esse amino-
ácido também pode ser extraído e sintetizado do 
touro, do latim taurus, do qual provém a origem 
do nome taurina que, possivelmente, tenha con-
tribuído para a escolha do nome e do símbolo.

Sobre a Red Bull, Kotler (2007) observa 
que seu crescimento se deve pelo marketing in-
teligente por meio do ciclo de vida do produto, 
mantendo seu posicionamento - bebida ener-
gética para jovens inquietos e livres - em todos 
os mercados em que atua. Além disso, a marca 
possui uma imagem radical, que busca associar 
o produto sempre ao movimento e aos desafi os.

Considerando a revisão dos conceitos de 

marca, branding, imaginário, mito, publicidade 
e arquétipo, à luz de consagrados autores, bem 
como analisando o discurso multimodal da Red 
Bull, podemos verifi car que a mesma apropriou-
-se do mito de Ícaro para construir e consolidar 
sua marca perante seus públicos.

De acordo com Pugliesi (2003), Ícaro era fi -
lho de Dédalo, famoso arquiteto, artista, escultor 
e inventor ateniense. Dédalo que, após matar seu 
sobrinho por inveja e fugir para Creta, foi o cons-
trutor do labirinto que aprisionou o Minotauro. 
Seu mito está totalmente ligado a uma metáfora 
para a liberdade. Para que possa ser entendido é 
importante contextualizarmos sua história.

Minos, rei de Creta, deu abrigo a Dédalo, 
após este ser condenado em Atenas. Dédalo, en-
tão, passou a trabalhar para o rei (PUGLIESI, 
2003). Para conseguir o trono de Creta, Minos, 
quando mais jovem, havia recebido um touro do 
mar, enviado pelo deus dos mares Poseidon.

O touro era um animal de importância vital 
para a mitologia grega. Para Alamillo (2002), o 
touro era um símbolo da vida, da fertilidade e da 
força. Zeus usava a forma de touro como disfarce. 
O autor (2002, p. 79) complementa afi rmando 
que “O touro encontra-se no inconsciente cole-
tivo como o arquétipo do divino, do imortal, da 
vida. Enfrentar um touro é participar do eterno 
por meio da luta, em uma íntima conjunção de 
forças”. Ele relata a importância do touro em ou-
tras mitologias, como a assíria, onde o animal é 
um dos criadores da humanidade, sendo símbolo 
de vida e aparecendo muitas vezes com asas em 
suas representações.

Devido a sua importância, a presença de um 
touro enviado por um deus fez com que Minos 
ascendesse ao trono de Creta. Pugliesi (2003) 
relata que a promessa de Minos a Poseidon era 
que o animal seria sacrifi cado em homenagem 
ao deus após a coroação. Contudo, Minos, vendo 
que poderia ser vantajoso ter aquele animal pa-
ra si, devido a sua força e beleza, descumpriu a 
promessa, mantendo o touro enviado pelo deus 
em seu rebanho e sacrifi cando outro semelhante.

Como punição, Poseidon fez com a esposa de 
Minos, a rainha Pasífae, fi lha do Sol e de Creta, 
se apaixonasse pelo touro (NOGUEIRA, 2011). 
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A essa altura, Dédalo já trabalhava para Minos 
em Creta, e foi a ele que a rainha recorreu para 
a construção de uma vaca de bronze oca, na qual 
a rainha se inseriu para seduzir o touro. Dessa 
relação, nasceu o Minotauro (PUGLIESI, 2003).

Segundo Nogueira (2011), para esconder a 
traição, Minos fez com que Dédalo construísse 
o labirinto e lá colocou o Minotauro. Para ali-
mentá-lo, Minos exigia 14 jovens atenienses, em 
represália à morte de seu fi lho, Androgeu, mor-
to a serviço do rei Egeu, de Atenas (ALAMILLO, 
2002). Certa vez, dentre essas crianças, o rei Egeu 
enviou seu fi lho, Teseu, com a promessa de que 
este mataria o Minotauro (NOGUEIRA, 2011).

Teseu, com a ajuda de Ariadne, fi lha de Mi-
nos, que havia se apaixonado por ele, e Dédalo, o 
construtor do labirinto (que havia dito à Ariadne 
para enviar um novelo longo de fi o de barban-
te junto, para não perder o caminho de volta), 
matou o Minotauro (NOGUEIRA, 2011). Minos, 
enfurecido com o acontecido e vendo que o único 
que poderia ter ajudado nesse feito era Dédalo, 
prendeu o arquiteto junto de seu fi lho, Ícaro, no 
labirinto (NOGUEIRA, 2011).

Pugliesi (2003, p. 196) relata que, sem ter 
como fugir do labirinto da mesma forma que 
Teseu, “Dédalo, para escapar, fabricou asas ar-
tifi ciais, que adaptou às suas espáduas e às do 
seu fi lho, a quem recomendou, devido à cera que 
unia as penas, que não se aproximasse muito do 
Sol [...]”. Assim pai e fi lho partiram do labirinto, 
rumo à Sicília. Apesar de terem conseguido sua 
fuga, após saírem de Creta e sobrevoarem o mar, 
Nogueira (2011, p.76) conta que

[...] Ícaro logo se encantou com o poder sobre-hu-
mano recém-adquirido. Contrariando as instruções 
do pai, começou a elevar-se mais e mais. Encantado 
com o brilho do sol,decidiu que tentaria se elevar até 
ele, para desvendar seus mistérios. Parecia hipnoti-
zado pela possibilidade de ir mais longe e mais alto 
que qualquer um [...].

Logo, devido ao fato de estar muito próxi-
mos ao Sol, a cera das asas de Ícaro derreteram, 
e este caiu no mar, não se tendo mais notícias de 
seu paradeiro. Já Dédalo, chegou em segurança 
a Sicília, onde trabalhou para o rei e escapou da 
vingança de Minos (NOGUEIRA, 2011).

Embora não tenhamos obtido informações 
diretamente da marca6, pois as julgavam de co-
nhecimento sensível, considerando a pesquisa 
realizada, tanto teórica quanto de marca, obser-
vamos que apesar de não ser explícito, o discur-
so multimodal da marca indica vínculos com o 
mito de Ícaro e o desejo de liberdade, posto que 
o seu slogan “Red Bull te dá asas” e a sua identi-
dade visual, dois touros e o sol (Figura 01), são 
elementos principais, tanto para a marca quanto 
para o mito.

 Como conta o mito de Ícaro, as asas signifi -
cam, para ele e seu pai, a liberdade. A partir disso, 
encontramos semelhança tanto na palavra “asas” 
como no seu signifi cado “liberdade”, que estão 
evidenciados no slogan da marca: “Red Bull te dá 
asas”. Ícaro se assemelha à persona consumidora 
da bebida energética e das ações da marca, pois 
tem desejos e necessidades semelhantes aos do 
público da Red Bull e vice-versa.

Ícaro, ao vestir as asas, buscava a liberdade. 
Devido ao seu espírito inquieto, Ícaro buscou 
voar sempre mais alto. Ele não se saciou apenas 
em escapar daquilo que o prendia, mas sim quis 
ir além. Como vimos em Jung (2008) e Mark e 
Pearson (2016) sobre arquétipos e sua função na 
constituição dos mitos pode identifi car no mito 
de Ícaro a presença de um arquétipo do tipo “ex-
plorador”. Mark e Pearson (2016) caracterizam 
o arquétipo explorador como o de um indivíduo 
que deseja liberdade e quer experimentar uma 
vida mais autêntica e gratifi cante, sendo ambi-
cioso e buscando se autoconhecer através da ex-
ploração do mundo. 

Portanto, podemos afi rmar que o slogan 
personifi ca os sentimentos que a Red Bull busca 
levar a seu consumidor - a inquietação e a liber-
dade. Os consumidores da marca, uma vez iden-
tifi cados com esses sentimentos, os incorporam à 
sua vida, assim como incorporam a marca, como 
já visto em Randazzo (1996), Holt (2005) e Aaker 
(1996), sobre a projeção dos valores de marca a 
incorporação dos mesmos pelos indivíduos.

6Foram enviados duas mensagens de correio eletrônico, nas datas de 
28 de setembro de 2018 e 11 de outubro de 2018, ao endereço info@
br.redbull.com, mas os responsáveis pelo retorno afi rmaram não po-
der responder às questões propostas devido à proteção de marca.
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7Charging Bull, Estátua de touro localizada na Wall Street, símbo-
lo do mercado fi nanceiro americano. (NEW YORK TIMES, 2018, 
online).  Disponível em: <https://www.nytimes.com/1989/12/16/
nyregion/soho-gift-to-wall-st-a-3-1-2-ton-bronze-bull.html> 
Acesso em 21 out. 2018

Considerando a análise semiótica (PENN, 
2002), podemos verifi car que na identidade vi-
sual da marca (Figura 01) existem dois touros 
vermelhos, um de frente para o outro e atrás de-
les há uma imagem que representa o sol, em um 
tom de laranja. Ao retomarmos o mito de Ícaro, 
podemos verifi car que tanto o sol quanto o touro 
tem um importante papel na narrativa. O sol re-
presenta o limite para Ícaro, mas também é seu 
objeto de desejo, aonde ele quer chegar, superan-
do seus limites.

O touro é uma fi gura central para o mito de 
Ícaro, pois seu pai, Dédalo, é quem constrói o 
touro de bronze para a rainha Pasífae e, poste-
riormente, o labirinto que aprisionou o Minotau-
ro, fruto da relação da rainha com o touro en-
viado por Poseidon. É por Dédalo ajudar Teseu 
a matar o Minotauro que é preso, com Ícaro, no 
labirinto. Como já vimos em Alamillo (2002), o 
touro representava o divino, a força e a vida den-
tro dos mitos gregos. Não à 
toa, foi o animal escolhido 
por Poseidon para que fosse 
sacrifi cado em sua homena-
gem, uma vez que o imagi-
nário em torno do animal 
era representativo.

Da mesma forma, o tou-
ro é o animal que compõe a 
imagem visual da Red Bull. 
Como uma bebida energé-
tica, a Red Bull se apropria 
do imaginário em torno do 
touro para associar o efeito 
de sua bebida à força que 
o animal representa, por-
tanto, a energia e a vitalidade que seu produto 
proporciona ao consumidor. O consumo do pro-
duto, em função da taurina em sua composição, 
proporciona uma força extra para quem o con-
some. Na contemporaneidade, verifi camos que o 
imaginário coletivo coloca o touro como símbolo 

Figura 01 - Logo� po da Red Bull
Fonte: Site ofi cial da bebida energé� ca Red Bull

Figura 02 - Página inicial do site 
ofi cial da Red Bull
Fonte: Captura de tela do Site ofi -
cial da Red Bull, em 01 nov. 2018

de poder, por meio de representações como o 
“Charging Bull”7, o famoso touro de Wall Street, 
que representa a força e a pujança do mercado 
fi nanceiro americano. 

Como nos relata Alamillo (2002), o animal 
também está associado a outras culturas, como 
na assíria, onde o touro era um símbolo da vida 
e aparecia alado em algumas representações. Es-
sas visões acerca do touro reforçam a escolha do 
animal como símbolo da Red Bull e a escolha do 
slogan “Red Bull te dá asas”. 

A exploração de limites, a busca por liber-
dade e a vitalidade que a Red Bull encarna por 
meio de sua marca são encontradas nas histórias 
que a ela conta por meio de suas ações, de seu 
discurso multimodal. Como podemos ver ao ana-
lisarmos seu site ofi cial (Figura 02), a Red Bull 
traz muitos conteúdos relacionados a eventos 
esportivos, festivais de música e entretenimento, 
que incentivam os seus consumidores a estarem 
sempre em busca de novidades e desafi os. A mar-
ca se apresenta, assim, como um organismo em 
constante movimento, buscando estar sempre 
por dentro das novidades e ideias que podem ser 
relevantes para seu público.
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Os anúncios da Red Bull também eviden-
ciam seu posicionamento e seu vínculo ao referi-
do mito. Por meio de cartoons, a marca explora 
seu produto - a bebida energética - como uma 
fórmula mágica para se quebrar limites e resol-
ver situações-problemas, sempre ligados a uma 
necessidade de ir além, explorar modos diferen-
tes de se ver o mundo, corroborada pelo slogan 
“Red Bull te dá asas”, que sempre acompanha as 
peças, como podemos identifi ca Red Bull dão a 
seu produto a magia, transformando-o em solu-
ção para o problema proposto.

Em “Traffi  c Jam”, vemos um sujeito comum 
ganhando asas para escapar do trânsito, após 
tomar um Red Bull. Essa estrutura narrativa é 
comum em  cartoons da marca, como é possível 
perceber analisando outros anúncios, vide a pe-
ça “Shark” (Figura 04), na qual o cardume, que 
a protagoniza, após tomarem Red Bull se volta 
contra o tubarão que o perseguia. E a peça “Ba-
nana” (Figura 05), na qual um indivíduo consu-
midor da bebida energética desliza numa casca 
de banana enquanto outros a evitavam. Rocha 
(1995), como já visto anteriormente, nos traz a 
ideia de que os anúncios são narrativas invarian-
tes, e visam, com isso, vincular a ideia da marca 
ao estilo de vida de seu consumidor.

Morin (2002) afi rma ser possível criar estru-
turas para contar histórias por meio do imagi-
nário. Podemos ver a estrutura desses anúncios 
vinculada ao que conceitua como “mitologia 
moderna” e o chamado happy end é encontrado 
através do consumo da bebida energética. E, por 

Figura 03 - Traffi  c Jam Ad
Fonte: Red Bull (2018, online) Página dos cartoons no site ofi cial da Red 
Bull, acessado em 02/11/2018

Figura 04 - Shark Ad
Fonte: Red Bull (2018, online), Página dos cartoons no site ofi cial da Red 
Bull, acessado em 02/11/2018

meio desse consumo, uma nova realidade passou 
a existir: (a) a personagem da peça “Traffi  c Jam” 
(Figura 03), ganha asas e pode escapar do trân-
sito;  (b) o cardume da peça “Shark” (Figura 04), 
ganha a força de um touro para perseguir seu 
predador; (c) o protagonista de “Banana” (Figura 
05) experimenta um mundo diferente dos outros 
da peça, ganhando asas para sua imaginação. 

Eliade (1972) afi rma que o mito é capaz de 
criar novas realidades, como já visto anterior-
mente. Observamos isso acontecer nos anúncios 
analisados, uma vez que uma nova “percepção” 
da realidade passou a existir nos mesmos, após o 
consumo de uma lata de Red Bull. Conseguimos, 
com isso, vincular a fala de Randazzo (1996), so-
bre a capacidade de criar mitos que a publicidade 
possui, por meio do preenchimento do signifi ca-
do perceptual da marca por meio da criação de 
mundos mito-simbólicos próprios.

A Red Bull é uma patrocinadora principal de 
eventos esportivos e culturais. A marca possui 

Figura 05 - Banana Ad
Fonte: Red Bull (2018, online), Página dos cartoons no site ofi cial da Red 
Bull, acessado em 02/11/2018
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equipes em diversos esportes, como equipes de 
corrida Fórmula 1 e futebol, e patrocina diversos 
atletas em diferentes modalidades esportivas, 
principalmente nos chamados esportes radicais, 
como surf, alpinismo, skate e snowboard. Além 
disso, patrocina e apoia movimentos culturais, 
como festivais de música, eventos de inovação 
e empreendedorismo social, como o Red Bull 
Station8, em São Paulo, e o programa global Red 
Bull Amaphiko9.

Por meio dessas ações, percebemos que a 
Red Bull reforça seu arquétipo explorador, uma 
vez que podemos ver como característica princi-
pal dessas ações a inquietação e o incentivo à li-
berdade. Como já visto em Holt (2005), as ações 
de uma marca a tornam capaz de agir cultural-
mente e moldar a forma como os indivíduos se 
veem. Podemos, ainda, observar, por meio des-
sas ações, o branding da Red Bull, como visto em 
Kotler e Keller (2006) e Troiano (2012 e 2017). 
Os eventos e ações que a Red Bull proporciona e 
apoia reforçam seu posicionamento e suas con-
quistas simbólicas, mantendo-se relevante para 
o seu público.

Considerações Finais
Como vimos, ao longo deste artigo, a marca 

é um importante ativo intangível para uma orga-
nização, para a sociedade e para as pessoas, tanto 
no quesito fi nanceiro quanto no simbólico.

Os processos de construção e consolidação 
de uma marca são complexos e necessitam con-
quistar os públicos para obterem sucesso. E uma 
das estratégias para fazê-lo é, segundo os auto-
res, adotar um arquétipo e contar histórias en-
volventes ou apropriar-se de mitos já presentes 

8O Red Bull Station é um espaço de energia criativa, que inspira, co-
necta e transforma pessoas. São cinco andares onde se misturam dife-
rentes expressões criativas, com foco em projetos que envolvem músi-
ca, arte multimídia e ‘urban thinking’. O espaço tem entrada gratuita 
e conta com programas permanentes de residências e ocupações, uma 
cafeteria, terraço e um estúdio de música, o Red Bull Studio São Pau-
lo (RED BULL, 2018, online). Disponível em: <https://www.redbull.
com/br-pt/projects/red-bull-station> Acessado 21 out. 2018.
9Red Bull Amaphiko é um programa global que defende os empre-
endedores sociais que promovem mudanças positivas em seus cantos 
do mundo. Desenvolvimento, suporte e narração de histórias formam 
o núcleo dessa iniciativa inovadora (RED BULL, 2018, online). Dis-
ponível em:<https://www.redbull.com/br-pt/projects/red-bull-ama-
phiko> Acessado em 21 out. 2018.

no imaginário coletivo.
O objetivo de nosso estudo era verifi car se 

a Red Bull apropriou-se do mito de Ícaro para 
construir e consolidar sua marca. E, embora a 
marca não tenha assumido, nem esteja explícito 
em seu discurso multimodal, após a revisão dos 
conceitos, análise do referido mito e das ações de 
comunicação da Red Bull, foi possível confi rmar 
nossa hipótese.

O mito de Ícaro está relacionado à liberda-
de; O slogan “Red Bull te dá asas”, bem como os 
anúncios analisados estão vinculados simbólica 
e implicitamente ao mito de Ícaro e estão rela-
cionados ao público jovem ávidos por liberdade 
e aventura. Já na sua identidade visual, verifi ca-
mos a presença de dois touros e o sol que tam-
bém são importantes para o mito de Ícaro. Como 
vimos, o touro remete à força, poder e vitalidade, 
e as ações que a marca promove reforçam esses 
signifi cados e incentivam seus públicos a buscar 
liberdade e novos desafi os.

O produto torna-se mágico e oferece ao con-
sumidor força, liberdade, ação, aventura, desco-
berta acerca de suas potencialidades, gerando 
identifi cação dos mesmos com a marca. O produ-
to transforma-se em asas de Ícaro para seu con-
sumidor, que ganha confi ança para aventurar-se, 
para explorar o mundo. Logo, podemos concluir 
que a Red Bull se utiliza das estruturas do mito 
para conversar com seu público, levando até ele 
os ideais do mito de Ícaro - a busca pela liberda-
de, a inquietação e vontade de explorar o mundo.

Após fi nalizarmos este estudo, além de al-
cançarmos nosso objetivo principal, foi possível 
refl etir sobre o poder do mito para uma marca, 
bem como o emprego de um arquétipo que guie 
as ações da marca e seu discurso multimodal. 
Estas são as principais contribuições desta pes-
quisa, que abrem possibilidades para explorar 
outras marcas que se utilizam dessa estratégia.
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Resumo: 
Este breve artigo, fruto da pesquisa de dissertação de 
mestrado do autor, tem por objetivo abordar as con-
tribuições do patrocínio empresarial à cultura para as 
estratégias de construção de marca, a partir da análise 
de suas lógicas de produção articuladas às teorias da co-
municação e do consumo. À medida que a econômica 
se transforma e estimula a produção de imagens, esti-
los, narrativas e experiências, mais urgente se mostra 
compreender o modo como ferramentas, a exemplo do 
patrocínio, contribuem para as estratégias de constru-
ção das marcas. Para tal, faremos uso da metodologia de 
estudo de caso, de abordagem exploratória, que susten-
ta a análise das ações de patrocínio a projetos culturais 
desenvolvidas pelo Programa Natura Musical, a partir 
da observação dos fenômenos da midiatização, das ma-
terialidades da comunicação e das mediações culturais.

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Patrocí-
nio Empresarial; Estratégia de Marca; Produção Cultu-
ral.

Abstract:
This brief article, the result of the author’s master’s dis-
sertation research, aims to address the contributions 
of corporate sponsorship to culture for brand building 
strategies, based on the analysis of their production lo-
gics articulated with communication and consumption 
theories. As the economy changes and stimulates the 
production of images, styles, narratives and experien-
ces, it is more urgent to understand how tools, such as 
sponsorship, contribute to brand building strategies. To 
this end, we will make use of the case study methodo-
logy, with an exploratory approach, which supports the 
analysis of sponsorship actions for cultural projects de-
veloped by the Natura Musical Program, based on the 
observation of mediatization phenomena, communica-
tion materialities and cultural mediations.

Keywords: Communication and Consumption; Busi-
ness Sponsorship; Brand Strategy; Cultural production.

Resumén: 
Este breve artículo, resultado de la investigación de la te-
sis de maestría del autor, tiene como objetivo abordar los 
aportes del patrocinio empresarial a la cultura para las 
estrategias de construcción de marca, a partir del análi-
sis de sus lógicas de producción articuladas con teorías 
de comunicación y consumo. A medida que la economía 
cambia y estimula la producción de imágenes, estilos, 
narrativas y experiencias, es más urgente comprender 
cómo las herramientas, como el patrocinio, contribuyen 
a las estrategias de construcción de marca. Para ello, 
haremos uso de la metodología de estudio de caso, con 
enfoque exploratorio, que apoya el análisis de acciones 
de patrocinio de proyectos culturales desarrollados por 
el Programa Musical Natura, a partir de la observación 
de fenómenos de mediatización, materialidades comu-
nicativas y mediaciones culturales.

Palabras-clave: Comunicación y Consumo; Patro-
cinio empresarial; Estrategia de marca; Producción 
cultural.

Résumé:
Ce bref article, résultat de la recherche du mémoire de 
maîtrise de l’auteur, vise à aborder les contributions du 
parrainage d’entreprise à la culture pour les stratégies 
de développement de marque, en se basant sur l’ana-
lyse de leurs logiques de production articulées avec 
les théories de la communication et de la consomma-
tion. Alors que l’économie change et stimule la pro-
duction d’images, de styles, de récits et d’expériences, 
il est plus urgent de comprendre comment des outils, 
comme le parrainage, contribuent aux stratégies de 
développement de la marque. Pour cela, nous utilise-
rons la méthodologie des études de cas, avec une ap-
proche exploratoire, qui soutient l’analyse des actions 
de parrainage de projets culturels développés par le 
Programme Natura Musical, basée sur l’observation 
des phénomènes de médiatisation, des matérialités de 
communication et des médiations culturelles.

Mots-clés: Communication et consommation; Par-
rainage d’entreprise; Stratégie de marque; Produc-
tion culturelle.
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Introdução 
A sociedade contemporânea, hiperconectada, 

com alto grau de circulação de informação – socie-
dade em rede, para Castells (1999), e de consumo, 
para Jameson (1996) – reconfi gura as práticas de 
consumo cultural, antes consideradas como lazer 
ou prazer no tempo livre, mas que hoje tornaram-
-se uma necessidade contínua nos processos de 
formação e usufruto de novas experiências. Isto 
porque, nessa sociedade, os mercados se mostram 
cada vez mais dependentes de elaboração intelec-
tual e produção estética.

Com o barateamento das tecnologias, o do-
mínio dos processos produtivos já não resulta em 
diferencial competitivo e criação de valor para os 
bens, marcando assim a obsolescência da organi-
zação fordiana de produção e a emergência do que 
Aaker (2007) chamou de brand equity, as marcas 
enquanto commodities para a criação de valor. Co-
mo aponta o fi lósofo Gilles Lipovetsky (2015), essa 
nova economia tem como dínamo não apenas a in-
formação e o conhecimento, mas principalmente as 
dimensões imateriais do consumo como o sonho, o 
estilo, as narrativas e as experiências. Nela, vemos 
a multiplicação de bens e serviços em virtude dos 
estilos e tendências. Novas modas, experiências e 
espaços são lançados continuamente para alimen-
tar sonhos, imaginários e emoções. E, assim, torna-
-se imperativo estratégico das marcas “um modo 
de produção estético que defi ne o capitalismo de 
hiperconsumo.” (LIPOVETSKY, 2015, p.10). 

Nesse contexto, a arte converteu-se em “um 
instrumento de legitimação das marcas e das em-
presas do capitalismo” (LIPOVETSKY, 2015, p.21). 
Não apenas a arte, como produções culturais ins-
titucionalizadas, mas toda produção cultural – em 
sua dimensão sociológica – tornou-se aliada das 
marcas. O consumo cultural, “como o conjunto de 
processos de apropriação e uso de produtos em 
que o valor simbólico prevalece sobre os valores 
de uso e troca, ou onde ao menos estes últimos se 
confi guram subordinados à dimensão simbólica” 
(CANCLINI, 1993, p.34), tornou-se imprescindível 
para o engajamento de públicos e composição das 
estratégias de construção de marca. O dispositivo, 
utilizado muitas vezes para conectar produções 
culturais e o universo simbólico das marcas são as 

práticas de patrocínio empresarial.
Este breve artigo, fruto da pesquisa de disser-

tação de mestrado do autor, tem por objetivo abor-
dar as contribuições do patrocínio empresarial à 
cultura para as estratégias de construção de marca, 
a partir da análise de suas lógicas de produção ar-
ticuladas às teorias da comunicação e do consumo. 
À medida que essa nova econômica, de que fala Li-
povetsky (2015), estimula a produção de imagens, 
estilos, narrativas e experiências, mostra-se mais 
urgente compreender o modo como ferramentas, 
a exemplo do patrocínio, contribuem para as estra-
tégias de construção de marca.

Para tal análise, faremos uso da metodologia 
de estudo de caso, de abordagem exploratória, que 
sustenta a análise das ações de patrocínio a proje-
tos culturais, desenvolvidas pelo Programa Natura 
Musical, a fi m de compreender como elas compõem 
a estratégia de construção da marca de cosméticos 
Natura. Adotamos uma abordagem qualitativa, por 
ser um procedimento que “lida com a interpretação 
das relações sociais” (BAUER e GASKELL, 2002 p. 
23), e optamos por essa metodologia levando em 
consideração as observações de Gil (2009), que de-
fende que o estudo de caso é um estudo em profun-
didade que fornece princípios e regras ao longo do 
processo de exploração, e cuja intenção é investigar 
o caso considerando a relação entre o fenômeno e o 
contexto em que está inserido.

O patrocínio empresarial à cultura como 
um híbrido nas estratégias de construção 
de marca

Não há um consenso acerca da defi nição do pa-
trocínio empresarial. O International Events Group 
(IEG) traz um conceito largamente utilizado, ado-
tando uma perspectiva operacional de suas ativida-
des, no qual defende que patrocínio é um recurso 
e/ou espécie de taxa paga a um proponente (geral-
mente uma organização esportiva, de entreteni-
mento, sem fi ns lucrativos, ou eventos) em troca do 
acesso ao explorável potencial comercial associado 
a essa propriedade (IEG, 2000). Já T. Bettina Cor-
nwell (1995), utilizando-se do marketing, entende 
a gestão de patrocínio como “a orquestração e a 
execução de atividades de marketing com o objeti-
vo de construir e divulgar uma associação (link) a 
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um patrocínio” (CORNWELL, 1995, p. 15).
No Dicionário de Comunicação de Barbosa e 

Rabaça (2001), encontramos duas defi nições pa-
ra o verbete patrocínio. A primeira diz respeito ao 
custeio de programação de rádio ou TV dentro do 
espectro da publicidade, que se pode entender co-
mo uma atualização do endosso; e a segunda, que, 
de fato, nos interessa:

investimento fi nanceiro em atividade – cultural, 
esportiva, científi ca, comunitária, assistencial etc. – 
não necessariamente ligada ao campo de atividade 
do patrocinador, visando infl uenciar o público favo-
ravelmente em relação a esse patrocinador ou atingir 
outros objetivos de marketing (BARBOSA e RABA-
ÇA, 2001, p. 554).

Aqui observamos um incipiente contorno do 
caráter de hibridez do patrocínio: uma ideia de 
investimento e mecanismo publicitário. A Euro-
pean Sponsorship Association (ESA) e a Câma-
ra de Comércio Internacional (ICC) trazem uma 
defi nição mais ampliada do patrocínio, a saber:

Qualquer acordo comercial por meio do qual um 
patrocinador, para benefício mútuo do patrocina-
dor e da parte patrocinada, fornece contratualmente 
fi nanciamento ou outro meio de apoio a fi m de es-
tabelecer uma associação entre a imagem do patro-
cinador, sua marca ou produtos e uma propriedade 
de patrocínio em troca de direitos de promover tal 
associação e/ou conceder certos benefícios diretos 
ou indiretos previamente acordados (COLLET e 
FENTON, 2014, p. 2).

Apesar de distintas, essas defi nições breve-
mente manifestadas são úteis para destacarmos 
o caráter de hibridez do patrocínio empresarial, 
fundamentados no contorno de duas dimensões: 
1) a dimensão de investimento, presente em 
quase todas elas, exclui uma série de atividades 
que comumente são confundidas com patrocí-
nio, mas que não partem, necessariamente, de 
um acordo comercial (caridade, doação, apoio, 
concessão); 2) a dimensão de associação, que di-
ferencia atividades de caráter promocional que 
não se originam de terceiros e/ou que tenham 
sido desenvolvidas especifi camente para a pro-
moção comercial da marca (product placement, 
programação fi nanciada, eventos proprietários 
etc.).

Aqui, tomamos o caráter de hibridez como 
imprescindível para compreensão do patrocínio 
empresarial à cultura. O processo de hibridação 
na formação do patrocínio empresarial é reco-
nhecido por muitos autores em campos diversos. 
Williams (1991), em sua análise sócio-histórica 
do patronato na cultura ocidental, observa o apa-
recimento dessa prática a partir da modernidade:

Esta quarta forma de patronato sobreviveu dentro 
de condições em que as relações de produtos e mer-
cadorias se haviam tornado predominantes. De fato, 
ela ainda pode ser encontrada na nossa época, em 
alguns casos individuais, mas também em novas for-
mas de patronato. Num sentido limitado, algumas 
empresas industriais e comerciais têm ingressado 
no patronato de segundo tipo, análogo ao das cor-
tes e famílias, contratando obras para o seu próprio 
uso ou propriedade. Porém, embora alguns desses 
casos sejam desse tipo simples, outros estão mais 
diretamente envolvidos com as condições modernas 
de mercado, quer sob a forma de investimento, quer 
sob a forma de propaganda institucional. (WILLIA-
MS, 1991, p. 42)

A hibridação é compreendida como proces-
sos socioculturais nos quais estruturas ou práti-
cas distintas, se combinam para gerar novas es-
truturas, objetos e práticas (CANCLINI, 2000). 
O patrocínio empresarial, portanto, comporta 
em sua hibridez uma dimensão de prática de pa-
tronato como forma de incentivo e subsistência 
material da cultura, assim como uma dimensão 
de publicização (CASAQUI, 2011), enquanto me-
canismo publicitário que não assume diretamen-
te a dimensão pragmática do apelo à aquisição de 
produtos, e por disseminar essa função em níveis 
de interlocução e contratos comunicacionais de 
outra ordem.

Como aponta García Canclini (2000) sobre 
o processo de hibridação, ele ocorre em condi-
ções históricas e sociais específi cas, em meio a 
sistemas de produção e consumo. Nesse sentido, 
a modernidade reconverteu o patronato a fi m de 
reinseri-lo nas condições modernas de mercado, 
na forma do patrocínio empresarial. Como pode-
mos ver em Klein (2002), a ideia do patrocínio 
como um híbrido resgata sua utilização como fi -
lantropia (prática de patronato) e promoção de 
imagem (prática de publicização):
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Quando o patrocínio decolou como substituto dos 
fundos públicos em meados dos anos 80, muitas 
empresas que tinham experimentado a prática de 
ver o patrocínio como um híbrido de fi lantropia e 
promoção de imagem começaram a tratá-lo mais pu-
ramente como instrumento de marketing, e um dos 
mais efi cazes. (KLEIN, 2002, p.58).

A visão de um mero repasse de recurso com 
fi ns fi lantrópicos e maximização da visibilidade 
em uma ação de promoção de marca é substi-
tuída pelo uso estratégico do patrocínio, atri-
buindo a ele objetivos de construção de marca 
e agregando ao seu uso ferramentas do mix de 
comunicação para ativar e alavancar a associação 
entre marca e projetos patrocinados. A ideia de 
associação, nos permite compreender as lógicas 
de produção do patrocínio empresarial à cultura, 
e é sobre ela que traçamos esta análise.

Assim, tomamos o patrocínio empresarial à 
cultura como um mecanismo publicitário, que 
parte da utilização do investimento em cultu-
ra, estabelecido contratualmente em um acor-
do comercial, para alcançar distintos objetivos 
empresariais, principalmente de construção de 
marca, assim como observa David Aaker (2007): 
“o patrocínio tem o potencial de contribuir pa-
ra a construção de marca de diversas formas” 
(AAKER, 2007, p. 195). Como defende o autor, 
marcas fortes são aquelas que se diferenciam no 
mercado por sua identidade e imagem claras e 
valiosas, por meio de um conjunto de associações 
que o estrategista de marca busca criar ou man-
ter.

A associação no patrocínio é, muitas vezes, 
defi nida como um sistema de trocas, com bene-
fícios mútuos para ambas as partes, patrocinador 
e patrocinado: o patrocínio é “uma ferramenta 
associativa de marketing que cria valor mútuo de 
marca e de negócios tanto para o patrocinador 
quanto para a atividade patrocinada” (COLLET e 
FENTON, 2014, p. 2). A troca seria a relação pre-
dominante entre marcas e produções culturais. 
Porém, é preciso examinar esse termo em função 
da própria natureza do patrocínio, em virtude do 
aprofundamento da relação de fi nanciamento – 
como prática de patronato – e da sua utilização 
como mecanismo publicitário – como prática de 
publicização.

Rocha e Barros (2010) observam a relação 
de troca nas sociedades ocidentais. As trocas são 
fenômenos coletivos, que respondem a necessi-
dades culturais que não se restringem ao campo 
econômico, mas, sim, estão ligadas a valores co-
mo honra, prestígio, poder e retribuição:

A troca não está na razão econômica, ela remete a um 
universo mais amplo que implica sentimentos, afe-
tos, rituais, espaços simbólicos, posições de poder, 
prestígio, entre tantos modos de relações sociais. A 
estrutura é semelhante em todas as trocas: é preciso 
retribuir as dádivas, pois a obrigatoriedade da troca 
simboliza o desejo da relação social (ROCHA e BAR-
ROS, 2010, p. 190).

Na sociedade atual, o consumo atualiza a tro-
ca na arena das relações sociais, inserindo novos 
elementos simbólicos, a relação de compra e a 
integração ao sistema econômico. Ao observar-
mos o patrocínio empresarial à cultura, a relação 
predominante não é mais a troca – como pode-
mos encontrar em outras práticas de patronato, 
a exemplo do clientelismo dos poetas romanos 
(WALLACE-HADRILI, 1989) – mas, sim, a rela-
ção contratual e monetária, característico de sua 
presença no sistema econômico capitalista, de 
modo que os benefícios de que gozam as empre-
sas e suas marcas no patrocínio não são dádivas, 
nem manifestações de afeto, mas, sim, o fruto do 
aprofundamento da relação racional e comer-
cial, que permite às empresas e suas marcas não 
se associarem, mas apropriarem-se de todo um 
sistema inteligível de signifi cação, presente nas 
produções culturais para formatar a construção 
das marcas. Por sua vez, os usos das produções 
culturais extrapolam as contrapartidas estabele-
cidas contratualmente e passam a uma grande 
arena de circulação de elementos simbólicos que 
não se encerra com o fi nal do contrato.

O que propomos aqui é compreender que a 
partir do uso estratégico do patrocínio empre-
sarial à cultura, vemos a apropriação material 
e simbólica da cultura em favor da construção 
das marcas, como conteúdo para seus produtos, 
narrativas institucionais e engajamento dos seus 
consumidores. Com a apropriação, as produções 
culturais e os artistas passam a integrar os mun-
dos possíveis (LAZZARATO, 2006) da marca e a 
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legitimar seus discursos.
Lazzarato (2006) vai entender esse fenôme-

no do desenvolvimento de identidades, persona-
lidades, imagens e todo um universo simbólico 
das marcas, como a criação de mundos possíveis. 
Para o autor, as marcas se valem da criação de 
um mundo particular que afeta seus consumido-
res e oferece características para uma autodefi -
nição. Quando uma empresa produz um produto 
ou desenvolve um serviço, cria também um mun-
do para esse “objeto” habitar e pertencer junto 
aos consumidores e trabalhadores que o produ-
ziram, de modo que ele faça, necessariamente, 
parte dos seus imaginários:

No capitalismo contemporâneo, a empresa não 
existe fora do produtor e do consumidor que a re-
presentam. O mundo da empresa, sua objetividade, 
sua realidade confunde-se com as relações que a em-
presa, os trabalhadores e os consumidores mantêm 
entre si. Trata-se então de tentar estabelecer corres-
pondências, entrelaçamentos, acoplamentos entre 
mônadas (consumidor e trabalhador) e mundo (a 
empresa) (LAZZARATO, 2006, p. 99).

Nesse sentido, no capitalismo contemporâ-
neo, estão postas a necessidade de efetivação dos 
mundos possíveis e a das subjetividades (desejos 
e crenças) que organizam a sociedade de consu-
mo. É no consumo que se dá a centralidade da 
lógica desse sistema, e sua estratégia é a adesão 
do consumidor que se espera conquistar. Confor-
me aponta Lazzarato (2006), “consumir não se 
reduz mais a comprar e a ‘destruir’ um serviço 
ou um produto como ensina a economia política 
e a crítica, mas signifi ca, sobretudo, pertencer a 
um mundo, aderir a um universo” (LAZZARA-
TO, 2006, p. 100, grifos do autor).

Como indica Klein (2002), as marcas não são 
produtos e serviços, mas, sim, conceitos, atitu-
des, valores e experiências. Não é novidade que 
as produções culturais agregam valor às marcas 
na utilização de ideias, imagens e iconografi as 
culturais como suas extensões e, assim, contri-
buem para a forja dos mundos possíveis (LAZZA-
RATO, 2006). Porém, para além da esfera das 
representações, a cultura pode inserir a marca na 
realidade material da vida:

a publicidade e o patrocínio, sempre se voltaram pa-
ra o uso da imagem para equiparar produtos e ex-
periências culturais e sociais positivas. O que torna 
diferente o branding dos anos 90 é que ele cada vez 
mais procura retirar essas associações do reino da 
representação e transformá-las em uma realidade da 
vida (KLEIN, 2002, p.53)

Desta forma o patrocínio empresarial à cul-
tura tem o potencial de contribuir para a cons-
trução das marcas, auxiliando na presentifi cação 
destas na vida cotidiana, fora do seu contexto pro-
mocional de compra e venda. O patrocínio inse-
re a marca no universo simbólico das produções 
culturais, assim como as produções e artistas são 
inseridos nos seus mundos possíveis, podendo a 
marca utilizar desses valores e se relacionar com 
o consumidor no momento do consumo cultural.

Midiatização, materialidades e media-
ções culturais no patrocínio empresarial 
à cultura

Aaker (2007) vai observar como benefícios 
na utilização do patrocínio pelas marcas: a pos-
sibilidade de mobilização de público, o forneci-
mento de experiências, a demonstração de pro-
dutos, o ganho de visibilidade e as associações 
que podem ser feitas às propriedades patrocina-
das. O modo como esses benefícios são busca-
dos gera, pelo menos, três fenômenos comuni-
cacionais a serem observados como inerentes às 
lógicas de produção do patrocínio empresarial à 
cultura e que nós, aqui, discutiremos: a midiati-
zação, a utilização de materialidades da cultura 
pelas marcas e as mediações culturais.

A midiatização resulta da evolução dos pro-
cessos midiáticos a datar na sociedade industrial. 
Hoje, afi rma-se como lugar cuja organização e 
funcionamento incidem sobre os modos de vi-
ver e a experiência social. Como aponta Fausto 
Neto (2008), o desenvolvimento tecnológico e 
midiático dotou o campo da mídia de certo papel 
regulatório tecno-simbólico das relações sociais, 
graças à presença das tecnologias e dos seus pro-
tocolos de comunicação.

as mídias deixaram de ser apenas instrumentos a 
serviço da organização do processo de interação dos 
demais campos, e se converteram numa realidade 
mais complexa em torno da qual se constituiria uma 
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nova ambiência, novas formas de vida, e interações 
sociais atravessadas por novas modalidades do tra-
balho de sentido. Neste contexto, as mídias não só 
se afetam entre si, se inter-determinando, pelas ma-
nifestações de suas operações, mas também outras 
práticas sociais, no âmago do seu próprio funciona-
mento (FAUSTO NETO, 2008, p. 92).

Sodré (2008) defi ne a midiatização como 
uma “tecnologia de sociabilidade”, a partir da 
qual as relações entre sujeito e mídia se estrutu-
ram em interações, na qual a mídia não seria um 
espelho que produz refl exos, mas implica uma 
nova forma de vida, uma nova forma de sociabi-
lidade. A midiatização seria, então, “uma ordem 
de mediações socialmente realizadas no sentido 
da comunicação entendida como processo infor-
macional” (SODRÉ, 2008, p. 21).

Nessa sociedade, a mídia não mais está a 
serviço da organização de um processo infor-
macional, tendo sua autonomia relativa frente a 
outros campos. A midiatização, ao contrário, é o 
fenômeno que envolve a autonomia da mídia e a 
produção de uma cultura midiática que afeta, em 
níveis de organização social, técnico e simbólico, 
a vida dos sujeitos. Como defende Fausto Neto 
(2008), a respeito das características da midia-
tização: “é o fato de se constituir progressiva-
mente num dispositivo que goza da autonomia 
crescente para se apresentar como um operador 
de complexidades e, ainda, para construir reali-
dades por suas próprias operações de sentido” 
(FAUSTO NETO, 2008, p. 96). 

O fenômeno da midiatização pode ser visto 
nas práticas de patrocínio, baseado nos benefí-
cios buscados pelas marcas. Para Aaker (2007), o 
patrocínio é benéfi co para o engajamento e para 
a mobilização interna dos funcionários e exter-
na de parceiros e clientes por mudar a percepção 
desse público sobre a marca, ou reafi rmar uma 
percepção positiva dela. O autor defende: “os 
funcionários e outros parceiros de marca podem 
receber benefícios emocionais resultantes do or-
gulho de estarem associados aos patrocínios e 
também do vínculo entre patrocínio e seu pró-
prio estilo de vida e valores” (AAKER, 2007, p. 
195). Essa percepção, por sua vez, pode ser mo-
difi cada ou reafi rmada com base na experiência 
que tanto o funcionário quanto o cliente podem 

ter durante a execução do patrocínio.

A participação direta em um evento (como jogar no 
pro-am de um torneio de golfe ou se divertir em uma 
das quadras de Wimbledon) pode dar ao cliente uma 
oportunidade única de desenvolver um vínculo com 
a marca e sua organização. Apenas dar aos clien-
tes uma experiência em um evento, especialmente 
quando o evento tem prestígio, diz muito a respeito 
da marca e de sua organização (por exemplo, que 
ela participa de grandes ocasiões) (AAKER, 2007, 
p. 196).

O fornecimento de experiências para diver-
sos públicos, seria um segundo benefício na utili-
zação do patrocínio. Na defesa do autor, a experi-
ência no patrocínio serve como meio de interagir 
com públicos distintos em um ambiente de in-
formalidade. Nessa mesma linha, Aaker (2007) 
observa a capacidade que o patrocínio tem de 
demonstrar novos produtos e tecnologias. O 
autor defende que, apesar da forma mais efi caz 
de apresentar novos produtos e tecnologias se-
ja a publicidade, o patrocínio tem a capacidade 
de fornecer um ambiente diferenciado para tal, 
além de atrair visibilidade para o momento:

Um patrocínio pode ser a alavanca necessária pa-
ra elevar o valor de notícia de um produto ou tec-
nologia, de forma que o resultado seja a cobertura 
por parte da imprensa. Mesmo que a cobertura da 
imprensa não esteja prestes a ocorrer, o patrocínio 
pode fornecer contexto para realizar uma demons-
tração mais interessante e visível. Como bonifi cação, 
a visibilidade e um produto ou tecnologia também 
pode intensifi car o vínculo entre a marca e o evento 
(AAKER, 2007, p. 197).

Dessa forma, podemos observar o fenômeno 
da midiatização quando as marcas, por meio do 
patrocínio, agenciam as percepções e sentimen-
tos dos sujeitos em relação a si mesmas e aos pro-
dutos e serviços ofertados, estimulando novas 
sociabilidades entre os grupos que interagem no 
patrocínio. A ambiência técnico-simbólica, ofer-
tada pelo evento ou objeto patrocinado, constrói 
uma realidade alternativa para que o público se 
envolva com o universo simbólico das marcas. A 
estes são agregadas outras estratégias midiáticas, 
como os fi lmes institucionais e as ações promo-
cionais que pautam não apenas as marcas, mas o 
próprio patrocínio, criando um discurso sobre si 
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mesma e sobre a produção cultural patrocinada.
A Casa Natura Musical é um ótimo exemplo 

do fenômeno da midiatização no patrocínio. O 
espaço, criado em 2017, é um naming rights do 
Programa Natura Musical, principal plataforma 
de patrocínio da marca Natura, criada em 2005 
para fomentar a música brasileira.

A música auxilia a marca Natura a se posi-
cionar nos territórios de brasilidade, em diálogo 
com as matérias-primas nacionais, base dos seus 
produtos. Por sua vez, a Casa Natura Musical 
permite à marca mergulhar público interno e ex-
terno numa experiência imersiva no território de 
brasilidade, além de posicionar os produtos nas 
cenas de consumo (ROCHA e BARROS, 2010) da 
música e em sua loja conceito que o espaço abri-
ga. As cenas de consumo permitem aos públicos 
e as marcas compartilharem de seus signifi cados:

Os produtos e serviços adquirem identidade diante 
de nossos olhos em razão do trânsito que possuem 
em inúmeras cenas que reproduzem a vida cotidia-
na. Os bens de consumo são frequentadores habi-
tuais das mais variadas cenas – em fi lmes, novelas 
e, sobretudo, anúncios publicitários – nas quais se 
envolvem com seres humanos em situações sociais 
e, assim, acabam por adquirir signifi cado e compar-
tilhar dessa humanidade (ROCHA e BARROS, 2010, 
p. 200).

Portanto, a midiatização permite que a mar-
ca se aproprie da produção cultural para a cria-
ção de uma nova ambiência para o convívio dos 
sujeitos junto às marcas e seus produtos no pa-
trocínio: um mundo possível, que engaja novos 

Figura 01: Casa Natural Musical
Fonte: h� ps://casanaturamusical.com.br/ (2020)

sentidos sociais em favor das marcas, seus pro-
dutos e serviços. Assim como, também produz 
novas sociabilidades para o seu consumo e para o 
consumo das produções culturais. Não podemos 
esquecer que o agenciamento no sentido oposto 
também acontece: signifi cados e sociabilidades 
são articulados para as produções culturais ao 
serem patrocinadas.

Observamos, assim, que uso da cultura no 
patrocínio, compartilha e gera signifi cados para 
as marcas a partir das suas produções e do pró-
prio acontecimento cultural. O próximo fenôme-
no a ser analisado é o uso das materialidades da 
cultura no patrocínio. A teoria das materialida-
des tem como pilar as pesquisas de Grumbrecht 
acerca do campo de estudos literários, nas quais 
ele defende uma renovação dos estudos literá-
rios, considerando a obra (objeto de pesquisa) 
com base num contexto mais amplo, que envol-
ve: a relação da obra com seu receptor, as con-
dições materiais e históricas desse receptor e a 
materialidade do objeto.

Em primeira instância, falar em “materialidades da 
comunicação” signifi ca ter em mente que todo ato 
de comunicação exige a presença de um suporte ma-
terial para efetivar-se. Que os atos comunicacionais 
envolvam necessariamente a intervenção de mate-
rialidades, signifi cantes ou meios pode parecer-nos 
uma ideia já tão assentada e natural que indigna de 
menção. Mas é precisamente essa naturalidade que 
acaba por ocultar diversos aspectos e consequências 
importantes das materialidades na comunicação - 
tais como a ideia de que a materialidade do meio de 
transmissão infl uencia e até certo ponto determina a 
estrutura da mensagem comunicacional (FELINTO, 
2006, p. 36-37, grifos do autor).

Felinto (2006) defende que, na empreita-
da epistemológica da teoria das materialidades, 
a comunicação é encarada também como uma 
performance posta em movimento por meio de 
vários signifi cantes materializados. Há, portan-
to, uma preocupação com as técnicas, tecnolo-
gias, materiais, procedimentos e meios no ato da 
comunicação. Citando Hjelmslev, Felinto (2006) 
explica que tanto a substância do conteúdo co-
mo a substância da expressão necessitam de uma 
forma para que possam operar como signifi can-
tes e signifi cados, assim como devem acoplar-se 
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para converter-se em sentido. Dessa forma, “as 
tecnologias de inscrição, de comunicação, não 
são meros instrumentos com os quais os sujei-
tos produzem sentido. Elas antes representam o 
horizonte a partir do qual algo como o próprio 
sentido em geral pode surgir” (FELINTO, 2006, 
p. 47).

A teoria das materialidades da comunica-
ção abre espaço para adotarmos, como objeto 
de estudo, toda e qualquer materialidade que 
se expressa nos objetos culturais. A transdisci-
plinaridade da teoria permite integrar os distin-
tos campos de conhecimento, apoiados em seus 
objetos, para questioná-los sobre a problemática 
da comunicação. Nesse sentido, os bens e pro-
duções culturais, em sua materialidade, podem 
ser tomados como objeto dessa refl exão, uma vez 
que por meio de sua materialidade marcas e pú-
blicos estabelecem comunicação. Como conclui 
Felinto (2006), as materialidades apresentam 
ou exercem infl uência em mundos semânticos 
no processo de signifi cação:

A grande conclusão que se pode tirar de todos es-
ses conceitos é bem sintetizada por Karl Ludwing 
Pfeiff er: “o instrumental tecnológico - em produção, 
gravação, armazenamento e reprodução - exerce in-
fl uência ou de fato determina o que se apresenta co-
mo mundos semânticos, simbólicos e espirituais ou 
mundos” (1994: 11). Mas é preciso se acautelar con-
tra a ideia de que o termo “materialidades” signifi ca 
uma matéria física e concreta. Pfeiff er esclarece que 
as materialidades podem “funcionar como uma ma-
téria geral para o impacto conjunto das instituições 
(Igreja, sistema educacional) e dos meios que elas 
predominantemente empregam (rituais, livros espe-
ciais etc.) (FELINTO, 2006, p. 48, grifos do autor).

Para observar os usos das materialidades da 
cultura pelas marcas no patrocínio, façamos uso 
do benefício apontado por Aaker (2007) como 
mais importante: associação de marca. A maioria 
dos autores defende, sobre o tema, que o patrocí-
nio tem a capacidade de associar imagens, valo-
res e atributos buscados pelas marcas e compar-
tilhados pelas propriedades patrocinadas. Esse 
benefício é a principal motivação para que as 
empresas se tornem patrocinadoras, ajudando, 
inclusive, a defi nir a prática de patrocínio, como 
já vimos anteriormente:

Vale a pena destacar cinco associações por sua im-
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portância para muitas marcas e porque os patrocí-
nios podem desempenhar um papel único na cria-
ção dessas associações. As primeiras são associações 
dirigidas pelas características funcionais do próprio 
evento. Por exemplo, um torneio de golfe terá fortes 
associações com golfe, golfi stas, equipamentos espe-
cífi cos e profi ssionais desse esporte; o fabricante de 
equipamentos ou acessórios para golfe aproveitará 
essas associações. As outras quatro associações são 
características organizacionais a que as marcas (es-
pecialmente as organizacionais) aspiram, apesar de 
considerarem a tarefa difícil: atingir liderança, ser 
global, ser local e estar socialmente envolvida. O pa-
trocínio frequentemente fornece um vínculo efi caz e 
único para desenvolver associações (AAKER, 2007, 
p. 201).

Como já discutido, observamos, no lugar da 
associação, a apropriação das materialidades 
das produções culturais patrocinadas quando 
a marca se benefi cia pela própria característica 
material do bem cultural e dos valores que es-
sas produções carregam. A linguagem artística, 
a materialidade do artista (sua voz, seu corpo) 
enquanto porta-voz da marca. Ou, ainda, os con-
teúdos trabalhados nas produções que podem 
interessar às marcas e servir como mensagem 
aos seus públicos. Todos estes compõem usos 
das materialidades da cultura que dão às marcas 
sentidos e ajudam a materializar sua identidade. 

Como vimos, o Programa Natura Musical 
tangibiliza o valor de brasilidade da marca Na-
tura. O uso de artistas patrocinados em campa-
nhas como porta-voz dos produtos não são ape-
nas ações de endosso, mas confi guram-se como 
a presentifi cação da marca na vida cotidiana, 
usando da imagem, da voz, do corpo, das músi-
cas, do discurso, dos conteúdos que estes artistas 
trabalham.

A campanha “Fortes Até o Fim”, de 2018, da 
linha de perfumaria Natura, trouxe as cantoras 
patrocinadas: Salma Jô, Luedji Luna e Sammliz, 
ao som de Elza Soares (outra patrocinada do pro-
grama), para materializar os atributos de poder, 
ousadia, intensidade e força de suas fragrâncias. 
A três cantoras são ícones da nova música bra-
sileira. Em suas letras retratam as vivências e 
diversidade de mulheres na sociedade. Na cam-
panha cada uma encarna uma fragrância, as vo-
zes das três cantoras são as notas brasileiras que 
compõem os perfumes.
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Não só as materialidades dos bens, produ-
ções e artistas são utilizadas pelas marcas. As 
percepções dos eventos e produções, também 
podem ser apropriadas por elas em benefício da 
construção de seus mundos possíveis:

o patrocínio tem suas próprias características par-
ticulares que contribuem para torná-lo comercial-
mente atraente para as empresas que têm o objetivo 
de construir associações favoráveis e identidades de 
suas marcas. Um benefício particular do patrocínio 
é que ele pode ser usado para transferir conotações 
positivas da imagem inerente ao evento ou atleta pa-
ra a imagem da empresa ou marca do patrocinador. 
(QUESTER e FARRELLY, 1998, p. 540).

O uso de materialidades no patrocínio tam-
bém pode se dar com os grupos que consomem 
e se articulam no entorno das produções cultu-
rais. Para Aaker (2007), a marca não fi ca auto-
maticamente associada ao evento patrocinado. É 
preciso criar e apoiar o vínculo entre a marca e o 
que está sendo patrocinado. Não só esforços de 
comunicação são utilizados para alavancar essas 
associações. As próprias identidades e sujeitos 
que consomem as produções culturais patroci-
nadas, as comunidades de consumo, podem ser 
utilizados pelas empresas para fi xar signifi cados 
e constituir suas identidades de marca. Assim, 
como frisa Felinto (2006), o termo “materialida-
des da comunicação” não diz respeito apenas aos 
aspectos físicos, mas, também, às instituições 
(como os grupos/comunidades de consumo cul-
tural), aos meios (as próprias produções) e aos 
próprios signifi cantes presentes nos conteúdos 
compartilhados por grupos.

Para quase todo evento ou equipe patrocinado, há 
um segmento de pessoas bastante envolvidas que 
conseguem tempo para a atividade e que são bem 
informadas e atualizadas nesse campo. O evento pa-
trocinado pode ser uma parte signifi cativa de suas 
vidas e um veículo para expressar suas identidades 
- para alguns, fazer parte do público de uma ópera ou 
possuir um ingresso para a temporada dos Jets (time 
norte-americano) é importante fator para conceito 
próprio. A existência de um grupo de referência, 
como outros que também possuem ingressos para 
a temporada dos 49ers ou outros participantes das 
corridas Ironman, solidifi ca a ligação entre uma pes-
soa e o evento (AAKER, 2007, p. 208).

Em 2019, o Programa Natura Musical patro-
cinou treze coletivos culturais e cenas locais de 
música, para a gravação de discos, turnês nacio-
nais, além das atividades e documentação dessas 
cenas que em sua maioria são grupos periféricos 
das capitais brasileiras, do interior dos estados, 
ou mesmo do mercado da música mainstream. 
Além de ajudar no desenvolvimento desses gru-
pos, a marca Natura potencializa seu alcance por 
meio da atuação desses coletivos, relacionando-
-se com seu público consumidor e suas consulto-
ras mais distantes do grande centro e das grandes 
produções musicais. Ela se apropria das cenas lo-
cais de música, para habitar nos espaços e dividir 
as identidades compartilhadas por esses grupos.

Percebemos, neste exemplo, o terceiro fenô-
meno comunicacional observado no patrocínio: 
as mediações culturais propostas por Martín-
-Barbero. Nos anos 1980, os estudos de Martín-
-Barbero (2009) deslocam o foco de atenção das 
pesquisas em comunicação dos meios para as 
mediações, visando “as articulações entre práti-
cas de comunicação e movimentos sociais, para 

Figura 02: Campanha “Forte Até o Fim” perfumaria Natura
Fonte: h� ps://www.youtube.com/watch?v=imP4nRgbq_I (2018)

Figura 02: Campanha “Forte Até o Fim” perfumaria Natura
Fonte: h� ps://www.youtube.com/watch?v=imP4nRgbq_I (2018)
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as diferentes temporalidades e para a pluralida-
de de matrizes culturais” (MARTÍN-BARBERO, 
2009, p. 261). O autor coloca em evidência a in-
serção cultural do receptor como mediação entre 
a sociedade e a mídia de massa, propondo a supe-
ração de uma visão objetivista dos meios. Nesse 
sentido, o campo das mediações é “constituído 
pelos dispositivos através dos quais a hegemonia 
transforma por dentro o sentido do trabalho e 
da vida da comunidade”. (MARTÍN-BARBERO, 
2009, p. 265).

A ideia de um processo contínuo entre pro-
dutores, receptores, mensagem e mídia mobiliza 
as mediações como ação de negociação de senti-
dos, de modo a ser possível observar as interações 
entre emissão, recepção e signifi cados maneja-
dos socialmente. Dessa forma, Martín-Barbero 
(2009) apresenta três classes de mediações cul-
turais: a cotidianidade familiar, temporalidade 
social e competência cultural. No patrocínio em-
presarial à cultura, vemos na busca por um grupo 
de referência que empreste sua identidade e seus 
valores para a construção das marcas, a cotidia-
nidade como uma mediação cultural posta entre 
grupos de referências e marcas.

Para Martín-Barbero (2009) o bairro é um 
lugar de constituição de identidade, defi nido 
pelo “movimento de deslocamento espacial e 
social da cidade por força da aluvião imigrató-
rio” e pelo “movimento de fermentação cultural 
e política de uma nova identidade do popular” 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 272). Isso ocorre 
porque ao reconstruir “solidariedades de origem 
nacional ou de trabalho, o bairro inicia e entrete-
ce novas redes” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 
272). Dessa forma, “é no bairro que as classes po-
pulares podem estabelecer solidariedades dura-
douras e personalizadas” (MARTÍN-BARBERO, 
2009, p. 277). Em outras palavras, “pertencer 
ao bairro para as classes populares signifi ca po-
der ser reconhecido em qualquer circunstância”. 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 277). O coti-
diano do bairro, como espaço de sociabilidade, 
medeia a relação dos grupos com as marcas e os 
produtos que adentram esse espaço. O patrocí-
nio, como observa Aaker (2009), é uma forma de 
aproximação e de uso dessas comunidades para 

que as marcas convivam com seus consumidores 
e assumam os signifi cados compartilhados por 
esses grupos. Porém, a mediação posta da coti-
dianidade, através das sociabilidades e dos espa-
ços de convivência, complexifi ca a relação destes 
com as marcas e a construção de suas identida-
des. Não sendo tão simples o processo de apro-
priação das marcas às comunidades (grupos de 
referência) por meio do patrocínio. No exemplo 
da Natura Musical, há uma autonomia desses 
sujeitos ao autorizar a entrada das marcas nos 
seus espaços, assim como também há um uso das 
marcas em benefício da construção das identida-
des compartilhadas por esses grupos, ou mesmo 
uma diferenciação de outras cenas musicais por 
ser patrocinado pelo programa.

Para além da associação de marca
Os estudos desses três fenômenos da comu-

nicação no patrocínio podem ser tomados co-
mo categorias analíticas para a investigação das 
lógicas de produção do patrocínio empresarial 
à cultura. É óbvio que o recorte aqui feito res-
tringe-se ao contexto de uma marca business-
-to-customer que busca a diferenciação em um 
mercado ferozmente competitivo, o que signifi -
ca dizer que novas categorias analíticas devem 
aparecer ao observarmos uma marca business-
-to-business que busca trabalhar a reputação 
em uma perspectiva de longo prazo. Porém, a 
relação de apropriação, em detrimento da as-
sociação é comum a ambos os casos, pois está 
no cerne da formação da prática estratégica, 
enquanto um acordo comercial e contratual em 
benefício da construção das marcas.

A mudança do olhar das empresas para o 
patrocínio, de um uso tático e operacional para 
o uso estratégico dentro do mix de marketing, 
foi imprescindível para o seu desenvolvimento. 
Porém, é importante destacarmos, no processo 
de hibridação, o fato de que essa ferramenta não 
possui uma natureza puramente do marketing. 
Seus resultados dependem da inserção da marca 
na área-foco/causa (o campo da cultura), como 
um agente que promove benefícios para ambas 
as partes. Como observa Klein (2002):
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O branding torna-se problemático – como em mui-
tos casos que já discutimos – quando a balança 
pende drasticamente em favor da marca patroci-
nadora, despojando a cultura que a recebe de seu 
valor inerente e tratando-a como pouco mais que 
um instrumento de promoção. É possível, entre-
tanto, que se desenvolva um relacionamento mais 
equilibrado – em que patrocinador e patrocinado 
conservem seu poder e em que limites claros sejam 
traçados e protegidos (KLEIN, 2002, p.63).

Como foi possível verifi car no estudo de ca-
so do Programa Natura Musical, todos os usos e 
benefícios conquistados, são frutos de uma estra-
tégia de marca com olhar sensível e estratégico 
para o impacto que o patrocínio pode criar tanto 
para a marca, quanto para o campo da cultura. 
As próprias categorias analíticas observadas – a 
midiatização, o uso de materialidades da cultura 
e as mediações culturais – não podem ser toma-
das a partir do pensamento binário de benéfi co/
maléfi co para as marcas e para a cultura, pois es-
tamos diante de um acordo entre ambas as par-
tes. Para esse julgamento se faz necessário um 
estudo de impacto no campo da cultura.

Essa compreensão evidencia o caráter rizo-
mático do patrocínio dentro das organizações e 
as competências necessárias para geri-lo. Apesar 
de tratarmos no presente artigo, das suas con-
tribuições para as estratégias de construção de 
marca, recortamos a análise sobre a ideia de as-
sociação, entre as marca e as produções culturais, 
a partir das ferramentas do mix de comunicação 
que divulgam essa associação. As contribuições 
do patrocínio, no entanto, devem ser pensadas 
também a partir de outros prismas, como a re-
putação e o propósito de marca, a atuação em 
responsabilidade e impacto social e, até mesmo, 
na sustentabilidade.
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Resumo: 
O presente estudo – um resumo da dissertação de mes-
trado da autora – tem por objetivo investigar os youtu-
bers profi ssionais, diante do contexto atual de consumo e 
vídeos on-line. Através de um estudo de casos múltiplos, 
quatro canais com mais de um milhão de inscritos foram 
observados, defi nidos a partir de mercados simbólicos 
e de consumo no contexto da sociedade contemporâ-
nea e amplamente abordados no YouTube: Me Poupe! 
(Nathalia Arcuri), fi nanças pessoais; Boca Rosa (Bianca 
Andrade), maquiagem e beleza; Flavia Calina, educação 
infantil e maternidade; e Danielle Noce, gastronomia. 
Como principais conclusões, as análises revelam que 
os criadores de conteúdo observam questões de estilo 
e encantamento na sua produção regular e constante. 
Assim, ao longo do tempo, conseguem a identifi cação 
do público, a audiência, os inscritos, o engajamento, a 
infl uência e, portanto, tornam-se profi ssionais.

Palavras-chave: comunicação; marca; YouTube; in-
fl uenciadores digitais; hipermodernidade.

Abstract:
The present study – a resume of the author’s master’s 
dissertation – aims to investigate professional youtubers 
in the current online video consuming context. Through 
a multiple case study, four channels with more than a 
million subscribers were observed, defi ned by symbolic 
and consumerism markets in the contemporary society 
context and widely approached on YouTube: Me Poupe! 
(Nathalia Arcuri), personal fi nance; Boca Rosa (Bianca 
Andrade), makeup and beauty; Flavia Calina, childhood 
education and maternity; and Danielle Noce, gastro-
nomy. The main conclusions drawn from the analyses 
reveal that the content creators observe style and grace 
in their regular and constant productions. Therefore, in 
the long run, they achieve public recognition, audien-
ce, subscribers, involvement, infl uence and, eventually, 
they become professionals.

Keywords: communication; brand; YouTube; social 
media infl uencer; hypermodernity.

Resumén: 
La presente investigación – un resumen de la disertaci-
ón de maestría de la autora – tiene por objeto investigar 
a los youtubers profesionales, frente al entorno actual 
de consumo y vídeos online. Por medio de un estudio de 
casos múltiples, cuatro canales con más de un milllón 
de suscriptores han sido observados, defi nidos a partir 
de mercados simbólicos y de consumo en el contexto 
de la sociedad contemporánea y ampliamente abarca-
dos en YouTube: Me Poupe! (Nathalia Arcuri), fi nanzas 
personales; Boca Rosa (Bianca Andrade), maquillaje y 
belleza; Flavia Calina, educación infantil y maternidad; 
y Danielle Noce, gastronomía. Como principales conclu-
siones, los análisis revelan que los creadores del conteni-
do observan cuestiones de estilo y encantamiento en su 
producción regular y constante. Así, a lo largo del tiem-
po, consiguen la identifi cación del público, la audiencia, 
los suscriptores, la participación, la infl uencia y, por lo 
tanto, se vuelven profesionales.

Palabras-clave: comunicación; marca; YouTube; 
influenciadores digitales; hipermodernidad.

Résumé:
Cette recherche – un résumé du mémoire de master 
de l’auteur – vise à étudier les youtubeurs profession-
nels, par rapport à l’actuel contexte de consommation 
de vidéos en ligne. À travers d’un étude de cas mul-
tiple, quatre chaînes avec plus d’un million d’abon-
nés ont été observées, défi nies à partir des marchés 
symboliques et de consommation dans le contexte de 
la société contemporaine et largement abordées sur 
YouTube: Me Poupe! (Nathalia Arcuri), fi nances per-
sonnelles; Boca Rosa (Bianca Andrade), maquillage et 
beauté; Flavia Calina, éducation de la petite enfance et 
maternité; et Danielle Noce, gastronomie. En tant que 
principales conclusions, les analyses révèlent que les 
créateurs de contenu observent des questions de style 
et d’enchantement dans leur production régulière 
et constante. Ainsi, au fi l du temps, ils parviennent 
à identifi er le public, l’audience, les abonnés, l’enga-
gement, l’infl uence et, par conséquent, ils deviennent 
des professionnels.

Mots-clés: communication; marque; Youtube; in-
fl uenceurs digitaux; hypermodernité.

1Mestra em Comunicação Social – PUCRS, jornalista, e-mail: su_ba-
ckes@yahoo.com.br. 
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2A ferramenta Social Blade não possui vínculo ofi cial com as redes 
sociais digitais, porém suas métricas são utilizadas por agências de 
publicidade e pelo próprios youtubers para mensurar e acompanhar 
indicadores relativos às plataformas.

Introdução 
O YouTube é uma plataforma gratuita de com-

partilhamento de vídeos e, desde a sua criação, em 
2005, cresceu de forma tão grande que o Brasil, 
até hoje, é o segundo maior em consumo de vídeos 
da plataforma (EXAME, 2014). Além de postar o 
conteúdo, quem assiste pode interagir por meio de 
curtidas, comentários e compartilhamentos, que 
promovem novas interações. 

De acordo com o relatório Global Digital em 
2019, feito pela agência de comunicação global We 
Are Social em parceria com o Hootsuite – platafor-
ma mais utilizada para o gerenciamento de mídias 
sociais de empresas e organizações na execução de 
campanhas colaborativas em redes sociais digitais , 
mais de quatro bilhões de pessoas em todo o mun-
do usam a internet. Ainda segundo o estudo, o You-
Tube é a segunda maior rede social, fi cando atrás 
somente do Facebook (KEMP, 2019).

Por conta disso, inúmeros youtubers – pessoas 
conhecidas por criar conteúdo na plataforma – têm 
atraído as marcas no intuito de promover os pro-
dutos e ser um elo entre a empresa e o público na 
construção de uma relação de proximidade e mais 
humana (ROJEK, 2008). O consumidor enxerga o 
infl uenciador digital como outro consumidor e essa 
relação traz a credibilidade que as marcas neces-
sitam. Ou seja, é uma marca, que conecta outras 
marcas e marca. A construção de um relaciona-
mento de confi ança nas redes sociais digitais entre 
um infl uenciador e o público é de suma importân-
cia para o desenvolvimento do seu capital social e, 
consequentemente, a receptividade do conteúdo 
que é ofertado.

Com base nessas informações, a partir do 
atual cenário de consumo de vídeos on-line, seria 
possível identifi car características que defi nem os 
youtubers profi ssionais? De que forma elas estão 
vinculadas com as publicações realizadas? 

Criadores de conteúdo que outrora iniciaram 
com poucos usuários tornaram-se referência nos 
seus segmentos com a expansão do público que 
acessa a plataforma, que também deixou de ser 
exclusiva dos computadores e hoje está presente 
até mesmo em aparelhos de televisão. Este mo-
vimento que resulta em números de assinantes, 
participação em campanhas de divulgação e ritmo 

constante de conteúdo pode ser observado através 
das publicações existentes nos históricos de vídeos, 
que instigam a pesquisadora para compreender a 
maneira como ocorreu uma espécie de profi ssiona-
lização destas práticas e da consequente presença 
de anunciantes na plataforma, o objetivo principal 
desta investigação. 

Portanto, a partir desde cenário, foi realizada 
a dissertação “Produção e consumo de vídeos on-
-line: análise de práticas e técnicas para o desen-
volvimento de youtubers profi ssionais” (BACKES, 
2019), sob orientação do Prof. Dr. André Fagundes 
Pase (PUCRS), e o presente artigo é um resumo dos 
resultados dessa pesquisa. A metodologia deste es-
tudo consiste na realização de um trabalho explo-
ratório associado ao exame de estudo de casos múl-
tiplos, ou seja, pesquisa com os quatro youtubers 
que tenham mais de um milhão de inscritos em 
seus canais. Os parâmetros foram defi nidos a par-
tir de mercados simbólicos e de consumo no con-
texto da sociedade contemporânea e amplamente 
abordados no YouTube, como: fi nanças pessoais, 
maquiagem/beleza, educação infantil/família e 
gastronomia. 

Na sequência, diversos canais foram analisa-
dos a partir do site Social Blade (socialblade.com), 
que rastreia estatísticas de usuários para o YouTu-
be, Instagram e Twitter2. Por fi m, ainda foi leva-
do em consideração os vencedores, nas categorias 
acima, do Prêmio Infl uenciadores Digitais 2018 
(premioinfluenciadores.com.br/edicao-2018), 
realizado no Brasil, que por meio de métricas de 
audiência, infl uência e relevância nas redes sociais 
digitais, são indicados os seis melhores em 22 cate-
gorias. Desses, três são indicados pelo júri técnico 
– profi ssionais de comunicação de todo o país – e 
três pelo voto popular. 

Assim, foram defi nidos os canais analisados: 
fi nanças pessoais, com Nathalia Arcuri (Me Pou-
pe!), na época com mais de 2,8 milhões de inscritos 
no YouTube (ARCURI, 2015-2018); maquiagem/
beleza, com Bianca Andrade (Boca Rosa), que re-
úne mais de 5,2 milhões de inscritos (ROSA, 2011-
2018); educação infantil/família, com Flavia Calina 
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(Flavia Calina), que ultrapassa 6,1 milhões de ins-
critos (CALINA, 2007-2018); e gastronomia, com 
Danielle Noce (Danielle Noce), que soma mais de 
2,5 milhões de inscritos no YouTube (NOCE, 2011-
2018).

Além da base teórica do trabalho, observou-
-se que as infl uenciadoras escolhidas possuíssem 
algum produto próprio, como uma peça de teatro, 
um fi lme, um curso, ou livros autorais, em que con-
tam a sua própria história, sendo importante esse 
resgate para a análise individual. Ou seja, além de 
terem um canal com mais de um milhão de inscri-
tos no YouTube, representarem um nicho de con-
sumo diferente uma da outra dentro da plataforma, 
serem premiadas nacionalmente e que também 
empreendessem de alguma forma para além do 
YouTube. 

O crescimento dos canais foi observado por 
quatro vídeos que remetem aos seguintes marcos: 
a) o primeiro vídeo postado; b) um dos primeiros 
vídeos após o marco dos 100 mil inscritos no ca-
nal; c) um dos primeiros vídeos após o marco de 
um milhão de inscritos; d) um dos últimos vídeos 
postados no YouTube, considerando a relevância 
do assunto, as possíveis marcas explícitas ou im-
plícitas e a quantidade de seguidores/interação de 
cada período. Essas referências foram defi nidas, 
pois o YouTube reconhece os canais com 100 mil 
e um milhão de inscritos, com o oferecimento de 
placas comemorativas a estes feitos. Na sequência, 
foi feita a análise dos vídeos, considerando quatro 
critérios refl etidos a partir dos estudos do fi lósofo 
francês e teórico da hipermodernidade e do hiper-
consumo, Gilles Lipovetsky: 1) Relação da youtuber 
com a ferramenta; 2) Estilo dos vídeos; 3) Outras 
plataformas; e 4) Postura comercial.

A partir dos dados coletados, é feito um com-
parativo entre os canais, buscando compreender 
as estratégias semelhantes e distintas que, se se-
guidas, são características prováveis de canais pro-
fi ssionais no YouTube. As evidências identifi cadas 
resultam num resumo, indicando questões em co-
mum ou não que possam responder o problema de 
pesquisa investigado. 

A relação dos youtubers com as marcas
Uma vez que estão presentes também em ou-

tras redes sociais, os produtores de conteúdo di-
gital têm sido cada vez mais visados pelas marcas 
que reconhecem seu engajamento com o público. 
Por conta disso, é frequente que várias dessas pes-
soas que produzem conteúdo tenham se tornado 
microcelebridades. Segundo Marwick (2013), eles 
adotam os princípios da cultura de celebridades e 
aplicam às interações on-line. 

Com a popularização do YouTube, a publici-
dade voltada para a contratação de produtores de 
conteúdo on-line também é estendida para as ações 
comerciais das marcas e a expansão das atividades 
dessas personalidades, como o lançamento de li-
vros e produtos próprios, peças de teatro, shows, 
fi lmes e a participação em programas de televisão. 
Ou seja, o desenvolvimento e o apoio para estes 
produtos acabam por reforçar o reconhecimento. 
As imagens das microcelebridades, como as das ce-
lebridades em geral, são cuidadosamente constru-
ídas e executadas para atrair a atenção do público 
e da publicidade.

De acordo com Jenkins (2014, p. 28): “As pu-
blicações on-line percebem quais artigos são mais 
visualizados e quais prendem por mais tempo a 
atenção das pessoas. As empresas de mídia avaliam 
quais vídeos são vistos mais vezes e por mais tem-
po”. O consumidor enxerga o infl uenciador digital 
como outro consumidor e essa relação traz a credi-
bilidade que as marcas necessitam. 

Com o crescimento do YouTube, este passou 
a ser um espaço para que os indivíduos pudessem 
produzir conteúdos específi cos. Em 2012, surgiam 
no Brasil os canais com mais de um milhão de ins-
critos. 

De lá para cá, o número de acessos e de conte-
údo vêm aumentando e inúmeros canais que con-
quistaram seu primeiro milhão de inscritos vêm 
multiplicando o número de pessoas que os acom-
panham. O sucesso da plataforma vai ao encon-
tro do que Johnson (2012, p. 98) entende: “Após 
meio século de isolamento tecnológico, fi nalmente 
estamos aprendendo novas maneiras de nos rela-
cionar”. O autor se refere ao fato de que a internet 
vem mudando o cenário da sociedade da televisão 
e do automóvel, de certa forma, que isolava as pes-
soas nas suas casas. Nesse sentido, Berger (2017, 
p. 97) corrobora ao afi rmar que: “O coletivo agora 
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controla a mensagem”.
De acordo com Johnson (2012, p. 93): “[...] a 

ascensão da internet desafi ou nossa mente de três 
maneiras fundamentais e correlacionadas: por ser 
participativa, por reforçar os usuários a aprender 
novas interfaces e por criar novos canais de inte-
ração social”. Portanto, a partir das redes sociais 
digitais, o senso de participação e pertencimento 
dos indivíduos é acionado e, consequentemente, 
contribuem à expansão das plataformas.

Há alguns anos, muitos artistas abriam as por-
tas das suas casas para que os apresentadores de 
televisão os entrevistassem na sua intimidade, às 
vezes junto de sua família, gerando uma expecta-
tiva e criando um imaginário de proximidade do 
ídolo com o público. Hoje, a partir do YouTube, as 
pessoas gravam os conteúdos a partir de cômodos 
das suas residências, tornando pública a sua inti-
midade. Atualmente, muitos consideram os youtu-
bers como ídolos.

Já não é mais necessário esperar que veículos 
de comunicação tradicionais apresentem a casa, 
falem sobre a experiência das férias ou dos casa-
mentos de pessoas públicas. Está tudo on-line. O 
interesse dos indivíduos por esse tipo de conteúdo 
fez com que muitos youtubers gravem seus vídeos 
de acordo com o seu contexto diário.

Produtores de conteúdo que alinham a co-
municação ao público

A conjuntura em que os vídeos são gravados 
é importante, bem como a postura dos infl uencia-
dores, que entendem, cada vez mais, que o público 
consome determinados conteúdos, pois se inspira 
neles e pela ideia de que gostariam de estar viven-
ciando o que ele compartilha. Portanto, os próprios 
produtores de conteúdo vêm criando situações ou 
utilizam produtos que sejam mais interessantes 
para serem compartilhados em vídeo, pensando 
na quantidade de visualizações. 

A vida, em geral, é cheia de altos e baixos. As 
pessoas passam por diversos problemas no seu dia 
a dia para realizarem os seus sonhos e serem feli-
zes. Mesmo que nem sempre seja visível, o contexto 
de um youtuber não é diferente. No entanto, o que 
motiva o fato de tantas pessoas os acompanharem 
é o estilo de linguagem, a mensagem positiva, as 

inspirações que eles transmitem e as soluções para 
problemas gerais que eles apresentam. 

Por qual motivo alguém assistiria a um vídeo 
de uma pessoa que toda semana conta o quanto 
está infeliz, endividada e não faz nada para sair 
dessa condição? Qual a vantagem de acompanhar 
alguém que não sabe cozinhar, cujas receitas não 
dão certo e não busca aprender? Por que as pesso-
as perderiam seu tempo acompanhando uma mãe 
frustrada e que não educa os seus fi lhos? Situações 
como essas não fazem sentido, uma vez que existe 
uma vontade individual de buscar aprendizados, 
de inspiração ou, simplesmente, por distração e di-
vertimento. Nessa perspectiva, Lipovetsky adverte:

Não nos iludamos: o ideal dos homens não se resume 
a adquirir-possuir-usufruir das coisas; aquilo que que-
remos é também agir, lutar, transformar o que temos à 
partida, realizar algo que nos permita ter uma imagem 
positiva de nós próprios. (LIPOVETSKY, 2010, p. 161).

Ao longo dos anos, o fato das várias redes so-
ciais digitais serem utilizadas para compartilhar 
informações e fazer com que os indivíduos estejam 
próximos de outras pessoas, fez com que o públi-
co quisesse uma frequência de conteúdo cada vez 
maior. Montaño (2015, p. 123) explica também que 
no YouTube: “O simples fato de assistir a um vídeo 
vai formando uma coleção [...]”. Ou seja, ele sugere 
novos conteúdos o tempo todo. 

Além disso, as plataformas estão sendo pro-
gramadas de um jeito que evidencie e remunere os 
perfi s com mais publicações e engajamento. Para 
atender a demanda frenética pela produção de con-
teúdo, muitos infl uenciadores digitais buscaram a 
ajuda de outros profi ssionais experientes que reali-
zem algumas etapas do trabalho, como: comercial, 
edição, fotografi a, fi nanceiro, atualização e geren-
ciamento das redes sociais, entre outros. A este res-
peito, Lipovetsky reforça:

[...] à medida que as nossas sociedades enriquecem, 
surgem incessantemente novas vontades de consumir. 
Quanto mais consumimos, mais queremos consumir: a 
época da abundância é indissociável de um alargamen-
to indefi nido da esfera das satisfações desejadas e de 
uma incapacidade de pôr fi m aos apetites de consumo, 
sendo a saturação de uma necessidade acompanhada 
de novas exigências. (LIPOVETSKY, 2010, p. 33).
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Assim, a relevância do conteúdo para manter o 
engajamento do público é muito importante, por-
que as pessoas tendem a ser mais atentas e pedem 
por qualidade e por uma presença personalizada 
em cada plataforma on-line. Não é recomendado, 
por exemplo, aproveitar uma postagem de uma 
rede social digital em outra, sem observar as suas 
particularidades, porque os indivíduos têm perfi s 
em várias e querem conteúdos diversifi cados para 
se manterem engajados. 

Além disso, a sensação de proximidade on-
-line, com o tempo, para uma boa parte do público, 
não será mais sufi ciente. Haverá a necessidade de 
criar produtos que materializem o canal e o you-
tuber de um jeito real. As pessoas gostam de novi-
dades e como Lipovetsky (2009, p. 164) exprime: 
“A era do consumo coincide com esse processo de 
renovação formal permanente, tendo como obje-
tivo provocar uma dinâmica do desenvolvimento 
e revigorar o mercado”. Por isso, cursos, palestras, 
eventos, produtos e parcerias comerciais são de-
senvolvidos com o objetivo dos youtubers estarem 
mais próximos do público, além de se diferencia-
rem no mercado, lucrarem e entregarem benefícios 
tangíveis com o seu trabalho.

É interessante observar a facilidade de acesso 
para os indivíduos que acompanham os canais. O 
YouTube está sempre disponível e ao alcance das 
pessoas de um jeito simples. Existe quase que uma 
sensação de onipresença da plataforma.

Nesse sentido, Jenkins (2014, p. 359) contri-
bui afi rmando que: “[...] a propagabilidade é o re-
sultado das mudanças na natureza das tecnologias 
que facilitam a produção, o upload, o download, a 
apropriação, o remix, a recirculação e a incorpora-
ção de conteúdos”. De fato, o YouTube proporciona 
essas facilidades. Conteúdos rápidos e criativos so-
bre diversos assuntos são encontrados e podem ser 
acessados de vários lugares com acesso à internet.

Estudos de casos múltiplos
De certa forma, tudo o que foi relatado até 

aqui está de acordo com a análise feita pelos qua-
tro canais do YouTube, relacionados com o que 
Lipovetsky diz sobre a era da hipermodernidade 
e do hiperconsumo, em que há estímulos de todo 
gênero, inquietude de viver e aceleração para a 
evolução. A tabela a seguir conta com um resumo 
dos quatro canais verifi cados a partir das catego-
rias de análise estabelecidas. Confi ra:
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Quadro 01: Resumo individual dos casos analisados
Fonte: A autora (2018) com base nos canais Me Poupe! (ARCURI, 2015-2018), Boca Rosa (ROSA, 2011-2018), Flavia Calina (CALINA, 2009-2018) e Danielle 
Noce (NOCE, 2011-2018).

Dos casos abordados neste estudo, Flavia Ca-
lina é a youtuber que tem o canal há mais tempo. 
É também a que mudou completamente o foco 
do seu conteúdo com a realização do seu grande 
sonho: ser mãe. Essa mudança aconteceu entre 
2012 e 2013, porém ela já vinha diversifi cando os 
assuntos antes, o que equilibra a infl uenciadora 
com Boca Rosa e Danielle Noce, que iniciaram 
em 2011. Ambas vêm agregando e modifi cando 
a estratégia dos seus canais, mas permanecem 
com a ideia inicial.

Nathalia Arcuri, com o Me Poupe! é a mais 
nova a ingressar na plataforma, porém ela bus-
cou uma outra estratégia, ao encarar o canal 
desde o início como um negócio. Antes mesmo 
de começar, conquistou um patrocinador, que 
investiu durante um ano no projeto, diferente de 
Boca Rosa e Flavia Calina que iniciaram produ-
zindo conteúdo on-line como um hobby.

Já Dani Noce criou o canal no YouTube com 

o objetivo de hospedar os seus vídeos como por-
tfólio, para serem apresentados para emissoras 
de televisão. O objetivo principal não obteve o 
retorno desejado, mas percebeu que havia visu-
alizações na plataforma e continuou produzindo 
conteúdo e postando. Com paciência e depois de 
mais de dois anos, começou a ser reconhecida pe-
lo público e pelas marcas.

O que todas as infl uenciadoras têm em co-
mum é o jeito que produzem seus vídeos. De 
2016 para cá, todas passaram a prestar atenção 
na thumbnail e nos títulos, que são o cartão de 
visita, a imagem que desperta a curiosidade das 
pessoas de clicarem e assistirem o conteúdo. 

Nathalia Arcuri utiliza trechos de vídeos, fi l-
mes e memes para entreter, além dela também 
encenar determinados personagens. Ela mesma 
tem uma história desde a infância como poupa-
dora e, por essa característica, conquistou o seu 
patrimônio. A maioria dos seus vídeos não são 
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preguiçosos. Ou seja, ela planeja o conteúdo de 
acordo com o que acredita ser o melhor jeito de 
transmitir as informações.

Boca Rosa tem uma história de conto de fa-
das: a menina pobre, que acreditou nos seus so-
nhos, aproveitou as oportunidades e conquistou 
a vida que sempre quis. Além disso, ela inspira 
muitas mulheres a serem independentes, a não 
se contentarem com pouco e a confi arem na sua 
capacidade e no seu poder.

Flavia Calina é a mais experiente. É delicada, 
doce, tem muita paciência com os fi lhos e mostra 
que com planejamento e organização é possível 
fazer tudo: ser mulher e cuidar da sua saúde e 
autoestima, mãe, esposa, professora, dona de ca-
sa e empresária. Teve coragem de compartilhar 
um problema pessoal de infertilidade que inspira 
muitos casais que passam pela mesma situação a 
buscarem orientação médica e, quem sabe, opta-
rem por métodos alternativos para terem os seus 
fi lhos.

Dani Noce pode ser defi nida como “Girl po-
wer”: feminina, independente e autossufi ciente. 
Quem vê aquele rosto delicado e, geralmente, 
pouco maquiado, com roupas mais largas e um 
jeito atrapalhado e único, não imagina o quanto 
é inteligente e já vivenciou muitas experiências 
diferentes. Morou em vários lugares, viajou por 
diversos países, é vegetariana, empresária e mui-
to simples. Comprou uma pequena propriedade 
rural junto com o marido no interior de São Pau-
lo e lá, há dois anos, eles constroem uma fazen-
da. Um lugar em que eles querem plantar para o 
próprio sustento e criar seus animais. Com o seu 
conhecimento e versatilidade, vem modifi cando 
algumas estruturas no mercado publicitário e no 
contexto dos youtubers brasileiros.

Em relação ao estilo dos vídeos, Jenkins 
(2009, p. 321) entende que é preciso “criar um 
contexto em que as pessoas se ouçam e apren-
dam umas com as outras”. Assim, é curioso ob-
servar que mesmo sem formação específi ca por 
duas das youtubers, os quatro canais buscam 
ensinar algo. Boca Rosa e Flavia Calina são pro-
fessoras por formação, ao contrário de Nathalia 
Arcuri e Dani Noce, mas também buscaram no-
vos saberes que foram agregando e despertando 

o “ensinar”. 
Mesmo não sendo tão doces e serenas como 

Flavia e Danielle, Nathalia e Bianca mostram 
com simpatia e bom humor o resultado das suas 
escolhas nos vídeos e deixam a critério do públi-
co aderir ou não ao que elas sugerem. É curio-
so observar também que o ensinar dos canais 
é sempre com uma linguagem sugestiva, sem 
obrigar ou amedrontar quem está assistindo aos 
conteúdos. 

A partir dos casos analisados neste estudo, 
de quem começou entre 2009 e 2015 no YouTu-
be, é possível dizer que todas as youtubers com 
mais de um milhão de inscritos têm algo a dizer 
e informações a compartilhar. Lipovetsky (2009, 
p. 230), entretanto, alerta: “Informar, é claro, 
mas no prazer, na renovação, na distração; todas 
as transmissões com vocação cultural ou infor-
mativa devem adotar a perspectiva do lazer”.

Ao longo dos anos, cada uma foi buscando 
um estilo próprio para transmitir as mensagens, 
mas observando o público e causando uma es-
pécie de encantamento. Então, seja com um ví-
deo semanal ou publicações diárias, todas têm 
constância em seus perfi s e já deixam claro para 
o público no topo da página inicial qual a pro-
gramação e, geralmente, sobre o que os vídeos 
abordam.

Assim, Recuero (2014) explica também que 
quanto mais os indivíduos têm acesso ao que 
diz e concordam com esse ator, mais elementos 
de reputação este soma, além de aumentar sua 
popularidade e visibilidade. E ressalta: “As con-
versações em rede, assim, também são formas de 
grupos e indivíduos construir e negociar capital 
social” (RECUERO, 2014, p. 137).

Nesse processo de iniciar e defi nir um canal, é 
importante a observação de vários vídeos e o com-
portamento de muitos youtubers, entender qual é 
o segmento que deseja estar inserido, quem é o pú-
blico e buscar referências tentando compreender o 
perfi l individual e como seria confortável e praze-
rosa a produção desses conteúdos. Provavelmen-
te, como foi para os casos analisados aqui, começa 
produzindo muitos vídeos e por alguns anos, com 
pouca visualização e sem monetizar, até começar a 
ter visibilidade e crescer. 
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Nathalia Arcuri fugiu a esta regra, mas é im-
portante lembrar que ela era jornalista e trabalhava 
na televisão. Ou seja, já era conhecida e conseguiu 
um patrocínio de uma marca para começar o seu 

canal. É um caso bem específi co. 
Portanto, a próxima imagem foi elaborada com 

o intuito de apresentar os elementos que são a base 
para um canal profi ssional. Confi ra na sequência:

Figura 01: Elementos base para um canal profi ssional
Fonte: A autora (2018).

A partir dos casos, é nítida a percepção de que 
é importante variar a forma de transmitir a men-
sagem: nem só vlogs, nem só dicas e nem só vídeos 
estáticos. Pode haver quadros fi xos, mas um vlog 
com ensinamentos, abrindo alguma caixa com 
produtos, mostrando os bastidores de alguma 
atividade, respondendo dúvidas do público, entre 
outros são importantes. 

O YouTube é uma plataforma que permite vá-
rios formatos: collabs com outros youtubers, en-
trevistas com pessoas conhecidas ou com profi s-
sionais de algum segmento, resenha de produtos 
ou de experiências, perguntas e respostas pessoais 
ou sobre o assunto principal do canal, vlog do dia 
a dia ou de alguma atividade especial, tutoriais 
sobre assuntos variados, bastidores de algo que o 
público tenha curiosidade, realização de lives ou 
responder as tags que acontecem na plataforma 
são opções para a diversifi cação dos conteúdos. 

Os canais analisados variam muito o formato 
e isso causa um impacto positivo pelo inédito e 
pelo inesperado e aguça a curiosidade do público. 
Em 1983, Lipovetsky já dizia: “O inédito tornou-se 
o imperativo categórico da liberdade artística” (p. 

77). É importante explorar todos os formatos que 
possam vir a ser interessantes para o canal para 
perceber a preferência do público sobre a recepção 
das mensagens que estão sendo compartilhadas.

Identifi cação, audiência, inscritos, engaja-
mento e infl uência são a consequência do tempo 
e da dedicação do youtuber para que isso acon-
teça.  Mas antes, é preciso planejamento, utilizar 
ao máximo os recursos da plataforma e realizar o 
trabalho com prazer.

Além disso, todas as infl uenciadoras fogem do 
comum dentro do nicho que cada uma está inseri-
da. De acordo com Anderson (2006, p. 06): “Cada 
vez mais o mercado de massa se converte em mas-
sa de nichos”. Portanto, a diferenciação dentro de 
cada espaço que cada uma ocupa é fundamental.

Sabendo de todas as características já citadas 
nas análises dos casos e o que vem sendo perce-
bido até aqui, foi desenvolvido um quadro que 
aproxima cada infl uenciadora a uma categoria de 
análise desenvolvida neste estudo: a relação da 
youtuber com a ferramenta, o estilo dos vídeos, as 
outras plataformas e a postura comercial. Confi ra 
na sequência:
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Quadro 02: Categoria de análise mais próxima de cada infl uenciadora
Fonte: A autora (2018) com base nos canais Me Poupe! (POUPE!, 2015-2018), Boca Rosa (ROSA, 2011-2018), Flavia Calina (CALINA, 2007-2018) e Danielle 
Noce (NOCE, 2011-2018).

Na tabela, quando abordada a relação da you-
tuber com a ferramenta, Danielle Noce é a que 
mais se diferencia entre as quatro, por fugir à re-
gra de quando uma pessoa começa a gravar vídeos 
para o YouTube e utiliza, geralmente, a câmera do 
smartphone. Hoje, com a popularização da plata-
forma já é possível identifi car canais que inves-
tem previamente em equipamentos profi ssionais 
– que hoje também são mais baratos – para este 
fi m, mas em 2011 era pouco comum.

Pensando no mercado de trabalho, várias 
profi ssões que hoje são de interesse dos jovens, 
há mais de 10 anos ainda não existiam. “Produtor 
de conteúdo on-line” é um cargo criado há poucos 
anos, até porque o YouTube existe só há 13 anos. 
Se pensarmos nas redes sociais digitais, como um 
todo, são muito recentes e as atividades foram 
criadas de acordo com o surgimento e a populari-
zação delas. Assim, Danielle Noce e Paulo Cuenca 
inovaram neste contexto.

Diferencia eles o fato de serem empresários, 
proprietários de quiosques da marca Havaianas, 
em shoppings de São Paulo e estarem insatisfeitos 
com essa atividade, uma vez que a formação de 
ambos era em áreas distintas. Conseguiram jun-

tar um dinheiro e criaram uma produtora. Eles 
já tinham equipamentos profi ssionais e uma ba-
gagem cultural e estética que indicava o que era 
diferente e o que poderia dar certo ou não neste 
segmento. Assim, Lipovetsky explica o que busca 
o hiperconsumidor e o seu pensamento está ali-
nhado com a proposta do canal:

O hiperconsumidor é aquele que espera o inespera-
do nos ambientes programados para oferta, que pro-
cura universos <<loucos>> ou feéricos, experiências 
e espetáculos cada vez mais alucinantes. Quer mer-
gulhar num fl uxo de sensações excepcionais, num 
espaço de diversão, teatralização, sem riscos ou des-
conforto. (LIPOVETSKY, 2010, p. 54).

Quando Danielle Noce se mostra acessível 
e próxima das pessoas, que tem difi culdade de 
pronunciar algumas palavras e revela que nem 
sempre o que planeja para as suas receitas dá cer-
to, ela se conecta com quem está do outro lado 
da tela e que também não é perfeito. Por outro 
lado, ela e o marido apresentam roteiros de via-
gens nacionais e internacionais repletos de dicas 
de passeios, pratos e de restaurantes que valem 
ou não a pena de serem conhecidos. 

A edição, a trilha sonora, as informações, o 
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roteiro e as imagens são tão sensíveis, que cau-
sam a impressão de proximidade em quem as-
siste, de parecer estar viajando com o casal. Por 
outro lado, é surpreendente, pois aqueles lugares 
que alguém já visitou talvez causem uma nova 
impressão, muito mais interessante, do que re-
almente são ou despertam o desejo das pessoas 
visitarem em alguma oportunidade. Lipovetsky 
lembra:

O sensível e o emocional tornaram-se objetos de 
investigação na área do marketing destinadas, por 
um lado, a diferenciar as marcas no seio de um uni-
verso hipercompetitivo e, por outro, a prometer uma 
<<aventura sensitiva e emocional>> ao hiperconsu-
midor que busca sensações variadas e melhor-estar 
ao nível dos sentidos. (LIPOVETSKY, 2010, p. 39).

Portanto, o canal explora a ferramenta ao 
retratar o trivial, como o preparo de um bolo ou 
mesmo uma viagem, geralmente pensada e pro-
gramada há meses, em uma verdadeira experi-
ência, que diverte e que pode ser mais bonita e 
prazerosa. A estética do canal, quando a página 
é acessada, conversa com o que é produzido nas 
gravações, os vídeos estão cheios de links e de 
referências, o casal divulga as fotos de receitas e 
a arroba (@) de quem as preparou e marcou a in-
fl uenciadora no Instagram, além de várias trilhas 
sonoras utilizadas nos vlogs estarem disponibili-
zadas numa playlist no Spotify.

Entre as youtubers analisadas neste estudo, 
Flavia Calina é a que mais modifi cou o estilo dos 
vídeos. Começou o canal falando sobre maquia-
gem, sem nenhuma experiência, totalmente des-
pretensiosa e muito insegura. Porém, ela fez o 
que muita gente não faz: postar. 

Existem várias pessoas que têm o sonho de 
ter um canal, sabem muito sobre um assunto, 
têm ótimas experiências para compartilhar e 
não o fazem por medo. Dúvidas comuns quanto 
a essa decisão são: o que os outros vão pensar? 
Será que as pessoas vão entender? Eu serei um 
fracasso? Mas Flavia criou o seu canal sem pen-
sar em agradar ninguém, até porque em 2009 
havia poucas referências para se inspirar, espe-
cialmente no Brasil. Foi uma motivação para que 
ela fosse feliz, durante um período da vida em 
que ela sofria por não conseguir engravidar.

Manteve as suas publicações e, com o tem-
po, foi compartilhando mais sobre a sua vida e os 
seus problemas pessoais, até que se tornou mãe e 
o foco do conteúdo mudou completamente. Nes-
te sentido, Lipovetsky (2009, p. 160) alerta para 
a importância da novidade no contexto da hiper-
modernidade: “A oferta e a procura funcionam 
pelo Novo; nosso sistema econômico é arrastado 
numa espiral onde a inovação grande ou peque-
na é rainha, onde o desuso se acelera”.

Ter uma família foi a realização de um gran-
de sonho de Flavia. No entanto, ao longo dos 
anos, ela vem compartilhando a sua própria ex-
periência como mãe e de como procura educar 
os fi lhos. Por conta disso, inspira muitas pessoas, 
não só adultos, mas as crianças que gostam de 
acompanhar as atividades lúdicas e educativas 
que Flavia realiza com Victoria e Henrique.

A infl uenciadora mescla conteúdos de bate-
-papo, geralmente compartilhando alguma situ-
ação específi ca, fazendo um alerta, uma refl exão 
ou mesmo debatendo algum assunto que consi-
dera importante, com vlogs do dia a dia da famí-
lia. Ao mesmo tempo em que consegue prender 
a atenção do público com um assunto mais sério, 
também diverte ao brincar e se divertir com os 
fi lhos.

Pelo fato de produzir conteúdo de segunda 
a sexta-feira, os vídeos recebem pouca edição. 
É mostrada a vida real, aquela em que há muito 
amor pela família, mas como qualquer outra, há 
desafi os e confl itos. Lipovetsky chama a atenção:

Convém não esquecer que não consumimos apenas pa-
ra satisfazer necessidades <<básicas>>, mas também 
para sonhar, para nos distrairmos, para nos tornarmos 
notados, descobrir outros horizontes, <<aligeirar>> a 
vida quotidiana. (LIPOVETSKY, 2010, p. 297).

Mesmo na correria do dia a dia, Flavia preza 
pela organização do seu conteúdo. Existe um pa-
drão para os títulos, descrição dos vídeos e cria-
ção de playlists, além da arte inserida nos vídeos 
e relacionada às suas redes sociais como um todo 
e as informações que devem constar em todas as 
suas publicações. 

Embora, atualmente, Boca Rosa divulgue 
pouco as suas outras redes sociais nos vídeos, 
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entre as quatro infl uenciadoras, é a que está mais 
envolvida em projetos fora do YouTube, em ou-
tras plataformas. Ela aproveita as oportunidades 
das mídias de massa tradicionais, como a televi-
são, o rádio e o jornal para projetar a sua imagem 
e transformar de fato “Boca Rosa” uma marca co-
nhecida.

Bianca sabe que isso não acontece de um dia 
para o outro e que quanto mais for conhecida on-
-line e off -line será melhor para o seu objetivo. 
Nesse sentido, Lipovetsky alerta também para o 
fato de que a era da hipermodernidade e do hi-
perconsumo necessita de novidades e inovações 
constantes para manter o interesse do público. O 
autor explica que: “A aceleração da obsolescên-
cia dos produtos é observada em toda parte, um 
número enorme desses tem uma vida média que 
não ultrapassa dois anos [...]” (LIPOVETSKY, 
2015, p. 79). Por isso, a necessidade de diversifi -
car a sua imagem.

Conforme o canal foi crescendo e obtendo 
reconhecimento, Bianca passou a receber pre-
sentes de marcas e convites para eventos de lan-
çamento de produtos. O fato de aceitar, fez com 
que ela conhecesse pessoas importantes ligadas 
à maquiagem, imprensa, fotógrafos e outros you-
tubers, o que possibilitou a realização de collabs 
e de conceder entrevistas.

A youtuber foi uma das primeiras a ter um 
escritório próprio para a gravação de vídeos. Es-
sa estratégia permitiu que ela contratasse outras 
pessoas que fossem responsáveis pela parte téc-
nica do trabalho e ela focou na sua imagem pes-
soal e no conteúdo. 

A partir de então, pôde se comprometer com 
as marcas e o trabalho aumentou. Foi contrata-
da como modelo em campanhas publicitárias, 
até chegar o convite para que a sua história fosse 
contada em uma peça de teatro. Viajou por vários 
estados brasileiros com o espetáculo e se aproxi-
mou ainda mais das pessoas.

Por estar à frente de diversos projetos, a 
imprensa passou a noticiar as suas realizações. 
Pouco tempo depois, Boca Rosa ganhou um qua-
dro num programa semanal, na televisão aberta. 
Hoje, ela não tem mais a necessidade de produzir 
tanto conteúdo para o YouTube, pois o público 

pode encontrá-la de outras formas. Está lançan-
do seus próprios produtos em parceria com gran-
des empresas nacionais.

Ao considerarmos essa exposição e o fato de 
Bianca ter começado a sua carreira muito jovem, 
ainda na adolescência, o público vem acompa-
nhando todas as suas transformações, tanto físi-
cas, quanto emocionais. Lipovetsky entende que:

[...] <<Mostrar tudo, dizer tudo, ver tudo>>: eis o 
que levou a sociedade de hiperconsumo a ser chama-
da de <<sociedade transparente>>, numa altura em 
que os indivíduos parecem nada ter a esconder de 
um público para quem o desvendar de estados de es-
pírito constitui um tema de grande interesse. Depois 
do sensacionalismo dos faits divers e das grandes 
notícias da vida política, a nossa época é atraída pe-
lo exibicionismo da intimidade do homem comum. 
(LIPOVETSKY, 2010, p. 262).

Com o público maior e sem controlar quem 
a acompanha nas redes sociais digitais, além dos 
elogios e do incentivo, Bianca passou a ser julga-
da pelas pessoas e conheceu os haters. A sua vida 
pessoal tem virado um espetáculo e tem fomen-
tado o interesse de muitos. Seja porque gostam 
ou porque querem implicar, o fato é que Boca 
Rosa tem se transformado num produto.

Por fi m, no cenário acima, Nathalia Arcuri é 
a youtuber que desde o início da sua carreira na 
plataforma conta com uma parceria diferencia-
da. Ela criou o seu perfi l em 2015, quando muitos 
canais se consolidavam e os gigantes começavam 
a surgir com força no Brasil. Para iniciar o pro-
jeto, ela buscou o apoio de uma empresa que in-
vestiu por um ano o valor que Nathalia recebia de 
salário como jornalista, na emissora de televisão.

Essa estratégia é incomum, pois difi cilmen-
te uma empresa investe em um projeto, em que 
a pessoa não tem nenhum vídeo gravado e com 
um bom desempenho na plataforma. No caso de 
Nathalia, ela tinha o diploma de jornalista, atu-
ava há anos no mercado corporativo e tinha um 
projeto estruturado para o Me Poupe!. Fez valer 
a aposta do investidor e se dedicou muito ao es-
paço. 

Outro grande diferencial é o fato de Nathalia 
ser casada com um dos criadores do site de entre-
tenimento Omelete, que aborda temas da cultura 
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pop. Ao contar com esse incentivo é provável que 
ela não tenha cometido tantos erros comuns à 
youtubers inexperientes que não contam com es-
te apoio. Além disso, a experiência em televisão 
fez com que ela conhecesse pessoas infl uentes e 
vários contatos tenham sido aproveitados para 
a realização entrevistas e a produção de outros 
conteúdos no Me Poupe!. 

Com o tempo, a infl uenciadora também teve 
o cuidado de diversifi car a sua presença on-line 
e off -line, aproveitando convites para palestrar e 
participar de eventos e lançar um livro. “A ten-
dência para a personalização dos produtos e dos 
serviços desenvolve-se numa economia em que 
a inovação prevalece sobre a produção” (LIPO-
VETSKY, 2010, p. 72).

Quando a youtuber alugou um escritório, fez 
uma série para o canal e estipulou um valor que 
podia investir na decoração do espaço. Todas as 
empresas e profi ssionais que fi zeram parte do 
projeto como parceiros tinham seus contatos di-
vulgados nos vídeos. 

A mesma coisa aconteceu quando Nathalia 
foi procurada por uma consultoria de estilo pes-
soal. O trabalho das profi ssionais foi divulgado 
no Me Poupe!, aumentando a sua presença on-li-
ne, no YouTube e no Instagram, e a jornalista foi 
benefi ciada ao entender melhor as suas roupas, 
fazer compras guiadas e o público pôde conhecer 
o trabalho das consultoras, além de receber di-
cas de moda e de planejamento fi nanceiro com 
os vídeos.

Embora todas as youtubers utilizem as qua-
tro categorias de análise de um jeito muito defi -
nido e único, é curioso que cada uma se destaca 
por dar mais atenção a uma estratégia em espe-
cífi co. Fatores específi cos como o ano em que 
o canal foi criado, o público-alvo para o qual o 
conteúdo é destinado, observar o que os outros 
canais entregam e o propósito que cada youtuber 
tem dentro da plataforma são muito importantes 
de serem analisados para entender qual a melhor 
estratégia a ser colocada em prática. Essas são 
informações ignoradas por muitas pessoas que 
produzem conteúdo e podem comprometer o seu 
desempenho.

Portanto, a personalidade individual e os fa-

tores comportamentais são fundamentais para a 
profi ssionalização dos youtubers. Berger (2017, 
p. 173) reforça que: “A similaridade afeta a po-
pularidade porque faz com que a novidade pa-
reça conhecida”. Ou seja, o conhecimento sobre 
os assuntos, a vontade de produzir conteúdos e 
de inovar, a empatia do infl uenciador e o enga-
jamento que ele consegue a partir das suas pos-
tagens determinam o seu crescimento. De nada 
adianta o planejamento, se a pessoa não tem a 
motivação ou não tem o perfi l, conforme as par-
ticularidades dos segmentos abordados, para de 
fato ser um youtuber profi ssional.

Considerações fi nais
Os youtubers profi ssionais são aqueles cuja 

atividade na plataforma é exercida como profi s-
são e que por isso eles se dedicam à criação de 
conteúdo como um trabalho e a partir dele, ob-
tém a sua fonte de renda. Algumas pistas foram 
dadas no capítulo anterior, mas elas serão me-
lhor exploradas na sequência.

Na contemporaneidade, os indivíduos ten-
dem a cultuar o momento presente, os seus es-
tímulos, o prazer, o estilo e os desejos de forma 
imediata. Por conta da tecnologia constantemen-
te disponível nos ambientes que frequentam e 
nos objetos que carregam consigo, acabam sen-
do motivados a consumir mais produtos, servi-
ços e entretenimento. Preferem alternativas que 
sejam mais práticas a perder tempo e, ao mesmo 
tempo, querem saber e estar atualizadas sobre 
vários assuntos. Por isso, gostam de soluções 
ágeis e imediatas.

Assim acontece com a presença dos indiví-
duos nas redes sociais digitais, em que cada vez 
mais há uma hiperexposição e muitos transfor-
mam a sua vida num hiperespetáculo, conforme 
Lipovetsky também aborda em suas obras. Es-
sas são características atribuídas aos youtubers 
profi ssionais e aos infl uenciadores digitais, que 
compartilham assuntos do seu domínio e inte-
resse, mas que também abrem a sua intimidade 
para o público.

Não existe uma regra pré-defi nida sobre a 
aceitação ou o sucesso do conteúdo. De acordo 
com Jenkins (2014), é importante ouvir aten-
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tamente o público e atendê-lo quando e onde 
houver uma conversa. Às vezes, é sobre o criador 
de conteúdo o assunto que o público tem mais 
curiosidade e, mesmo que este não seja o foco 
do canal, eventualmente é importante atendê-lo, 
em função do estreitamento dos laços de proxi-
midade.

Assim, os youtubers devem saber também 
que à medida que eles crescem e profi ssionali-
zam o canal, o público também terá interesse em 
saber e interagir sobre as escolhas e informações 
pessoais. Então, é necessário que ele saiba di-
versifi car o formato e dosar o que compartilha a 
partir do seu conhecimento sobre algo e das suas 
próprias vivências. 

A partir das análises, o estudo revelou que 
os canais que se preocupam genuinamente com 
o conteúdo, estilo, encantamento e produzem ví-
deos com regularidade e constância, ao longo do 
tempo, conseguem a identifi cação do público, a 
audiência, os inscritos, o engajamento e a infl u-
ência. 

Parte importante da profi ssionalização do 
espaço é trabalhar o canal como uma marca. 
Ou seja, ter uma identidade visual própria que 
acompanha as outras redes sociais digitais e 
os projetos on-line e off -line ajuda o público a 
identifi car com mais facilidade a origem de uma 
recomendação. Além disso, quanto mais o canal 
cresce, maior é a preocupação do youtuber com 
a diversifi cação da sua atuação.

 Os olhares e as escolhas metodológicas 
deste estudo trouxeram uma ampla visão sobre 
o fl uxo de produção e de consumo de conteúdos a 
partir do YouTube, mas também alerta algumas 
consequências positivas ou não das estratégias e 
do comportamento, que são importantes no de-
senvolvimento de canais profi ssionais. A moneti-
zação, a visualização, os inscritos, o engajamento 
e a infl uência – tão desejados pelos youtubers – 
são consequências de muito trabalho anterior-
mente desenvolvido.

Não é possível estipular um tempo médio 
para que esses passos sejam cumpridos e não é 
garantido que os esforços resultarão no objetivo 
do youtuber, uma vez que devem ser considera-
das também as características pessoais que são 

únicas de cada indivíduo, a aceitação do público, 
a postura comercial e as oportunidades para a 
realização de projetos. Porém, é possível afi rmar 
que, a partir de uma estratégia que contemple 
o uso completo dos recursos disponibilizados 
pela plataforma; a produção de conteúdo com 
um estilo próprio, que provoque encantamen-
to; a regularidade e constância das postagens; a 
variação de temas e formatos de vídeos; a rea-
lização de collabs; o network; e a parceria com 
marcas que estejam conectadas com o perfi l do 
canal fazem com que o youtuber esteja a frente, 
em relação aos diversos outros canais presentes 
na plataforma.
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Resumo: 
O presente estudo de caso comenta uma análise do valor 
global da marca de refrigerantes Grapette e seu reposi-
cionamento local implementado no Brasil nos últimos 
anos como um exemplo do conceito de retro branding. 
O estudo propõe uma análise semiológica das mídias 
veiculadas pela marca Grapette entre 1940 e 1950 nos 
Estados Unidos e entre 1960 e 1980 no Brasil, concluin-
do que o valor da marca Grapette reside na nostalgia 
pessoal, sendo essa capaz de sublimar a nostalgia comu-
nal aos períodos históricos aos quais essas mídias per-
tencem. Se discute as origens do produto nos Estados 
Unidos em meados do séc. XX e seu posterior processo 
de globalização e descentralização da marca em países 
da América Latina. Neste processo, o enfoque é dado na 
presença da marca Grapette no Brasil a partir dos anos 
1940, atingindo seu auge entre os anos 1960 e 1980 até o 
seu reposicionamento em 2015, orientado por um proje-
to de branding centrado em práticas de design. 
A pesquisa concluiu que, no Brasil, o vínculo emocional 
mais profundo do caso analisado se dá atualmente com 
uma geração de consumidores cuja infância se localiza 
entre os anos 1960 e 1980. Esses consumidores hoje são 
potencialmente sensibilizados pela nostalgia pessoal e o 
valor emotivo de uma marca retro, ao mesmo tempo em 
que demandam produtos saudáveis, com novas receitas. 
Os fatos comentados motivaram o lançamento de uma 
nova linha de produtos Grapette orientada por um retro 
branding da marca original no Brasil. Este estudo con-
cluiu que o retro branding é uma abordagem inovadora 
para o reconhecimento histórico de marcas globais en 
contextos locais.

Palavras-chave: retro branding; memória gráfi ca; 
inovação.

Abstract:
The paper purposes an analysis of the global value from 
the soft drink brand Grapette and its local repositioning 
implemented in Brazil within the last years as an exam-
ple of retro branding concept. The study propounds a se-
miologic analysis about media and advertising from the 
Grapette brand published in the United States as from 
1940 and 1950 and in Brazil between 1960 and 1980, de-
ducing that Grapette´s brand value resides into perso-
nal nostalgia over comunal nostalgia, being an element 
capable of sublimate the communal nostalgia from the 
historical periods from which those medias belong to. It 
discusses the origins of the product in the United States 
in the beginning of the 20th Century, its posterior globa-
lization process, and consequent descentralization into 
Latin America countries. Amidst this process, the study 
focuses into the Grapette brand presence in Brazil as 
from the decade of 1940, reaching its peak between the 
1960s and 1980s, until its reposicioning in 2015, orien-
ted by a branding project centered into design practices. 
The paper accomplished that, in Brazil, this emotional 
link is even more stronger with a generation of costu-
mers which childhood belongs among the 1960s and 
1980s. These costumers are potentially touched by 
the personal nostalgia and emotional appeal of a retro 
brand, withal demanding healthy products with new 
recipes. The facts exposed motivated the launching of 
a new Grapette range of products oriented by a retro 
branding in Brazil. This study accomplished that retro 
branding is an innovative approach to the historical re-
connaissance of global brands into local contexts.

Keywords: retro branding; graphic memory; innova-
tion.
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Resumén: 
El presente estudio de caso comenta un análisis del va-
lor global de la marca de bebida gaseosa Grapette y su 
reposicionamiento local implementado en Brasil en los 
últimos años cómo ejemplo del concepto de retro bran-
ding. El estudio propone un análisis semiológico de me-
dios publicados por la marca Grapette entre 1940-1950 
en los EE.UU. y entre 1960-1980 en Brasil, concluyendo 
que el valor de la marca Grapette se encuentra en la nos-
talgia personal y en la capacidad de sublimar la nostal-
gia comunal de los períodos históricos a los cuales estos 
medios pertenecen. Se debaten los orígenes del produc-
to en los EE.UU. en medios del siglo XX y su posterior 
proceso de globalización y descentralización de la marca 
en países de Latinoamérica. En ese proceso, el estudio se 
concentra en la presencia de la marca Grapette en Bra-
sil desde los anos 1940, teniendo su auge entre los años 
1960 y 1980, hasta su reposicionamiento en 2015, orien-
tado por un proyecto de branding centrado en su diseño. 
La investigación concluyó que, en Brasil, el vinculo emo-
cional más profundo en el caso analizado se encuentra 
en una generación de consumidores cuya infancia se dio 
mientras los años 1960 y 1980. En los días de hoy, estos 
consumidores son potencialmente sensibilizados por su 
nostalgia personal y por el valor emocional de una mar-
ca retro, a la misma en que demandan productos sanos, 
con nuevas recetas. Los hechos comentados motivaron 
el lanzamiento de una nueva línea de productos Grapet-
te orientada por un retro branding de la marca original 
en Brasil. Este estudio concluyó que el retro branding es 
un abordaje innovador para el reconocimiento histórico 
de marca globales en contextos locales.

Palabras-clave: retro branding; memoria gráfi ca; in-
novación.

Résumé:
Le document propose une analyse de la valeur mon-
diale de la marque de boissons gazeuses Grapette et 
de son repositionnement local mis en œuvre au Bré-
sil au cours des dernières années comme exemple de 
concept de marque rétro. L’étude propose une ana-
lyse sémiologique sur les médias et la publicité de la 
marque Grapette publiée aux États-Unis de 1940 à 
1950 et au Brésil entre 1960 et 1980, en déduisant que 
la valeur de la marque Grapette réside dans la nostal-
gie personnelle par rapport à la nostalgie commune, 
étant un élément capable de sublimer la nostalgie 
communautaire des périodes historiques auxquelles 
appartiennent ces médias. Il examine les origines du 
produit aux États-Unis au début du XXe siècle, son 
processus de mondialisation postérieure et la décen-
tralisation qui en résulte dans les pays d’Amérique La-
tine. Au milieu de ce processus, l’étude se concentre 
sur la présence de la marque Grapette au Brésil à par-
tir de la décennie de 1940, atteignant son apogée entre 
les années 1960 et 1980, jusqu’à sa réintroduction en 
2015, orientée par un projet de branding centré sur les 
pratiques de conception.
Le journal a réalisé qu’au Brésil, ce lien émotionnel est 
encore plus fort avec une génération de clients dont 
l’enfance appartient dans les années 1960 et 1980. 
Ces clients sont potentiellement touchés par la nostal-
gie personnelle et l’attrait émotionnel d’une marque 
rétro, exigeant des produits sains avec de nouvelles 
recettes. Les faits exposés ont motivé le lancement 
d’une nouvelle gamme de produits Grapette orientée 
par une marque rétro au Brésil. Cette étude a permis 
de conclure que la marque rétro est une approche in-
novante de la reconnaissance historique des marques 
mondiales dans les contextes locaux. 

Mots-clés: marque rétro; mémoire graphique; inno-
vation.

1Designer gráfi co pela Escola de Belas Artes/UFRJ, Diplomado em 
Tipografi a pela PUC/Chile, Coordenador de projetos da consultora 
SudLab. Email: pemoura@uc.cl.
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Introdução 
Marcas bem gestionadas buscam conectar 

pessoas a produtos, serviços ou instituições. Essa 
conexão se dá em diversos níveis: social, cultural, 
emocional, semiológico. Desde a consolidação do 
branding como atividade profi ssional multidis-
ciplinar, parte signifi cativa da gestão de marcas, 
especialmente de produtos, busca resgatar perso-
nalidades herdadas do passado, seja em sua apre-
sentação ao público – através do design –, seja em 
seu tom de voz – através de slogans e discursos 
verbais usados no passado. Tais atributos visuais 
e verbais permanecem na memória coletiva e tra-
zem valores emocionais que facilitam a associação 
das marcas com o seu público, sendo pertinentes 
como casos de estudo orientados pelo conceito de 
nostalgia. A nostalgia no branding será analisada 
como um fenômeno semiológico que traz ao pre-
sente atributos do passado. Alguns estudos acadê-
micos sobre o tema têm relacionado a explosão das 
marcas nostálgicas como um evento consequente 
à entrada ao séc. XXI e aos sentimentos de insegu-
rança e reação ao novo que esse contexto histórico 
traz, sendo descrito como Efeito fi n de siècle (Stern, 
1992). 

O seguinte estudo de caso busca exemplifi car 
o conceito de nostalgia aplicado ao rebranding da 
marca Grapette na sua revitalização para o merca-
do brasileiro, processo esse que teve como base o 
reconhecimento cultural do valor histórico de uma 
marca local comparado às suas referências globais. 
O estudo comenta uma análise do valor global da 
marca de refrigerantes Grapette e seu reposiciona-
mento local implementado no Brasil nos últimos 
anos, baseado en conceitos teóricos que alimentam 
a discussão sobre retro marcas e o nostálgico no 
branding.

Se discute as origens do produto nos Estados 
Unidos em meados do séc. XX e o posterior proces-
so de globalização e descentralização da marca em 
países da América Latina. Neste processo, o enfo-
que é dado na presença da marca Grapette no Bra-
sil a partir dos anos 1940, atingindo seu auge entre 
os anos 1960 e 1980 até o seu reposicionamento em 
2015, orientado por um projeto de branding cen-
trado em design.

O estudo conclui que o valor da marca Grapet-

te reside na memória e, no Brasil, seu vínculo emo-
cional mais profundo se dá atualmente com uma 
geração de consumidores cuja infância se localiza 
entre os anos 1960 e 1980. Esses consumidores 
hoje são potencialmente sensibilizados pelo valor 
emotivo de uma marca de outrora, mas demandam 
produtos saudáveis, com novas receitas. Os fatos 
comentados motivaram o lançamento de uma nova 
linha de produtos Grapette orientada por um retro 
branding (Cattaneo & Guarini, 2012) da marca ori-
ginal no Brasil.

MARCO TEÓRICO 
A nostalgia é um conceito que tem sido estuda-

do em diversas frentes de pesquisa, considerando 
ambos os efeitos da experiência coletiva e da in-
dividual, sendo estes dois elementos o diferencial 
entre nostalgia pessoal e nostalgia comunal (Davis, 
1979). A nostalgia pessoal se refere ao conjunto de 
experiências individuais que cada pessoa tem com 
relação a determinado período histórico – como, 
por exemplo, “minha infância” ou “minha adoles-
cência”; já a nostalgia comunal defi ne o conjunto 
de experiências coletivas que um grupo social es-
pecífi co possui sobre determinado momento histó-
rico de maneira coletiva – como, por exemplo, os 
“anos dourados de Hollywood”. A nostalgia orienta 
o branding quando promete ao público, através de 
uma marca ou de um produto, um estilo de vida 
inspirado em tempos mais “simples” ou “seguros”, 
o “retorno a um lugar” que resgata sentimentos de 
segurança e confi ança pertencentes a tempos mais 
fáceis de se compreender e muito menos mercan-
tilizados. 

Marcas retro são aquelas que retornam à socie-
dade de consumo e aos meios de comunicação após 
anos ou temporadas de ausência no mercado, por 
descontinuidade de produção, por obsolescência, 
por questões de propriedade intelectual, entre ou-
tras razões. Muito se tem questionado com relação 
às estratégias de relançamento das marcas retro; 
alguns estudos concluem que os consumidores em 
geral têm uma tendência a aceitar melhor as mar-
cas retro revitalizadas do que àquelas que propõem 
um relançamento com as mesmas características 
do passado (Cattaneo & Guarini, 2012). As marcas 
retro prometem, através dos seus atributos, reviver 
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a nostalgia e trazer ao presente um tempo guarda-
do na memória, tempo esse que pode ser revivido 
através da sua experimentação quando gestionadas 
de maneira a desvelar seus atributos nostálgicos. O 
retro branding, portanto, é analisado no presente 
estudo como estratégia de gestão de marcas que se 
apropria de características da nostalgia como fenô-
meno sociosemiológico para orientar o posiciona-
mento e relançamento de produtos que se ausen-
taram por um determinado período de tempo dos 
meios de comunicação e da sociedade de consumo, 
tendo seu lugar de potência na herança de marca e 
na experiência nostálgica que os seus consumido-
res trazem na memória.

Analisando a nostalgia: as 4As do retro 
branding

O modelo de análise proposto por Brown, 
Kozinets & Sherry (2003) se baseia nos conceitos 
desenvolvidos por Walter Benjamin em diversas 
de suas obras e são sintetizados nas “4As do retro 
branding”. São elas:

Alegoria (história da marca). A história de uma 
marca é uma narrativa e pode ter relações com mo-
delos mais amplos de compreensão da sociedade e 
do mundo. Produtos orientados por um retro bran-
ding têm na sua Alegoria os pontos de contato entre 
o passado – de onde veio a marca – e o presente – 
sua apresentação como uma retro marca.

Arcadia (comunidade idealizada da marca). 
Toda marca possui o seu público específi co; o con-
ceito de Arcadia refere-se às características das re-
tro marcas compartilhadas pelos seus consumido-
res enquanto coletividade que possui em comum 
um passado vivido, compartilhado e idealizado. É 
no conceito de Arcadia que se encontram o senso 
de valor utópico e a principal fortaleza das retro 
marcas.

Aura (essência da marca). Um dos conceitos 
mais difundidos de Walter Benjamin, a Aura se 
refere ao profundo senso de “autenticidade” que 
emanam certas obras de arte de valor universal e 
reconhecimento notório. Ser autêntico é um valor 
imprescindível em qualquer essência de marca; é 
o que a faz ser destacada e escolhida preferencial-
mente dentro das diversas opções de mercado.

Antinomia (paradoxo da marca). Todo retro 

branding precisa lidar com o paradoxo entre o pas-
sado idealizado e o presente vivenciado. A obra de 
Walter Benjamin é permeada pelos conceitos pa-
radoxais, como, por exemplo, seu diagnóstico das 
relações entre sociedade e desenvolvimento tecno-
lógico, muitas vezes uma força inexorável que faz 
nascer a vontade de um retorno às origens, a uma 
vida mais simples e menos estressante. A Antino-
mia de um retro branding auxilia a compreender 
como os consumidores lidam com a presença si-
multânea do antigo e do novo, da tradição e da con-
temporaneidade.

Retro branding no Brasil: o caso Grapette
O caso Grapette é relevante como estudo de 

retro branding pois comprova a importância do 
valor emocional de uma marca e exemplifi ca como 
uma profunda conexão com a memória nostálgica 
permite o desenvolvimento de estratégias de ges-
tão de marcas e inovação em produtos alinhados 
às exigências dos consumidores contemporâneos. 
O caso de estudo comprova como, através de uma 
estratégia de retro branding, foi possível redefi nir 
o produto além do mercado de refrigerantes e in-
seri-lo na categoria de sucos 100% integrais. Essa 
estratégia permitiu revitalizar a marca, dessa vez 
orientada a uma nova geração de consumidores, 
que valorizam uma conexão emocional, mas que 
demandam produtos saudáveis. 

OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO
Como objetivos gerais, o trabalho se propõe a: 

(1) revisar a história da marca Grapette nos Estados 
Unidos, sua chegada ao Brasil e sua consolidação 
nesse país, (2) analisar a massifi cação da marca 
através dos canais de mídia brasileiros, especial-
mente em publicidades editoriais e (3) expor o re-
branding e alinhamento da marca em todo o Brasil, 
implementado em 2015. O estudo revisa como a es-
tratégia adotada permitiu preparar a marca para as 
novas demandas do mercado de bebidas.

METODOLOGIA
Este trabalho, de caráter exploratório, foi com-

posto por quatro etapas metodológicas: uma pri-
meira, baseada na análise histórica de narrativas 
e peças publicitárias da marca Grapette nos Esta-
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dos Unidos, informando sobre suas origens; uma 
segunda, dedicada a detalhar os seus valores no 
Brasil, de forma a contribuir ao debate comparado 
sobre branding, nostalgia e valor de marca (Brown, 
Kozinets & Sherry, 2003); uma terceira, com o ob-
jetivo de estudar o valor de marca Grapette através 
das 4As do retro branding; e uma quarta, dedicada 
a analisar os resultados do rebranding implemen-
tado no Brasil em 2015.

Através de metodologias qualitativas aplicadas 
na análise de registros audiovisuais, este trabalho 
em um primeiro momento revisou os antecedentes 
históricos da marca e sua evolução global através 
de documentação de arquivo, desde o seu lança-
mento no mercado dos Estados Unidos em 1939, 
para então analisar as mesmas evidências no Bra-
sil, desde a sua chegada em 1948 até os dias de hoje. 
Foram analisadas 24 peças de mídia da marca Gra-
pette desde os anos 1940 até os anos 1980, nos Es-
tados Unidos (12 peças) e no Brasil (12 peças). Cada 
mídia foi analisada através de uma aproximação 
qualitativa de corte sociosemiótico, através de uma 
leitura interpretativa da comunicação publicitária. 
A ferramenta Biblioteca Nacional Digital Brasil2 
permitiu uma análise da coleção digital de jornais 
e revistas da Biblioteca Nacional e a localização de 
peças de mídia da marca Grapette no Brasil em dis-
tintos meios de comunicação entre os anos 1950 e 
1960. Outras peças foram obtidas por páginas web, 
sites de memorabilia que disponibilizam gratuita-
mente arquivos facsímile e pelo site dos detentores 
dos direitos da marca Grapette no Brasil3. Também 
foram analisados registros fotográfi cos com a evo-
lução do design de embalagem.

Para a terceira etapa da pesquisa, com o objeti-
vo de compreender o universo da marca Grapette, 
foi usado o método de estudo proposto por Brown, 
Kozinets & Sherry (2003) baseado nas teorias de 
mídia de Walter Benjamin, intitulado as 4As do 
retro branding, sendo elas: Alegoria (história da 
marca), Arcadia (comunidade idealizada da mar-
ca), Aura (essência da marca) e Antinomia (para-
doxo da marca). 

Para a quarta etapa metodológica, se pretende 
expor o estudo de caso do rebranding brasileiro im-
2http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx
3https://www.saborama.com.br/media/?lang=en

4http://www.grapette.com/1939/history
5http://www.grapette.com/1939/timeline

plementado no ano 2015. 

ANÁLISE DO CASO
1. Origens da marca Grapette nos Estados 
Unidos

A trajetória da marca Grapette remete à cultu-
ra southern dos Estados Unidos e é descrita no site 
internacional da marca4. Em 1926, o fundador da 
companhia, Benjamin Tyndle Fooks, adquiriu uma 
envasadora de refrigerantes na cidade de Camden, 
Arkansas. Conforme a produção se expandia, uma 
segunda envasadora foi comprada em 1927 na ci-
dade de Arkadelphia, e outra terceira nas cerca-
nias de Hope, Arkansas. Com a Grande Depressão 
os negócios foram muito prejudicados e todas as 
fábricas foram fechadas. Benjamin Fooks seguiu 
no negócio de saborizantes através de sua compa-
nhia “Fooks Flavors”, com presença nos estados 
de Arkansas, Louisiana e leste do Texas. Em me-
ados de 1938, foram iniciados experimentos com 
o objetivo de desenvolver “o melhor sabor de uva 
do mundo”5; após dois anos, o sabor tão caracte-
rístico de Grapette foi criado. Em 1939, o copyright 
do nome Grapette, propriedade da Sunset Liquor 
Company, foi adquirido por Benjamin Fooks. Na 
primavera de 1940, o refrigerante foi ofi cialmente 
lançado com o nome Grapette e inserido no merca-
do através da Grapette Company.

O refrigerante foi um sucesso imediato nos Es-
tados Unidos e isso se deu por diversos motivos, 
mais além do seu característico sabor de uva. A gar-
rafa trouxe diversas inovações ao mercado de refri-
gerantes: sendo muito leve – cerca de 6 onças (177 
ml) – e transparente, o vasilhame permitia revelar 
o produto em toda sua característica coloração bri-
lhante, sendo extremamente atrativo nos pontos 
de venda. O SKU (Stock Keeping Unit) de Grapette 
vinha em caixas de 30 garrafas, e não nas conven-
cionais 24 unidades dos demais refrigerantes. 

A marca Grapette se torna conhecida interna-
cionalmente quando o industrial R. Paul May ad-
quire os direitos de representação da marca fora 
dos Estados Unidos, em 1942, tendo sido estabele-
cida a Grapette Export Company no ano de 1944. A 
primeira franquia Grapette foi vendida na Guatela-
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ma em 1944, e o produto foi lançado no Brasil em 
1948. Após o ano de 1946, Grapette se expandiu ra-
pidamente nos Estados Unidos; na década de 1950, 
o refrigerante era produzido em 300 envasadoras 
distribuídas por 42 estados, sendo somados ao por-
tfólio os sabores Lemonette, em 1946, e Orangette, 
em 1947. Em 1962, a Grapette International Inc. foi 
ofi cialmente consolidada, estabelecendo o sistema 
de franchising e vendas do refrigerante em todo o 
mundo.

Na década de 1970, apesar do grande êxito ao 
redor do mundo, o refrigerante entra em declínio 
de vendas nos Estados Unidos, e a família Fooks 
decide pela venda da Grapette Company. Após 
uma série de aquisições, em 1977 a companhia 
acaba sendo controlada pela Monarch Company, 
comercializadora do refrigerante Nu-Grape, que 
opta pela descontinuação da marca Grapette. Sem 
o suporte necessário de vendas, e com market sha-
re extremamente reduzido, Grapette virtualmente 
desaparece do mercado, sendo produzido apenas 
em áreas muito limitadas. Apesar da operação de 
venda e aquisição da Grapette Company, a Grapet-
te International Inc. segue oferecendo sabores de 
refrigerantes no formato de franquia, todos deriva-
dos das fórmulas originais – e a bebida segue sen-
do produzida e comercializada ao redor do mundo, 
num curioso caso de descentralização global de 
marca: os franqueados da Grapette International 
Inc. continuaram possuindo o direito legal de pro-
dução do refrigerante fora dos Estados Unidos. 
Além do Brasil, a pesquisa identifi cou a presença de 
Grapette em países como El Salvador, Guatemala, 
México e Venezuela.

Figuras 01, 02 e 03: Mídias de Grape� e veiculadas nos Estados Unidos 
durante as décadas de 1940 e 1950.
Fonte: h� p://www.grape� e.com/1939/gallery

As publicidades e mídias de Grapette nos Es-
tados Unidos se caracterizam pela presença de fi -
guras femininas como principal elemento de co-
nexão entre produto e consumidores. Destaca-se 
o caso peculiar de uma propaganda de alistamen-
to militar para a divisão WAACS (Women’s Army 
Auxiliary Corps) da 2a Guerra Mundial usando 
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Figura 04: Mídia de Grape� e veiculada nos Estados Unidos durante o período da 2a Guerra Mundial.
Fonte: h� p://www.grape� e.com/1939/gallery

mulheres fardadas bebendo o refrigerante com o 
call-to-action “won´t you join us?” (você não se 
juntará a nós?), num tom de voz de provocação e 
apelo à demonstrações máximas de patriotismo 
– como alistar-se numa iniciativa de guerra. É o 
caso onde se refl ete de maneira mais evidente as 

relações entre nostalgia pessoal e nostalgia co-
munal: nos Estados Unidos, o vínculo emocional 
que o consumidor possui com a marca Grapette 
é relevante o sufi ciente para sublimar a consci-
ência coletiva do período de guerras como um 
tempo de insegurança e incertezas.

O claim “Thirsty or not”, usado pelas mí-
dias de Grapette nos Estados Unidos e também 
presente na segunda versão da sua embalagem, 
sugere o consumo mais além da simples necessi-
dade de hidratação.

2. Consolidação da marca Grapette no 
Brasil

O refrigerante Grapette foi lançado no mer-
cado brasileiro no ano de 1948 pela Companhia 
de Refrigerantes Guanabara, sediada no Estado 
do Rio de Janeiro, tornando-se o primeiro refri-
gerante com sabor de uva a ser comercializado 
nesse país. Já nos anos 1950 Grapette ocupa 
espaços de mídia em diversos meios de comu-
nicação, como a revista semanal “O Globo Spor-
tivo”, criada em 1938 e voltada para um público 
amante dos esportes. Nessa revista, Grapette 
era anunciado em dimensões semelhantes aos 
formatos “rodapé alto” (horizontal de cinco co-
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lunas) e “um quarto de página” (vertical de três colunas). As inserções 
de mídia eram acompanhadas de reproduções ilustradas da embalagem 
do produto e ilustrações em formato de vinhetas, com conteúdo de texto 
simples e direto, acompanhadas do claim “Grapette é uma uva”. Nestas 
mesmas mídias a garrafa de Grapette aparece em sua primeira versão de 
design, usando o logotipo em formato script – mesmo formato utilizado 
pela marca nos Estados Unidos.

Figura 06: Mídia de Grape� e veiculada no Brasil na década de 1950.
Fonte: O Globo Spor� vo n0 662, 20 de Outubro de 1951.

Na publicidade ilustrada 
abaixo, com data de veiculação 
de 1952, Grapette é apresenta-
do pela primeira vez com a fra-
se “quem bebe Grapette repete” 
no texto publicitário, que poste-
riormente se tornaria o claim da 
marca conhecido em todo o Bra-
sil. A publicidade apresenta uma 
ilustração da embalagem em sua 
primeira versão de design.

Em outra publicidade, vei-
culada no ano de 1956, o claim 
usado no idioma inglês é traduzi-
do pela frase “com ou sem sede” 
e também é aplicado na segun-
da versão da embalagem, com 
design característico mas ainda 
usando o logotipo com design 
em estilo script. A frase “quem bebe Grapette re-
pete” aparece encerrando o conteúdo de texto da 
mídia publicitária. Pela primeira vez é veiculado 
um logotipo diferente à versão norteamericana: o 
nome Grapette em letras minúsculas e com esti-
lo tipográfi co Grotesque condensado, tendo uma 
área de proteção delimitada por elipse azul com 
bordas exteriores concêntricas nas cores branca 

e vermelha.
No ano de 1962, uma publi-

cação do U.S. Government Prin-
ting Offi  ce6, que se apresenta 
como guia de informações para 
negócios no Brasil, identifi ca 
três envasadoras como repre-
sentantes comerciais autori-
zados dos produtos Grapette: 
a Grapette Refrêscos S.A (sic), 
na cidade de São Paulo, afi liada 
à Grapette Company, Inc.; sua 
subsidiária, a Companhia de Re-
frigerantes Guanabara, na cida-
de do Rio de Janeiro; e a Grapet-
te Refrigerantes S.A., na cidade 
de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul. Nesses anos a marca já se 
encontra consolidada por todo o 

país e é nesse período histórico onde a pesqui-
sa encontrou seu material publicitário mais re-
levante. Também é nesse período onde a marca 
Grapette no Brasil começa a ter suas expressões 
visuais e verbais proprietárias e dissociadas da 
6Brazil, Information for United States Businessmen. p.190 e p. 194. 
United States. Department of Commerce, American Republics Di-
vision. Gertrude E. Heare. 1 de janeiro de 1962 - U.S. Government 
Printing Offi  ce
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marca global.

Duas das mídias mais consagradas de Gra-
pette revelam valores que estariam associados 
à marca em toda sua trajetória: a figura femi-
nina e o estilo de vida da cidade do Rio de Ja-
neiro. 

A primeira apresenta uma jovem mulher 

degustando o produto com um canudo de refri-
gerante, tendo como único conteúdo de texto 
o claim “Quem bebe Grapette repete”; a pala-
vra Grapette é grafada pelo próprio logotipo. 
A segunda mídia usa a mesma estrutura semi-
ótica, porém ilustrada por uma fotografia em 
ambiente de praia, à beira-mar, com diversas 
pessoas desfrutando um momento de lazer 
ao ar livre ao mesmo tempo que degustam o 
produto. 

O claim é acompanhado pela frase “Por-
que é gostoso demais!”, associando a mídia 
aos spots de rádio veiculados no mesmo pe-
ríodo. Pela primeira vez é apresentado o no-
vo modelo de embalagem, que seria a terceira 
versão usada no Brasil. Nota-se que ambas as 
mídias usam todo o conteúdo textual, desde 
a embalagem até a redação publicitária, em 
estilo tipográfico Grotesque1, sem serifas, re-
metendo ao design da tipografia Helvetica, um 
estilo reconhecido por suas expressões moder-
nas e conhecido em todo o mundo como Estilo 
Internacional Suíço: uma intenção projetual 
de um tom de voz tipográfico neutro, global. 
Pode-se o interpretar a escolha do estilo tipo-
gráfico como uma intenção de alinhar a marca 
Grapette à estética modernista que passava a 
representar o Brasil após a construção de Bra-
sília e o período das grandes obras arquitetô-
nicas, edificadas por Oscar Niemeyer, Lucio 
Costa e Burle Marx.

Ao longo do ano de 1965 Grapette aparece 
em espaços publicitários de página completa 
nas revistas O Cruzeiro e Manchete, publica-
ções de distribuição nacional com sedes edi-
toriais na cidade do Rio de Janeiro, em uma 
série de mídias com alto grau de produção e 
complexidade. Sua embalagem aparece em 
uma terceira versão, tendo o logotipo em esti-
lo tipográfico Grotesque condensado aplicado 
na própria embalagem. É o momento em que 
a marca Grapette no Brasil começa a ter ex-
pressões visuais – seu design de embalagem 
e logotipo – e verbais – o claim “quem bebe 
Grapette repete” – dissociadas da sua matriz 
norteamericana, criando uma personalidade 
própria específica ao contexto brasileiro.

Figura 10: Mídia de Grape� e veiculada no Brasil na 
década de 1960.
Fonte: Revista O Cruzeiro,
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Figuras 11, 12 e 13: Mídias de Grape� e veiculadas no Brasil na década de 1960. 
Fontes: Revista O Cruzeiro, 21/11/1964 e 24/10/1964, Revista Querida n0255, janeiro de 1965.

Já a mídia veiculada na revista Manchete 
busca uma abordagem baseada no conceito “Po-
nha mais gôsto em sua vida” (sic). A fotografi a 
foi produzida num ambiente menos amplo e com 
foco centrado nas personas da marca, represen-
tadas pelos modelos fotográfi cos: uma jovem 
mulher de expressão sorridente, experimentan-
do o produto, acompanhada pelos braços por um 
personagem de mãos masculinas e muito mais 
alto do que a adolescente. O conteúdo de texto é 

aberto pela palavra “Juventude”. Uma outra mí-
dia, veiculada na revista infantil de quadrinhos 
Almanaque do Tio Patinhas, possui mesma es-
trutura semiótica, mas representa um aniversá-
rio infantil com três crianças e conteúdo de texto 
iniciado pela palavra “Parabéns”. Em ambas mí-
dias o logotipo utilizado também é a versão de 
inspiração modernista que representaria a mar-
ca Grapette no Brasil de maneira muito distinta 
ao estilo script dos Estados Unidos.
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A análise das mídias nesse período histórico 
chega a três conclusões. A primeira é que, ao as-
sociar a marca com valores de juventude e infân-
cia em todas as mídias veiculadas, alcançou-se 
uma consistência da gestão da marca Grapette 
em seus distintos canais, fato notório consideran-
do que todo o material midiático foi produzido 
num período histórico anterior à consolidação do 
branding como atividade profi ssional. A segunda 
é que a nostalgia pessoal da marca Grapette no 
Brasil – representada pelo design do logotipo, da 
embalagem e sua redação publicitária – se asso-
cia a expressões visuais e verbais proprietárias, 
dissociadas dos valores da marca global. E a ter-
ceira, mais intrigante, é que tal nostalgia pesso-
al, compartilhada pelo público sensibilizado pela 
marca, é signifi cante o sufi ciente para sublimar 
os fatos históricos dos anos em que as mídias fo-
ram veiculadas. Conforme a pesquisa avançava 
através da observação de diversas edições das re-
vistas, o conteúdo jornalístico encontrado repor-
tava o passo-a-passo do golpe militar de 1964, a 
consolidação de uma ditadura militar no Brasil e 
informes sobre a Guerra do Vietnã. Pode-se con-
cluir que o valor emocional da marca foi constru-
ído por um investimento massivo em veiculação 
de mídia e totalmente dissociado dos fatos his-
tóricos, políticos e sociais: Grapette é lembrado 
pelo público brasileiro como um produto asso-
ciado à infância e juventude idealizadas, mesmo 
tendo como ápice da construção do seu valor de 
marca um momento extremamente conturbado 
e violento, no Brasil e no mundo.

 2. As 4As do retro branding de Gra-
pette no Brasil

A pesquisa de documentação histórica e das 
peças de mídia publicitária desenvolvidas ao lon-
go da trajetória da marca Grapette permitiram 
algumas conclusões que orientam a defi nição dos 
4As do retro branding São elas:

Alegoria. Grapette conta a história de um pas-
sado idealizado, relacionado à infância e à juven-
tude, onde a degustação de um refrigerante podia 
ser feita sem maiores preocupações que não fos-
sem experimentar um sabor especial. Apesar de 
toda a trajetória da marca como produto globali-

zado de origens norte-americanas, no Brasil essa 
parte da trajetória não é percebida como valor de 
marca; pelo contrário, muitos consumidores as-
sociam o produto com o estilo de vida do Rio de 
Janeiro, devido à sua primeira linha de produção 
estar localizada nessa cidade, e pelo investimento 
massivo em mídias de revistas e jornais cujas se-
des editoriais se encontravam nessa cidade.

Arcadia. A comunidade idealizada de Grapet-
te se encontra no grupo de consumidores cujas in-
fâncias foram vividas entre os anos 1960 e 1980, 
ou seja, público com faixa etária de 60 a 30 anos 
em 2020. Essas pessoas tiveram a vivência de 
tempos onde o refrigerante possuía ampla rede de 
distribuição e forte presença midiática; por isso, 
compartilham o imaginário de um produto muito 
presente na sua infância e adolescência. 

Aura. A autenticidade da marca Grapette é re-
vivida pela memória coletiva da sua comunidade 
idealizada através de expressões visuais e verbais: 
o design proprietário de sua embalagem, a marca 
com estilo tipográfi co Grotesque condensado, su-
as características cromáticas, o claim “Quem bebe 
Grapette repete” e demais elementos relacionados 
com a fruição estética e experimentação visual do 
produto.

Antinomia. O paradoxo da marca Grapette se 
dá em dois níveis. O primeiro reside no fato de 
ser um refrigerante em tempos de culto à vida 
saudável, o que poderia gerar níveis de interpre-
tação antagônicos do produto: a vontade de revi-
ver o passado através do sabor e do design, versus 
a busca por um estilo de vida livre de produtos 
químicos ou de alta caloria. O segundo paradoxo 
se encontra no período histórico onde o valor da 
marca foi construído no Brasil: consumidores as-
sociam Grapette a uma infância e juventude feli-
zes, idealizadas, quando os fatos comprovam que 
esse período histórico, localizado entre os anos 
1965 e 1980, foi extremamente turbulento, onde 
o Brasil vivia sob ditadura militar, com direitos 
civis cerceados e ameaçados. A força do seu valor 
de marca é capaz de sublimar essas lembranças da 
sua comunidade idealizada.

   
 3. O rebranding brasileiro de Grapette

Ao longo dos anos 1990 e 2000 a rede de 
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distribuição do refrigerante foi severamente re-
duzida, de maneira a ser restringida a pequenas 
áreas, muito limitadas, ao redor do Brasil. A im-
pressão dos consumidores era de que Grapette 
havia desaparecido do mercado.

Em 2015, os detentores do direito da marca 
Grapette lançam uma série de iniciativas para re-
vitalização da marca em todo o Brasil. Aproprian-
do-se do sentimento de “ausência” da marca por 
parte do seu público idealizado, a mais relevante 
delas foi o redesign da sua embalagem através de 
uma estratégia de retro branding, apropriando-

-se das principais características que permitiam 
reviver o valor da marca: adaptação do design ca-
racterístico das garrafas de vidro em embalagens 
PET de 2l e 350ml e resgate do design da marca 
usada nos anos 1960. Além do formato tradicio-
nal, foi adicionada ao portfólio a versão Grapette 
Zero, reduzida em calorias. Conforme analisado 
por Cattaneo & Guarini (2012), a estratégia de 
retro branding foi efi ciente por focar-se na revi-
talização da marca através da modernização de 
suas expressões visuais, ao invés de uma simples 
reprodução das suas características históricas.

Figura 16: Por� ólio de produtos Grape� e relançado com novo design em 2015.
Fonte: h� ps://economia.uol.com.br/no� cias/redacao/2016/04/27/grape� e-ganha-banho-de-loja-e-promete-trazer-de-
-volta-sabor-da-infancia.htm

A segunda iniciativa é especialmente inte-
ressante no que diz respeito ao método de retro 
branding. A gestão da marca Grapette decidiu 
inserir o produto no mercado de sucos e bebidas 
integrais, lançando a “marca spin-off ” Grapet-
te Juice: um suco de uva 100% integral, pronto 
para atender às novas demandas dos consumi-
dores. Através da superação do seu paradoxo de 
marca, ou seja, sua Antinomia, Grapette decidiu 
por uma movida ousada que permitiu a revitali-
zação da marca em todos os níveis, convidando 

o seu público idealizado 
– ou seja, sua Arcadia –, 
a oferecer o prazer da ex-
perimentação do produto 
para seus fi lhos e demais 
gerações por vir escolhen-
do um estilo de vida sau-
dável.

CONCLUSÕES
Como estudo de caso, 
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a presente pesquisa informa uma experiência re-
cente no desenvolvimento e gestão de marcas no 
Brasil com enfoque em retro branding, compara-
do com tendências globais de branding aplicado 
às embalagens. Através da análise entre relações 
e dicotomias da nostalgia pessoal e da nostalgia 
comunal, conclui-se que o valor de uma marca 
retro reside na capacidade de oferecer ao seu pú-
blico idealizado a revitalização de sua nostalgia 
pessoal. Nota-se também o poder das marcas re-
tro em sublimar fatos referentes a períodos his-
tóricos, fazendo com que a nostalgia pessoal de 
cada indivíduo seja mais relevante do que a nos-
talgia comunal de determinada época. O repo-
sicionamento da marca Grapette foi exitoso por 
implementar uma revitalização da marca e seu 
design, além de oferecer um portfólio renovado 
de produtos, ao invés do que a simples reprodu-
ção das suas características de outrora. O caso 
é especialmente interessante quando analisado 
através da metodologia 4As do retro branding, 
pois comprova como uma estratégia de negócios 
orientada por uma gestão de marca que valorize 
sua própria trajetória pode superar as restrições 
de consumo de um determinado produto asso-
ciado a um período histórico. Se espera com isso 
contribuir à discussão informada, a partir de ca-
sos de estudo reais, sobre nostalgia na sociedade 
de consumo e propósito de valor de marca em 
contextos locais.
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Resumo: 
O presente artigo, de caráter exploratório, utiliza dos 
princípios da Biomimética e procura conhecer suas re-
lações para estabelecer estratégias no design de marcas. 
A Biomimética, termo cunhado por Janine Benyus, se 
baseia na observação da natureza e procura explicar e 
reproduzir os fenômenos biológicos encontrados em 
sistemas complexos de vida, para embasar soluções em 
engenharia, arquitetura, em várias áreas do design co-
mo o desenvolvimento de produtos, superfícies e vários 
tipos de materiais. O presente estudo, ancorado em mé-
todos de pesquisa bibliográfi ca e de internet, busca re-
fl etir sobre as possíveis aplicações da Biomimética prin-
cipalmente nas decisões estratégicas sobre a expressão 
sensorial das marcas.
As análises de soluções da natureza para estabelecer re-
lações com os sistemas de marcas se revelam um impor-
tante campo de estudo, principalmente nas estratégias 
usadas para identifi cação, adaptação e sobrevivência na 
disputa por recursos e audiências. Foram identifi cadas 
algumas estratégias presentes na natureza que são pos-
síveis de estabelecer um paralelo com as estratégias e 
aplicações no design de marcas, com ênfase na utiliza-
ção e exploração dos sentidos. As marcas citadas neste 
artigo foram escolhidas por sua ampla audiência e co-
nhecimento. Como resultado, o estudo aponta para um 
possível conjunto de critérios de observação e análise 
que podem ser aplicados no design estratégico de mar-
cas multissensoriais.

Palavras-chave: Design, Estratégia, Biomimética, 
Identidade de Marca, Marca Sensorial

Abstract:
This exploratory article uses the principles of biomime-
tics and investigates possible new relations to establish 
strategies in the brand design. Biomimicry, a term cre-
ated by Janine Benyus, is based on the observation of 
nature and seeks to explain and reproduce the biological 
phenomena found in complex life systems to support so-
lutions in engineering, architecture, numerous areas of 
design, and the development of products, surfaces and 
various types of materials. The present study, based on 
bibliographical and internet research methods, seeks to 
think on the possible applications of biomimetics, focu-
sing in the strategic decisions for the sensorial expres-
sion of brands.
The analysis of solutions from nature to establish rela-
tions with the system of brands, mainly in the strategies 
used for identifi cation, adaptation and survival in the 
fi ght for resources and audiences, prove an important 
fi eld of study. We identifi ed some strategies found in na-
ture that are possible to set a parallel with the strategies 
and applications in the brand design, mainly in the use 
and exploration of the senses. The brands that appear 
in this article have been chosen by their wide audience 
and knowledge. As a result the article points to a possi-
ble series of observation and analysis criteria that can be 
applied in the strategic design of multisensory brands.

Keywords: Design, Strategy, Biomimetics, Brand 
Identity, Sensory brand
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Resumén: 
Este artículo de carácter exploratorio utiliza los princi-
pios de la Biomimética e intenta conocer sus relaciones 
para establecer estrategias en el diseño de marcas. La 
Biomimética, término acuñado por Janine Benyus, se 
basa en la observación de la naturaleza y busca expli-
car y reproducir los fenómenos biológicos encontrados 
en sistemas complejos de vida para inspirar soluciones 
en ingeniería, arquitectura, varias áreas del diseño, y en 
el desarrollo de productos, superfi cies y varios tipos de 
materiales. El presente estudio, enraizado en métodos 
de búsqueda bibliográfi ca y de internet, pretende refl e-
xionar sobre las posibles aplicaciones de la Biomiméti-
ca, principalmente en decisiones estratégicas sobre la 
expresión sensorial de las marcas.
El análisis de soluciones de la naturaleza para establecer 
relaciones con los sistemas de marcas, se revela como un 
importante campo de investigación, sobre todo aplica-
das en estrategias usadas para identifi cación, adaptaci-
ón y sobrevivencia en la disputa por recursos y audien-
cias. Fueron identifi cadas algunas estrategias presentes 
en la naturaleza y es posible establecer un paralelo con 
las estrategias y aplicaciones en el diseño de marcas, con 
énfasis en la utilización y exploración de los sentidos. Las 
marcas citadas en este artículo fueron elegidas por su 
amplia audiencia y difusión. Como resultado el estudio 
señala un posible conjunto de criterios de observación y 
análisis que pueden ser aplicados al diseño estratégico 
de marcas multisensoriales

Palabras-clave: Diseño, Estrategia, Biomimética, 
Identidad de Marca, Marca Sensorial

Résumé:
Le présent article d’un caractère exploratoire, s’ins-
pire des principes de la Biomimétique et cherche à 
connaître leurs liens afi n d’établir des stratégies dans 
le design des marques. La Biomimétique, terme forgé 
par Janine Benyus, est basée sur l’observation de la 
nature et cherche à expliquer et à reproduire les phé-
nomènes biologiques rencontrés dans les systèmes 
complexes du vivant afi n d’appuyer des solutions en 
ingénierie, architecture, de nombreux domaines du 
design et dans le développement de produits, super-
fi cies et diff érents types de matériaux. La présente 
étude, ancrée dans des méthodes de recherche biblio-
graphiques et sur internet, cherche à réfl échir sur les 
possibles applications de la Biomimétique, principa-
lement sur les décisions stratégiques de l’expression 
sensorielle des marques.
Les analyses de solutions de la nature pour établir des 
relations avec les systèmes de marques, se révèlent être 
un important champ d’études, principalement dans 
les stratégies utilisées pour l’identifi cation, l’adapta-
tion et la survie, dans la dispute pour des ressources et 
des audiences. Quelques stratégies présentes dans la 
nature ont été identifi ées, par lesquelles il serait pos-
sible d’établir un parallèle avec les stratégies et ap-
plications du design des marques, avec une emphase 
sur l’utilisation et l’exploitation des sens. Les marques 
citées dans cet article ont été choisies pour leur ample 
audience et connaissance. Comme résultat, l’étude 
pointe vers un possible ensemble de critères d’obser-
vation et analyse qui peuvent être appliqués au design 
stratégique des marques multisensorielles. 

Mots-clés: Design, Stratégie, Biomimétique, Identi-
té de Marque, Marque Sensorielle.
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Introdução 
O design da identidade da marca não é basea-

do somente nos aspectos visuais dos seus elemen-
tos identifi cadores. Elementos de marca abrangem 
desde nome à embalagem de produtos. As identi-
dades de marcas são compostas por múltiplos as-
pectos sensoriais como cor, aroma, textura, som, e 
a forma como ocupa seu habitat tornando-se claras 
e evidentes para seus públicos de interesse. Nesse 
contexto, marcas buscam aproximação ao mesmo 
tempo que precisam de afastamento dos concor-
rentes. Em cada caso são defi nidas estratégias den-
tro de um projeto de branding. Na primeira parte 
deste artigo, apresentamos a relação da identidade 
de marca como resultado da estratégia da marca, 
que por sua vez é decorrente da estratégia do ne-
gócio. As defi nições, ainda em caráter de plane-
jamento irão defi nir a “materialização” da marca, 
como ela se apresenta, se comporta e cria vínculos, 
até as decisões estratégicas que defi nem como uma 
marca disputa audiências, ocupa novos territórios 
e domina o mercado disponível ou a ser conquista-
do. Implicam também como a marca reage às mu-
danças sutis e bruscas advindas de fatores exter-
nos. Ressaltamos o papel do design nesse processo.

Na segunda parte apresentamos a Biomiméti-
ca como um campo de signifi cativa importância e a 
ser explorado para o design de marcas. Apresenta-
mos as funções dos fenômenos na natureza e como 
estes são decorrentes de estratégias. Na sequência 
são apresentados os paralelos entre natureza e o 
design de marcas, principalmente os que estabele-
cem relações comunicacionais por meio. A partir 
de uma taxionomia biomimética, selecionamos 
um grupo de fatores que corresponde aos objeti-
vos deste estudo, e por meio de analogia, traçamos 
critérios que podem ser relacionados com as estra-
tégias de comunicação, de identidade e de essência 
de marca que exploram a percepção para o desen-
volvimento de marcas multissensoriais.

Marca e Identidade
O processo de identidade de uma marca não 

se limita à concepção gráfi ca de um logotipo ou 
símbolo. As marcas fazem parte da nossa dinâmi-
ca social, se inserem e articulam mensagens, não 
somente para seus consumidores, como também 

infl uenciam o meio cultural onde estão inseridas.  
O reconhecimento de uma marca é resultado de 
um longo e consistente processo de “marcação” 
composto por seus vários elementos de identifi ca-
ção e de comunicação. O repertório cognitivo em 
relação a uma marca é construído através de seus 
pontos de contato e de signifi cação, que além dos 
seus signos visuais como cor, tipografi a, composi-
ção visual e demais signos gráfi cos e fotográfi cos, 
inclui-se também a semântica da sua comunicação, 
a materialidade expressa através de seus produtos 
e/ou do ambiente da marca. O imaginário sobre a 
marca é construído a partir da articulação do seu 
posicionamento e geração de signifi cado para suas 
audiências principais e periféricas.

As marcas são identifi cadas e diferenciadas 
entre si, e na articulação com as demais marcas 
cotidianas, pelo conjunto de seus elementos senso-
riais e de signifi cação. O “ronco” do motor de uma 
Ferrari é tão identifi cador quanto seu brasão. Frag-
mentos de uma garrafa de vidro de Coca-Cola são 
reconhecíveis e identifi cam a marca. A sequência 
de notas que forma uma curta assinatura sonora 
revela a presença do processador da Intel ao ligar 
um computador.

É de conhecimento comum para gestores que 
as marcas exercem um papel crítico nas organi-
zações a longo prazo, e nesse contexto o bran-
ding exerce a função da sua construção e manu-
tenção, de gerar valor, consolidar o propósito, 
estabelecer associações e signifi cados em cada 
um dos pontos de contato da marca (TYBOUT; 
CALKINS, 2006, p.3). 

Cotidianamente, incorporamos as marcas em 
nosso discurso, no nosso repertório cognitivo, para 
nos referirmos ao mundo físico e social a nossa vol-
ta, as marcas indicam atitudes e valores como por 
exemplo: “aquele rapaz Armani”; “será uma reu-
nião de Starbucks”, e assim as marcas permeiam 
nosso imaginário referente aos objetos, instituições 
e serviços e, principalmente estão ligadas às esco-
lhas que denotam nosso comportamento. Criam 
uma relação lógica e pragmática com seus públicos 
de interesse e também estabelecem vínculos senso-
riais. A percepção sobre a marca é multissensorial, 
mesmo que a maioria delas ainda não exploram 
estas potencialidades. (LINDSTROM,2006, p.201)
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O processo de identifi cação da marca e diferen-
ciação é acentuado frente à concorrência de merca-
do. A marca representa uma estratégia de negócio, 
que por sua vez deve atender a estratégia de marca. 
(AAKER, 2011, p.51)

A estratégia de marca é vital para a identifi ca-
ção, construção de vínculos racionais e emocionais 
e sobrevivência das marcas nos mercados alta-
mente competitivos e até saturados. Quanto maior 
a competição, maior a atenção nas decisões estra-
tégicas. Todas essas decisões são realizadas a prio-
ri da construção da identidade da marca. Muitas 
marcas pecam ao criar a identidade visual indepen-
dente das equipes de gestão estratégica. A identida-
de não só visual, mas sensorial da marca, é refl exo 
de sua estratégia de posicionamento e identidade.

Quanto mais avançamos no estudo do bran-
ding, (Fig.1) mais necessária é a visão da marca 
como um processo holístico. Uma marca repre-
senta um fenômeno social, cultural e econômico, 
que acontece em determinado momento histó-
rico, isso por si só já determina um conjunto de 
signifi cados e de contextualização. O branding 
nasce ao se defi nir o modelo de negócio e com is-
so se apresenta sob a forma de uma marca. Deve 
considerar os antecedentes históricos e o cenário 
na qual se insere para defi nição de um posiciona-
mento e qual o propósito da marca. O processo 
de identifi cação e diferenciação é muito com-
plexo por conta da atual dinâmica do mercado, 
com novas marcas entrantes exponencialmente, 

Figura 1: Esquema� zação do processo do Branding – releitura sobre 
um gráfi co apresentado em 2012 pela Interbrand, São Paulo, em uma 
palestra no Insper. (Crédito: Cecilia Consolo, 2015)

Figura 2: Esquema� zação – as decisões estratégicas como ponto de 
ligação entre cenário/contexto e os recursos disponíveis em relação às 
demandas do mercado e dos usuários. (Crédito: Cecilia Consolo, 2018) 

ou veteranas em processo de reposicionamento 
frente às constantes mudanças no cenário.

É quase impossível conquistar uma posição 
exclusiva de oferta, e também não se sustenta 
mais uma proposição de marca que não acompa-
nha as mudanças sociais. O consumidor é crítico 
e a marca, além dos produtos que vende é uma 
manifestação de visão de mundo. O branding 
passa a gerenciar o “manifesto” da marca, acom-
panhar seu impacto junto aos consumidores, co-
mo se posiciona frente ao uso de recursos e como 
gerencia sua cadeia produtiva.

A estratégia da marca rege a contratação dos 
colaboradores, as políticas de preço, o modelo de 
comercialização, os meios de produção, o uso de 
recursos e toda a forma de expressão da marca. 
Os consumidores e demais públicos só conhe-
cem a marca pelos pontos de contato onde essa 
se expressa, difi cilmente conhecem a estratégia 
por trás, portanto é de vital importância que a 
percepção sensorial da marca seja muito bem 

Figura 3: Esquema� zação – a estratégia como ponto central na gestão 
da marca e do negócio. (Crédito: Cecilia Consolo, 2017) 
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Figura 4: Esquema� zação do processo de defi nição da estratégia e iden� dade de marca - revisão da autora de gráfi co apresentado in CONSOLO, 2015, p.153.

planejada para comunicar a essência que a mar-
ca quer passar.

O papel do design
Cabe ao designer o papel de selecionar/

identifi car/reconhecer/estabelecer os signos e 
elementos que “materializam” a estratégia da 
marca no nível simbólico e tático. Signos e de-
mais elementos que quando associados à marca 
favoreçam o aprendizado e a construção de sua 

identidade. Tais desígnios devem atender às es-
tratégias de efetivação do propósito da marca e 
de sua comunicação.

“O acompanhamento dinâmico dos modos de ex-
pressão da marca permite uma comunicação alinha-
da com todos os pontos de contato que ela ocupar. A 
complexidade de sua expressão só tende a aumentar 
diante das possibilidades de uso e apropriações so-
fridas por parte dos usuários, e até pelos observado-
res da marca” (CONSOLO, 2015, p.150).

O gráfi co (fi g.4) ilustra os diretórios de pla-
nejamento para implantação de um sistema de 
marcas. É uma plataforma de marca composta 
por dois níveis, que funcionam concomitante-
mente, porém as decisões iniciais, que ocorrem 
primeiro no nível tático, são decisões estratégi-
cas inerentes aos profi ssionais de branding por 
excelência. No nível tático é que são defi nidos os 
sistemas de códigos, as relações e a lógica entre 
eles, onde e como aplicar o sistema. 

O nível simbólico atende às estratégias defi -
nidas no nível tático. São defi nições que necessi-
tam de profi ssionais com domínio e articulação 
sobre signos visuais, sonoros, olfativos e lingua-
gens visuais, imagens e suas linguagens de um 
modo geral. Enfi m, todos os componentes que 
irão construir o universo visual e sensorial da 
marca. Esta plataforma em ambos os níveis re-
quer monitoramento sistemático.

O sistema deve ser monitorado de perto 
e acompanhar a dinâmica social e cultural dos 
contextos nos quais a marca está inserida, e 
principalmente desenvolver, por suas equipes de 
gestão, uma escuta atenciosa e dedicada, capaz 
de interpretar as manifestações dos consumido-
res em cada um dos contextos existentes. É um 
processo contínuo de construção de signifi cados. 
Podemos inferir que o branding deveria ser ba-
seado 90% em escuta, procurando interpretar 
todos os sinais e aspirações dos consumidores.

A otimização e uso inteligente de recursos 
é uma prioridade, mesmo para as marcas que 
ainda não se atentaram para isso. Trabalhar a 
expressão sensorial da marca não é uma decisão 
pela escolha de materiais raros e sofi sticados, e 
sim pelo resultado de um conhecimento profun-
do da marca e seu impacto social. Fazer uso inte-
ligente de recursos escassos e adotar estratégias 
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sensíveis que atingem resultados, demonstram 
que a marca está amadurecida e ciente do seu 
papel e impacto. É necessário o abandono de an-
tigas práticas que empregavam “parafernalhas” 
de alto custo material com a fi nalidade somente 
de chamar atenção. 

Para assumir a estratégia como foco de deci-
sões é preciso mudar o ponto de vista. É habitual 
os designers seguirem um ciclo retroalimentado: 
design inspirado em soluções de design. Porém 
esse ciclo tende a gerar soluções assemelhadas 
e limita o raciocínio dentro das metodologias do 
próprio design, apesar destas oferecerem hoje 
uma mudança de paradigma na área de negó-
cios, principalmente na busca por inovação. A 
partir dessa premissa por decisões mais inteli-
gentes, assertivas e que construam signifi cados, 
podemos observar como a natureza se organiza e 
como cada evolução é decorrência de estratégias 
muito bem concebidas de sobrevivência, equilí-
brio e harmonia com o meio.

Biomimética como modelo
Segundo Janine Benyus, engenheira e cien-

tista ambiental, a natureza há aproximadamente 
3,8 bilhões de anos, tem construído, no proces-
so evolucionário, uma ‘base de dados’ do que é 
efetivo, o que é apropriado e o que é durável. Ao 
analisarmos como a natureza funciona, é possí-
vel compreender seus melhores processos e solu-
ções para problemas muito parecidos com os que 
lidamos na sociedade.

 “Quando nos aprofundamos assim nas estruturas da 
natureza, ofegamos, assombrados e,positivamente, 
nossa ilusões se desfazem. Percebemos que todas 
as nossas invenções já existem na natureza sob uma 
forma mais elegante e a um preço bem menor para 
o planeta. Nossas vigas e escoras já estão nas folhas 
do nenúfar e nas hastes do bambu. Nossos sistemas 
de aquecimento central e ar-condicionado são supe-
rados pelos estáveis 30° centígrados do cupinzeiro. 
Nosso radar mais sofi sticado é surdo se comparado 
ao sistema de captação de frequências do morcego. E 
nossos “materiais inteligentes” não chegam aos pés 
da pele do golfi nho ou da probóscide da borboleta. 
Até mesmo a roda, que sempre consideramos cria-
ção do homem, foi encontrada no minúsculo rotor 
que impele o fl agelo da bactéria mais antiga do mun-
do” (BENYUS, 2003, p. 11)

A natureza erra, repara e gera acertos que, ao 
observá-los, é possível fazer um esforço para de-
cifrar quais estratégias estão envolvidas em cada 
processo, e poder aprimorar nossas soluções es-
tratégicas competitivas. 

O princípio do termo conhecido como Bio-
mimética, foi introduzido e popularizado em 
1997 por Janine Benyus.  Biomimética [do grego 
bios, vida, e mimesis, imitação], para a própria 
precursora do tema, é a imitação consciente da 
genialidade da vida, e para isso ela separa e de-
talha três formas possíveis de imitar a natureza: 
a natureza como modelo, como medida, como 
mentora. (BENYUS, 2003)

A Biomimética aponta para um caminho de 
estudo que resgata um conhecimento presente, 
porém ainda pouco observado por outras áreas 
externas à biologia. O desafi o proposto neste ar-
tigo é entender como certas “soluções” encontra-
das na natureza, correspondem às interações3 
estabelecidas cujo objetivo central é a sobrevi-
vência do indivíduo é da espécie.

Relações sinérgicas4 (harmônicas) ou entró-
picas (desarmônicas) estão relacionadas com a 
obtenção de alimento, reprodução e defesa dos 
organismos que compartilham um sistema, fren-
te à oferta de recursos, fontes de energia ou es-
cassez e carências sazonais. 

Os designers de produto e superfícies, en-
genheiros e arquitetos já se debruçaram sobre a 
Biomimética há algum tempo e isso tem resultado 
em inovações importantes, em novos materiais e 
em soluções. Até podemos inferir que a Biomimé-
tica estaria presente nos estudos de Leonardo da 
Vinci, por exemplo. Ele foi um dos pioneiros, era 
interessado pela natureza e seus processos. A tec-
nologia na época em que viveu se baseava em prin-

3Interações biológicas (ou relações ecológicas) correspondem aos ti-
pos de interações que ocorrem entre os indivíduos dentro de um ecos-
sistema. Isso ocorre porque, além de estarem adaptados ao ambiente 
físico, os seres vivos também têm que estar adaptados uns aos outros. 
Existem alguns tipos de relações vamos falar sobre elas.
4A sinergia é o processo ativo e direcionado de vários órgãos para de-
sempenhar uma função. O termo é empregado em vários contextos e 
áreas, como a comunicação. Em fi siologia ou biologia, sinergia é a ação 
associada de dois ou mais órgãos, sistemas ou elementos anatômicos 
ou biológicos, cujo resultado seja a execução de um movimento ou a 
realização de uma função orgânica. Em sociologia, o termo signifi ca 
coesão dos membros de um grupo ou coletividade em prol de um ob-
jetivo comum.
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cípios mecânicos, e Da Vinci foi capaz de projetar 
diversas inovações a partir do estudo das plantas 
e animais: idealizou asas para os humanos, como 
as de morcegos; um helicóptero a partir da análi-
se detalhada do processo de dispersão de algumas 
sementes; e até um avião, analisando a anatomia 

e o voo dos pássaros. Foram várias invenções que, 
por mais que algumas não tenham sido levadas 
além do desenho, serviram de base para a conti-
nuidade do projeto por outros estudiosos, como 
no caso do primeiro avião que voou em 1903, cria-
do pelos irmãos Wright. (VIERRA, 2016)

Figura 5: Comparação com aproximação real de funcionamento do carrapicho e do Velcro

Figura 6: Gráfi co extraído do ar� go Abstrac� on of Biological Analogies for Design que apresenta o processo de observação e adoção das soluções da natureza 
em projetos bio-inspirados. (MAK,T.W.;SHU,L.H., 2004, p.117-120)

A partir dessa observação desenvolveu du-
as faces têxteis que pudessem cumprir o mesmo 
papel da semente e se unir de forma simples e 
reversível, apenas com a aplicação de uma força 
humana. Tal solução é uma alternativa ao zíper e 
outros sistemas de fecho. (BEAUCHEMIN, 2015)

No desenvolvimento desta pesquisa nos de-
paramos com vários estudos e aplicações por ana-
logia de vários projetos de design e engenharia 
bio-inspirados. Não identifi camos nenhum estu-
do que estabelece relações entre Biomimética e o 
design voltado ao design de marcas e suas estra-

tégias de comunicação. 
Um estudo da Universidade de Toronto, foi 

realizado em decorrência a um desafi o apresenta-
do para noventa estudantes de engenharia. Estes 
foram desafi ados a resolverem um projeto com 
base na observação da natureza e que usassem 
uma metodologia para tal observação e pesquisa. 
O material coletado serviu de base para um estudo 
de observação sobre os fenômenos na natureza, 
onde se estabeleceu analogias, referências e aná-
lises de processos, resultou em uma classifi cação 
em três níveis (Fig.6).
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Os fenômenos biológicos como são apresen-
tados na natureza podem ser classifi cados em 
uma hierarquia de formas, comportamentos e 
princípios. Segundo os pesquisadores, o recur-
so mais adotado em projetos bio-inspirados é a 
transferência da forma, a solução é resultado da 
imitação dos aspectos formais. É uma transfe-
rência direta. 

Quando são observados os comportamen-
tos, o projeto resultante carrega uma implemen-
tação literal e é resultado de nova solução antes 
não prevista. A maioria das respostas alcança 
um nível de similaridade de como os processos 
se dão na natureza. Quando se observa as infor-
mações apresentadas, em níveis de maior abs-
tração, fazendo analogias e buscando entender 
as relações que estão ligadas à essas soluções, 
chegamos a resultados e conceitos estrategica-
mente pensados. “Analogias permitem também 
abstrair das entidades biológicas envolvidas 
nos fenômenos e permite aplicações em cam-
pos diferentes. Os conceitos resultantes não são 
restritos pelo uso direto de formas biológicas.” 
(MAK,T.W.;SHU,L.H., 2004, p.117-120)

A partir de tal entendimento podemos esta-
belecer paralelos com o design voltado à cons-
trução de marcas. Todas as ações de uma marca 
são relativas a sobrevivência tendo como cenário 
o mercado, o contexto na qual se insere, com um 
sistema de regras sobre as quais deve sobreviver 
e crescer.  

Biomimética pode fornecer bases, não só de 
imitação de formas, mas sim de aprender com a 
natureza estrategicamente. 

Para o design de marcas podemos destacar 
que elas sobrevivem em decorrência de um pro-
cesso de construção, de informação e difusão 
adequados. Ao fazer analogias com a natureza 
observamos que esse processo garante sua iden-
tifi cação, distribuição/propagação e reprodução. 
As estratégias da natureza e suas funções podem 
proporcionar um campo para encontrar respos-
tas efi cientes, acuradas no caso do estudo que 
busca aplicações para o design de marcas. Tal 
análise é importante para repensar como nossas 
decisões sobre identifi cação de marca poderiam 
dispor de estratégias mais efi cazes e econômicas.

Branding, marcas e a “seleção natural” 
A Biomimética aponta para novas possibi-

lidades do pensamento estratégico atrelado ao 
design de marcas. Estamos em um momento na 
sociedade em que não é mais aceitável uma pos-
tura individualista por parte das marcas, muitas 
empresas devem se reinventarem para consegui-
rem sobreviver à uma onda de novos negócios. 
Usar a natureza como fonte de inspiração sobre 
processos abre uma nova perspectiva abre pos-
sibilidades mais efi cazes para desenvolvimento 
e adoção de materiais mais sustentáveis e ami-
gáveis, e de gerar conexões com vínculos mais 
profundos entre pessoas e marcas. 

A primeira relação que já se pode ver entre as 
marcas e a natureza é a seleção natural. As mar-
cas sofrem uma forma de seleção que se apro-
xima com a seleção “darwiniana” das espécies, 
em que os mais fortes permanecem e geram pre-
ferência dentro de seus nichos. Assim como no 
estudo de ecossistemas, as marcas vivem em um 
ambiente de constante competição e cooperação, 
e é a partir disso que elas precisam de sucessivas 
adaptações com o decorrer do tempo: seu habitat 
defi ne sua evolução, seu nicho de mercado defi ne 
suas adaptações. 

A grande questão é como deixar claro o seu 
propósito, seu benefício, para gerar preferência, 
pois sem essa percepção o público é impedido de 
se identifi car facilmente com a marca. Em uma 
sociedade repleta de opções, inovar pode ser 
considerado estabelecer novas conexões, ou se-
ja, estabelecer vínculos não previstos. “A respos-
ta já existe, inovar será entrar em um mercado 
de uma maneira mais sustentável, estratégica, 
e efi ciente, e todas essas características são co-
muns aos processos naturais.” (GELLI, 2016, 
aula 9)

O designer, como articulador das informa-
ções e conector da marca com seu público, tem 
o papel de compreender as necessidades da so-
ciedade, e atendê-las de forma que ainda traga 
também benefícios para a empresa e consequen-
temente possibilite a entrega de benefícios para 
seu público. Dessa forma, o papel do designer com 
as marcas é encontrar uma maneira diferente de 
gerar preferência, captar a atenção dos consumi-
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dores e produzir sustentavelmente. Abre-se aqui 
a possibilidade de encontrar novas estratégias de 
branding, usando a natureza como modelo.

Encontrar soluções estratégicas na nature-
za e entender suas características, pode ajudar o 
designer no momento da pesquisa e formulação 
de conceitos para gerar marcas e estratégias de 
branding e, dessa forma, favorecer uma conexão 
entre o usuário e a marca com formas e padrões 
já testados pela natureza. As marcas se conectam 
racionalmente e emocionalmente com as pesso-
as, carregando algum aspecto “natural” em seu 
branding, essa conexão pode ser ainda mais pro-
funda e natural.

O branding é o processo de “marcação”, 
gravar e manter a marca ativa na mente dos con-
sumidores. Todas as estratégias desenvolvidas 
para a efetivação da marca buscam gravar seu 
signifi cado na pele e na alma das pessoas e alme-
jam marcações profundas de signifi cados.

Da mesma forma, a natureza tem formas 
visuais e sensoriais excepcionais, nas quais as 
cores, formas, texturas, aromas e movimentos 
entram em harmonia para manter o habitat e a 

estrutura natural funcionando. A partir disso, 
é possível pensar que a Biomimética possa ser 
aplicada não somente nas estruturas mecânicas 
e físicas, mas também nas relações de comunica-
ção de forma sensorial e simbólica.

O estudo das estratégias sensoriais usadas 
pela natureza é de extrema importância para 
aprender com a natureza e não apenas copiá-
-la. O designer, ao entender a estratégia, pode 
replicá-la em seus projetos, conseguir inspiração 
e criar paralelos com mais certeza de que estará 
seguindo um caminho que já foi validado e com-
pensado no processo de evolução. 

O Biomimicry Guild5 propõe um método pa-
ra a aproximação da natureza no desenvolvimen-
to de processos de design e desenvolve ferramen-
tas de análise para serem usadas na busca por 
soluções. Destacamos a ferramenta Biomimicry 
Design Lens, que é a Biomimética adotando o 
processo e a metodologia do design para estabe-
lecer paralelos entre inovação e natureza. Esta 
ferramenta baseada em 8 etapas, pode ser usada 
no momento de concepção das estratégias do ne-
gócio e na sequência na estratégia da marca.

Figura 7: A imagem apresenta a ferramenta Biomimicry Design Lens e a dinâmica da sua u� lização (h� ps://biomimicry.net/product/digital-handbook/).

5Em 2005, Janine M. Benyus, Dra. Dayna Baumeister e Bryony Schwan co-fundaram o Instituto Biomimicry para ajudar a disseminar o conceito e a 
educação biomimética. Em 2010, a Biomimicry Guild tornou-se uma Certifi ed B Corporation sob o novo nome Biomimicry 3.8 - uma referência aos 3,8 
bilhões de anos que os organismos evoluíram para enfrentar os desafi os da vida na Terra.  Em 2014, o B3.8 juntou-se à Universidade do Estado do Arizona 
e deu início ao The Biomimicry Center. O objetivo do Centro é expandir o ensino superior biomimético e a pesquisa em ambientes acadêmicos em todo 
o mundo. Em 2015, se apresentam como uma consultoria de inovação, data em que desenvolveram o primeiro trabalho com um ambiente construído 
para ajudar uma fábrica da Interface, Inc. a funcionar como uma fl oresta. O Instituto desenvolveu vários “kits”, similares aos cartões para aplicação do 
Design Thinking desenvolvidos pela empresa de consultoria em design, a IDEO. As ferramenta desenvolvidas pelo instituto são voltadas para diversas 
aplicações no desenvolvimento de produtos, embalagens ou para educar equipes em relação à natureza, Os “kits” são organizados conforme seu objetivo: 
inovação, educação e inspiração. Defendem o uso da Biomimética para ajudar os inovadores a encontrar soluções de design inspiradas na natureza. 
(https://biomimicry.net)
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Figura 8: Biomimicry Design Lens – a ferramenta apresenta as 8 etapas de um processo de design em Biomimé� ca.

Figura 9: Tabela apresenta comparação entre as funções primordiais que regem as vidas biológicas 
e as funções primordiais das marcas (concepção das autoras).

Os princípios da vida se concen-
tram em padrões fundamentais en-
contrados na maioria das espécies 
que busca a sobrevivência. A vida 
integra e otimiza as estratégias pa-
ra criar condições que levam à vida. 
“Aprender com estas lições de design 
profundo nos permite modelar estra-
tégias inovadoras, avaliar nossos pro-
jetos em frete as soluções sustentáveis 
da natureza nos permitem entender 
como conduzir a sustentabilidade 
das marcas. Nos ajuda a traçar uma 
metodologia, por meio de analogias 
para melhor estruturar projetos de 
design quando buscamos solucionar 
desafi os similares.

O gráfi co (fi g.9) apresenta a sínte-
se das relações estabelecidas entre as funções da 
natureza na luta pela sobrevivência e as funções 
das marcas no mesmo sentido fi gurado. É um 
sistema de categorização que organiza estraté-
gias biológicas pelas funções que elas cumprem. 
A função de sobrevivência para as marcas está 
atrelada à sua capacidade de gerar conhecimento 
sobre ela e reconhecimento. Defi nimos que essa 
função é atribuída ao processo de Identifi cação 

e Diferenciação. 
As necessidades primordiais de qualquer 

vida biológica se concentram na defesa, alimen-
tação, crescimento, reprodução e comunicação. 
Em todos os casos, buscam sinergia com o in-
terlocutor (concorrente/parceiro/consumidor) 
e utilizam-se de recursos e estímulos sensoriais 
produzidos por ela própria ou estimulando os 
sentidos do interlocutor. Este paralelo enfati-
za o resultado das análises deste estudo até aqui, 
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que resulta na conclusão parcial de que todas as 
estratégias, tanto da natureza como no design 
estratégico de marca, usam como recursos os 
estímulos sensoriais. Todas elas buscam direta-
mente atingir os sentidos dos seus interlocuto-
res, parceiros e público em relações harmônicas 
ou desarmônicas. As estratégias sensoriais são 
todas funcionais.

Relação da natureza com as marcas mul-
tissensoriais

Entendemos, por aspectos sensoriais, todas 
as manifestações que envolvem os 5 sentidos fun-
damentais do corpo humano, capazes de explicar 
nossa relação com os diferentes estímulos do am-
biente – visão, audição, tato, olfato e paladar, como 
também todas as percepções de interação do nosso 
corpo e mente na apreensão do ambiente, do tempo 
e do espaço.  

Tato, paladar, olfato, visão e audição podem 
ser expandidos para classifi cações mais complexas, 
que envolvem outras áreas de conhecimento como 
a psicologia, a neurologia, ou a neurociência cogni-
tiva, por exemplo. Trata-se de percepções como a 
propriocepção. Este é termo utilizado para nomear 
a capacidade em reconhecer a localização espacial 
do corpo, sua posição e orientação, a força exercida 
pelos músculos e a posição de cada parte do corpo 
em relação às demais. Este tipo específi co de percep-
ção permite a manutenção do equilíbrio postural e a 
realização de diversas atividades práticas. 

Outra percepção que podemos destacar diz res-
peito ao equilíbrio, um dos mais importantes senti-
dos do nosso organismo, responsável por nos man-
ter em pé, sentir a gravidade conforme a altitude, 
perceber mudanças no piso, etc. O equilíbrio é uma 

das expansões dos sentidos funcionais e funciona a 
partir da movimentação de fl uidos presentes no ou-
vido interno.

A pele é capaz de sentir sem que nada a toque. 
Um grande número de sensores adicionais estão 
concentrados nela, assim podemos expandir a no-
ção de tato para termopercepção. Percebemos mu-
danças de temperatura, de umidade, etc. 

Os nociceptores estão espalhados por todo o 
corpo e formam conjunto sensores que associados 
alertam sobre a dor. Podem emitir alertas sobre a 
reação a presença física de feridas térmicas (como 
queimaduras) e químicas (como infl amações) ou 
resultantes de pancadas.  Nenhum desses sentidos 
funcionaria sem a atividade cerebral e a integrida-
de do sistema nervoso. (GAZZANIGA, R; IRVY, B; 
MAGNUM, G. São Paulo, Artmed, 2006, p.166)

O corpo e a mente são capazes realizar percep-
ções sem a consciência sobre seu funcionamento, co-
mo a sensação de saciedade, de fome, de passagem 
do tempo e de localização no espaço. A Sinestesia é 
a capacidade de relacionar cores, cheiros, sons ou 
gostos entre si, mesmo sem que estejam presentes 
no ambiente. É um fenômeno raro com relação aos 
sentidos. Alguns indivíduos declaram ser capazes de 
sentir o sabor de uma cor, ou enxergar a cor de um 
som. Este tópico leva há vários desdobramentos e 
podem ser levantados no momento oportuno.

Um projeto de Identidade de Marca prevê a 
expressão dos seus sinais de identidade em vários 
canais de comunicação e pontos de contato. Deter-
minar um aspecto tátil, uma cor, ou mesmo um som 
sem uma estratégia clara do objetivo a ser atendido 
dentro do projeto global da marca, é desperdício de 
energia e, provavelmente, se torna uma manifesta-
ção isolada e não sistêmica.

Figura 10: Baseado na esquema representa a síntese entre necessidades, contexto e expressão sensorial no design da marca.
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A busca por uma metodologia
O Instituto de Biomimética desenvolveu, além 

de várias ferramentas, uma Taxonomia Biomiméti-
ca. Essa taxonomia, por sua vez, pertence ao banco 
de dados interativo chamado AskNature, que forma 
uma biblioteca abrangente de soluções biológicas 
aplicáveis   aos desafi os do design humano.

A taxonomia foi selecionada para este estudo 
como uma base que fornece um mapa completo, de 
todas as relações estabelecidas entre os objetivos e 
as funções, nos vários sistemas biológicos. A taxo-
nomia está dividida em grupos e subgrupos, e para 
cada um deles um conjunto de funções. (fi g.11)

Ao olhar a tabela dos objetivos e traçando um 

Figura.11 - Infográfi co com taxionomia da Biomimé� ca, uma representação das categorizações e classifi cações estruturais e destaque para o grupo Proces-
samento da informação em amarelo. (Fonte:h� ps://asknature.org/resource/biomimicry-taxonomy) reproduzido com permissão do The Biomimicry Ins� tute 
sob licença Crea� ve Commons.
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paralelo entre marcas e espécies (fi g.9), percebemos 
que ambas têm paridades, com destaque especial 
para a comunicação. Levando em consideração que 
todas as interações e trocas, para identifi cação e dife-
renciação, se dão no campo sensorial, é possível in-
ferir que o Grupo classifi cado como processamento 
da informação é o mais adequado para os objetivos 
no design de marcas, foco desta pesquisa. Ele abre 
um caminho de estudo sobre estratégias biomimé-
ticas e apresenta uma lista de critérios a serem ob-
servados no processo de defi nições estratégicas e de 
design. Todas as estratégias têm como objetivo fi m, 
uma função.

Da mesma forma que as espécies, as marcas 
precisam de identifi cação e diferenciação para que 

possam sobreviver diante de tantos fatores externos. 
Para isso, elas precisam de sinergia com o interlocu-
tor, através da comunicação pelos sentidos.

Estabelecido este pressuposto, a taxonomia 
serve de base para entender quais estratégias da na-
tureza o designer deve olhar para buscar soluções 
durante o processo de concepção das marcas.

Extraímos da Taxionomia o grupo Processa-
mento da informação com seus subgrupos e fun-
ções, e o detalhamos na tabela abaixo. (Tabela 1)

Analisamos como cada uma das funções 
atendem aos princípios fundamentais da vida e 
concluímos que as funções podem atender vários 
objetivos conforme a necessidade, o cenário e a 
estratégia.
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Tabela 1 – Tabela referente ao detalhamento do Grupo Processamento da informação extraído da Taxionomia Biomimé� ca. Apresenta análise sobre as possí-
veis estratégicas adotadas para cumprir variadas funções conforme o obje� vo.
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1. Anuros Coloridos e diferenciação cromá� ca
Figura 12: Anuros coloridos em analogias com as estratégias cromá� cas 
do bancos Nubank.

O pensamento biomimético reafi rma a postu-
ra crítica e estrategista do designer e demais ges-
tores no processo da marca. Coloca em constante 
análise o contexto da marca: de onde, como, o quê 
e por quê. A Biomimética se encaixa no processo 
de design de qualquer disciplina e escala, apon-
tando para uma nova perspectiva no design de 
marcas que não se limite a observá-la apenas pelo 
caráter formal mas sim nas intrincadas relações 
que ela nos revela sobre impacto, consequências, 
transcendência diante da complexidade do siste-
ma.

Não ainda uma metodologia formalizada, mais 
sim um pensamento estruturante, as bases biomi-
méticas dos princípios da vida fornecem uma es-
trutura de referências e estratégicas muito úteis 
para a condução da pesquisa e desenvolvimento 
de projetos para qualquer designer. Oferece uma 
mudança de olhar nos processos básicos de qual-
quer projeto de design nas etapas de contextuali-
zar, descobrir, criar e avaliar. Seguir os princípios 
da biomimética, dentro de cada uma destas etapas 
específi cas, ajudam a assegurar a integração bem-
-sucedida de estratégias mais econômicas, susten-
táveis, adaptáveis aos contextos de sobrevivência e 
evolução referente aos cenários econômicos.

Marcas e relações observadas na natureza 
- breves análises de casos

Para melhor ilustrar os princípios e  pro-
cessos estratégicos apresentados neste estudo, 
foram selecionadas algumas estratégias que 
algumas espécies usam e podem ser relaciona-
das com comportamentos de marca, até mes-
mo fornecendo uma visão mais ampliada da 
sua atuação. Importante ressaltar que todas as 
manifestações atendem a uma função na har-
monia da natureza, A maioria das estratégias 
identificadas na natureza exploram princípios 
sensoriais, além dos sentidos (visão, audição, 
tato, paladar e olfato). As manifestações como 
aparência, cheiro, textura, movimento, som, 
vibração, rastro químico etc, produzidos pe-
los animais, são recursos utilizados para atrair 
presas, para se reproduzirem ou se protegerem 
de predadores, ou adaptação à condições cam-
biantes do ambiente. Os exemplos a seguir são 

associações livres entre estratégias de marcas 
e estratégias sensoriais de espécies de animais, 
com o intuito de mostrar as possibilidades das 
relações propostas e suas aplicações no bran-
ding e mais especificamente no design estraté-
gico da marca.
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O aposematismo é um termo consolidado 
pelo zoólogo inglês Edward Bagnall Poulton 
em seu livro “The Colors of Animals”. é uma 
aquisição evolutiva que consiste de padrões de 
coloração e formato do corpo que informam 
aos inimigos naturais o potencial de defesa da 
presa.  Dessa forma, ao contrário da camufla-
gem, os predadores veem suas presas e enten-
dem que elas são venenosas ou impa      latá-
veis, preferindo, assim, não atacar. (PEREIRA, 
2012)

Assim como os anuros coloridos usam a 
exibição de cores destacáveis para chamar a 
atenção dentro do seu habitat, a marcas como 
a do Banco Nubank e se diferencia das cores 
tradicionalmente associadas e culturalmente 
diversas ao setor. Ao invés de se inserirem de 
forma harmoniosa, algumas marcas procuram 
nas suas identidades se destacarem de forma 
mais “provocadora”.

Os camaleões desenvolveram a capacida-
de de alterar significativamente a aparência 
da pele. Tal recurso atende variadas funções. 
Pode proteger o animal da radiação solar, con-
trole de temperatura, se esconder de predado-
res mimetizando o ambiente (camuflagem) os 
afastá los pela aparência tóxica e até mesmo 
como função de atração nas interações sociais 
compostas pelos rituais de acasalamento. (O 
GLOBO, 2015) A marca do Google nos permite 
essa analogia com o camaleão, pelo seu caráter 
mutante que a marca adota múltiplas variações 
gráficas e formais, mantendo sua estrutura for-
mal. ( KREUTZ, 2009). 

A mutação da marca Google também aten-
de à uma profunda estratégia de comunica-
ção para uma marca global. A marca, nas suas 
diversas e infinitas configurações, cumpre a 
função de estabelecer uma interação afetiva e 
cultural que permite se relacionar como toda e 
qualquer comunidade local em qualquer lugar 
do planeta rompendo barreiras econômicas, 
religiosas, políticas e de costumes. 

As lojas da marca Apple têm um conceito 
muito bem definido: lojas minimalistas, am-
plas, sem barreiras de interação com produtos. 
Não há balcões de vendas e nenhuma barreira 

2. Adaptabilidade do Camaleão e da marca Google
Figura 13: A adaptabilidade dos camaleões e a versa� lidade da marca 
Google como estratégia de comunicação de forma ampla, global e 
inesgotável.
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3. A teatralidade do Pássaro Ce� m e os espaços de experiência de marca 
Figura 14: Estruturas criadas pelo pássaro-ce� m, com itens encontrados na natureza, para atrair a fêmea e a estratégia da Apple para atrair o consumidor a 
experimentar o produto. 

física entre a equipe de atendimento e os con-
sumidores. Todos os visitantes são “convida-
dos” através da organização do ambiente para 
percorrem o espaço e tocar e experimentar ca-
da produto que é disposto à mão, totalmente 
acessíveis. A iluminação, a “materialidade” dos 
acabamentos e superfícies e principalmente a 
iluminação facilitam que a icônica maçã seja 
reconhecidas por todos de longe. A fachada 
toda aberta em vidro, tanto nas lojas indoor 
como  nas lojas conceitos nos grandes centros 
urbanos, que permitem uma visão geral do 
ponto de venda pelo consumidor ainda do la-
do externo da loja, rompendo assim possíveis 
receios e medos frente a tecnologia de última 
geração (KLEINA, 2016).

O conceito da loja é baseado na exposição, 
em uma teatralidade convidativa que não aca-
nha, seduz. . É possível fazer analogia e obser-
var as estruturas criadas pelos pássaros-cetim. 
O pássaro-cetim (Ptilonorhynchus violaceus) 

é nativo na região sudeste da Austrália. São ca-
pazes de construir estruturas com uma lógica 
geométrica e composição de desenho a partir 
de fragmentos de qualquer material encontra-
do no ambiente. O objetivo de tais construções 
é a atenção das fêmeas para o acasalamento. 
As estruturas arquitetadas pelo pássaro não 
criam armadilhas, são sinais emitidos que co-
municam uma postura amigável e franca. Essa 
é hoje uma real aspiração dos consumidores 
que as marcas devem estar atentas para aten-
der. (COSTANDI, 2012)

O pássaro-cetim cria padrões, pela repeti-
ção de elementos na decoração, e a opção por 
cores monocromáticas são percebidos pela vi-
são da fêmea, que identifica a estrutura como 
um todo, como uma unidade só em meio a tan-
tos estímulos visuais. O pássaro, quando per-
cebe a presença da fêmea se coloca no centro 
da estrutura, como um palco, no ponto focal do 
arco construído que é o principal elemento do 
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seu projeto. A marca, como o pássaro, aponto 
todos os estímulos sensoriais com foco no pro-
duto.

4. A sofi s� cação da Ave-do-paraíso e a complexidade de seus mul� ssi-
nais para comunicação
Figura 15: A ave-do-paraíso e suas transformações que são decorrentes 
de um ambiente próspero e de alta compe� vidade

A Ave-do-paraíso (Paradisaeini) habitam 
um ecossistema com uma grande abundância de 
alimentos e poucos predadores, por isso, a única 
forma de competição que existe é entre os pássa-
ros e entre os machos da mesma espécie Tal cená-
rio favoreceu um processo adaptativo e evolutivo 
nas estratégias para o acasalamento (reprodu-
ção) nos rituais para a atração das fêmeas. Hou-
ve uma evolução sistêmica de grupos de machos, 
originando sub espécies. A fêmeas permanecem 
imutáveis. São verifi cados processos evolutivos 
na constituição de plumagem, na coloração tanto 
de plumas como do corpo do pássaro, emissão de 
som diferentes, aprimoramento de movimentos 
corporais e ritualísticos individualizados e for-
mas distintas de ocupação do ambiente. Diante 
de tamanha oferta e exuberância, as fêmeas es-
colhem os machos pela aparência estética, mo-
vimento, cor e canto. Não é mais uma escolha 
pelo mais forte, ou mais rápido, como geralmen-
te acontece entre várias espécies pois a questão 
central seria proteção. (THE CORNELL LAB OF 
ORNITHOLOGY).

Esse caso nos faz pensar e traçar parale-
los com as marcas de maior alcance e competi-
ção, que são também as que investem mais na 
penetração e sofi sticação dos seus elementos 
identifi cadores. As grandes marcas do mercado 
investem, cada dia mais, na expansão da comu-
nicação, explorando sinais multissensoriais, de-
senvolvendo uma proposta única, coesa e visual-
mente reconhecível.

Conclusão
Após esta exploração, concluímos que a Bio-

mimética pode favorecer ser um campo de estu-
do para o Design de Marcas principalmente para 
estimular análises referente à vasta gama de es-
tratégias, estabelecidas e validadas, que se apre-
sentam na natureza, para os variados estágios e 
necessidades de uma vida biológica.

Por analogia, as marcas enfrentam desafi os 
cotidianos, que conceitualmente se referem às 
mesmas categorias biológicas na busca por re-
cursos, ser efi ciente, defender-se, integrar-se, 
adaptar-se à condições cambiantes, transcen-
dência, propagação da sua identidade e comuni-

120
ARTIGO



121
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

car-se com seus públicos. As características do 
serviço, relações com clientes, concorrentes, for-
necedores e distribuidores, a estrutura organiza-
cional da empresa, suas estratégias de negócio e 
distribuição: todo o plano de negócios da empre-
sa pode ser feito baseado em princípios naturais, 
tornando assim, o uso da Biomimética cada vez 
mais presente. A natureza desenvolveu muitas 
estratégias conforme a função. Na natureza as 
estratégias não são copiadas, elas são frutos de 
uma evolução frente toda sorte de problemas. 
Estratégias ruins condenam a espécie. 

A Tabela 1 (pág. 16) apresenta que determi-
nadas ações podem ter os mais variados obje-
tivos em relação aos princípios da vida (defesa, 
alimentação, crescimento, reprodução e comuni-
cação). Majoritariamente as estratégias da natu-
reza envolvem algum sentido. As estratégias de 
marca podem ser feitas pela visão do marketing, 
administração ou outras áreas, mas quando olha-
mos pela visão da natureza, podemos encontrar 
novas soluções que já se comprovam funcionais 
e efi cientes. A Taxionomia se mostrou um ponto 
de partida para futuros desdobramentos para a 
construção de metodologias a partir da Biomi-
mética para o design da marca. 

Já existem casos de marcas que trabalham 
estratégias sensoriais e observam estruturas fí-
sicas para pensar seus produtos e marcas. Mas 
o pensamento da Biomimética leva além dos as-
pectos de forma. Pode ser presente em estraté-
gias de posicionamento do negócios, nas relações 
entre marcas e construção de toda uma estrutura 
de entrada no mercado, na signifi cação e diferen-
ciação e, principalmente, avaliando e testando 
todas as decisões sobre a comunicação da marca 
e construção de um repertório sensorial sobre a 
marca.
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Resumo: 
No âmbito dos estudos de mercado sobre as marcas, o 
propósito tem sido muito discutido. Todos os dias sur-
gem metodologias para a criação e valorização do pro-
pósito pelas organizações.  Já nos estudos acadêmicos, 
teorias como as de Troiano e Troiano (2019), Lindstrom 
(2016), Reiman (2013) e Sinek (2009) abordam a im-
portância de se desenvolver um propósito claro e usá-
-lo para gerar engajamento de marca. Há ainda estudos 
que mostram que as marcas que de alguma forma se 
engajam com causas tenham expressiva vantagem em 
relação às que não utilizam esse apelo. O estudo global 
Edelman Earned Brand 2018, por exemplo, revelou que 
os compradores orientados por causa são agora a maio-
ria em todas faixas etárias e de renda, inclusive no Bra-
sil. A partir de uma pesquisa de cunho exploratório, os 
autores dividiram o trabalho em três etapas: a primeira 
consistiu em verifi car nas descrições metodológicas dos 
principais modelos de avaliação de Brand Equity, as va-
riáveis que poderiam expressar o propósito das marcas. 
A segunda abrangeu verifi car as campanhas de comuni-
cação das dez marcas consideradas as mais valiosas no 
Brasil de cada ranking, tentando mapear como e se elas 
comunicam seu propósito de marca. Na terceira etapa 
procurou-se verifi car as discrepâncias entre as marcas 
mais amadas e as mais valiosas. Os primeiros resultados 
sugerem que os modelos não abordam o propósito como 
uma de suas variáveis de avaliação e que as marcas mais 
valiosas ainda parecem ter difi culdade de comunicar seu 
propósito a seus consumidores.

Palavras-chave: Branding; marcas; propósito; 
Brand Equity.

Abstract:
In the context of market research on brands, the purpo-
se has been much discussed. Every day methodologies 
emerge for the creation and appreciation of purpose by 
organizations. Already in academic studies, theories su-
ch as Troiano & Troiano (2019), Lindstrom (2016), Rei-
man (2013) and Sinek (2009) address the importance of 
developing a clear purpose and using it to generate brand 
engagement. There are also studies that show that bran-
ds that somehow engage with causes have signifi cant 
advantage over those that do not use this appeal. The 
Edelman Earned Brand 2018 global study, for example, 
found that cause-oriented buyers are now the majori-
ty in all age and income groups, including Brazil. From 
an exploratory research, the authors divided the work 
into three stages: the fi rst consisted of verifying in the 
methodological descriptions of the main Brand Equity 
evaluation models, the variables that could express the 
purpose of the brands. The second covered checking the 
communication campaigns of the ten brands conside-
red the most valuable in Brazil of each ranking, trying to 
map how and if they communicate their brand purpo-
se. In the third stage we tried to verify the discrepancies 
between the most loved and the most valuable brands. 
Early results suggest that models do not address purpo-
se as one of their evaluation variables and that the most 
valuable brands still seem to have diffi  culty communica-
ting their purpose to their consumers.

Keywords: Branding; brands; purpose; Brand Equity.
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Resumén: 
En el ámbito de la investigación de mercado sobre mar-
cas, el propósito ha sido muy discutido. Todos los días, 
surgen metodologías para la creación y mejora del pro-
pósito por parte de las organizaciones. En estudios aca-
démicos, teorías como las de Troiano y Troiano (2019), 
Lindstrom (2016), Reiman (2013) y Sinek (2009) abor-
dan la importancia de desarrollar un propósito claro y 
usarlo para generar compromiso con la marca. También 
hay estudios que muestran que las marcas que de algu-
na manera interactúan con causas tienen una ventaja 
signifi cativa sobre aquellas que no utilizan este atrac-
tivo. El estudio global Edelman Earned Brand 2018, 
por ejemplo, reveló que los compradores impulsados   
por la causa ahora son la mayoría en todos los grupos 
de edad e ingresos, incluso en Brasil. Con base en una 
investigación exploratoria, los autores dividieron el tra-
bajo en tres etapas: la primera consistió en verifi car las 
descripciones metodológicas de los principales modelos 
de evaluación de Equidad de Marca, las variables que 
podrían expresar el propósito de las marcas. El segundo 
incluyó la verifi cación de las campañas de comunicaci-
ón de las diez marcas consideradas las más valiosas en 
Brasil en cada clasifi cación, tratando de mapear cómo 
y si comunican el propósito de su marca. En la tercera 
etapa, tratamos de verifi car las discrepancias entre las 
marcas más queridas y las más valiosas. Los primeros 
resultados sugieren que los modelos no abordan el pro-
pósito como una de sus variables de evaluación y que las 
marcas más valiosas todavía parecen tener difi cultades 
para comunicar su propósito a sus consumidores.

Palabras-clave: Branding; marcas; propósito; Brand 
Equity

Résumé:
Dans le cadre des études de marché sur les marques, 
l’objectif a été largement discuté. Chaque jour, des 
méthodologies émergent pour la création et l’amé-
lioration de la fi nalité par les organisations. Dans les 
études universitaires, des théories comme Troiano et 
Troiano (2019), Lindstrom (2016), Reiman (2013) et 
Sinek (2009) abordent l’importance de développer 
un objectif clair et de l’utiliser pour générer l’enga-
gement de la marque. Il existe également des études 
qui montrent que les marques qui interagissent d’une 
manière ou d’une autre avec des causes ont un avan-
tage signifi catif sur celles qui n’utilisent pas cet at-
trait. L’étude mondiale Edelman Earned Brand 2018, 
par exemple, a révélé que les acheteurs motivés par 
la cause sont désormais majoritaires dans tous les 
groupes d’âge et de revenus, y compris au Brésil. Sur 
la base d’une recherche exploratoire, les auteurs ont 
divisé le travail en trois étapes: la première a consisté 
à vérifi er les descriptions méthodologiques des prin-
cipaux modèles d’évaluation du Brand Equity, les va-
riables pouvant exprimer la fi nalité des marques. La 
seconde consistait à vérifi er les campagnes de commu-
nication des dix marques considérées comme les plus 
utiles au Brésil dans chaque classement, en essayant 
de déterminer comment et si elles communiquaient 
le but de leur marque. Dans la troisième étape, nous 
avons essayé de vérifi er les écarts entre les marques 
les plus appréciées et les plus appréciées. Les pre-
miers résultats suggèrent que les modèles n’abordent 
pas l’objectif comme l’une de leurs variables d’évalua-
tion et que les marques les plus précieuses semblent 
encore avoir du mal à communiquer leur objectif à 
leurs consommateurs.

Mots-clés: Branding; marques; but; Brand Equity.
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Introdução 
Propósito não é um tema novo no mundo co-

orporativo, mas tem ganhado uma visibilidade e 
uma prioridade grande em estudos e pesquisas no 
mercado. Na academia, a discussão ainda é tímida, 
confi gurando-se como um vasto campo a ser explo-
rado.

Esse avanço nas pesquisas e no interesse pela 
temática está ligado diretamente a um novo mo-
mento dos consumidores, que estão mais atentos 
às propostas das organizações em relação ao seu 
papel no mercado e na sociedade.

Cresce também a percepção de que propósito 
não pode ser só lucro. Mackey e Sisodia (2013), por 
exemplo, afi rmam que “toda empresa consciente 
tem um propósito maior, que aborda uma série de 
questões fundamentais.” Essas questões englobam 
o porquê de a empresa existir, o porquê de ela pre-
cisar existir, e qual é a contribuição que ela quer dar 
à sociedade. Os mesmos autores também afi rmam 
que acadêmicos e executivos acreditaram por mui-
to tempo que o propósito de todo negócio era só 
maximizar lucros e valor para os acionistas. Essa 
visão vem sendo gradativamente substituída pela 
performance com propósito, que assegura lucros 
de forma consciente e que realmente contribui para 
a sociedade. 

Por outro lado, os modelos de avaliação de 
valor de marca, embora aos poucos venham incor-
porando novas variáveis, estão mais focados no as-
pecto fi nanceiro, como será mostrado no decorrer 
deste trabalho.

É fato que no âmbito dos estudos de mercado 
mais recentes sobre as marcas, o propósito tem sido 
muito discutido. Todos os dias surgem metodolo-
gias para a criação e valorização do propósito pelas 
organizações.  Já nos estudos acadêmicos, teorias 
como as de Troiano e Troiano (2019), Lindstrom 
(2016), Reiman (2013) e Sinek (2009) abordam a 
importância de se desenvolver um propósito claro 
e usá-lo para gerar engajamento de marca.

Há ainda estudos que mostram que as marcas 
que de alguma forma se engajam com causas te-
nham expressiva vantagem em relação as que não 
utilizam esse apelo. O estudo global Edelman Ear-
ned Brand 2018, por exemplo, realizado em oito 
mercados (Brasil, China, França, Alemanha, Índia, 

Japão, Reino Unido e Estados Unidos) por meio 
de pesquisas on-line que ouviram oito mil pessoas 
(mil por país) e de levantamentos feitos pelo celu-
lar, com 32 mil pessoas (quatro mil por país), reve-
lou que os compradores orientados por causa são 
agora a maioria em todas faixas etárias e de renda, 
inclusive no Brasil. Os dados revelam que setenta 
por cento dos brasileiros com 18 a 34 anos; 75% 
com 35 a 54 e 60% com 55 ou mais consideram o 
posicionamento da marca ao consumir um produ-
to ou serviço, enquanto 66% dos entrevistados de 
renda baixa, 72% de renda média e 71% de renda 
alta compartilham o mesmo comportamento.

No entanto, parecem escassas ainda as meto-
dologias que consideram o propósito na hora de 
avaliarem o valor da marca e também que existe 
uma difi culdade por parte das empresas de divul-
garem seu propósito sem que isso pareça oportu-
nismo. 

Também se observa uma discrepância entre os 
rankings de marcas mais valiosas e de marcas mais 
amadas. E o mais preocupante: desconfi a-se que os 
consumidores não acreditam muito na promessa 
de marca trabalhada em seu posicionamento.

O problema de pesquisa que motiva o presente 
trabalho, então, é sintetizado em duas questões:

a) A variável “propósito” está presente nos mo-
delos tradicionais de avaliação do Brand Equity e 
de amor de marca?

b) Como as dez marcas mais valiosas dos prin-
cipais rankings de avaliação têm comunicado seu 
propósito ao consumidor?

O objetivo geral do presente trabalho é verifi -
car a presença da variável “propósito” nos modelos 
mais tradicionais de avaliação de Brand Equity e 
também como as dez marcas mais valiosas de cada 
ranking têm ou não comunicado seu propósito ao 
consumidor.

Como objetivos específi cos, o trabalho visou:
a) Verifi car a presença da variável “propósito” 

nos modelos mais tradicionais de Brand Equity e 
mais amadas

b) Verifi car se as dez marcas mais valiosas de 
cada ranking têm comunicado seu propósito ao 
consumidor.

c) Verifi car como as dez marcas mais amadas 
de cada ranking têm comunicado seu propósito ao 
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consumidor.
Trata-se de um trabalho relevante para o estu-

do das marcas brasileiras, tendo em vista a sensa-
ção passada aos autores de que o discurso comercial 
dessas marcas destoa não apenas da teoria, como 
também da prática, ou seja, ocorre uma espécie 
de “dissonância cognitiva” entre teoria, discurso e 
prática em grande parte delas. Elas se posicionam 
de uma maneira, utilizando as causas e propósitos 
em seu discurso de posicionamento, mas seus con-
sumidores nem sempre os percebem na realidade.

Para tal verifi cação, os autores utilizaram uma 
pesquisa exploratória. A primeira etapa consis-
tiu em verifi car nas descrições metodológicas dos 
principais modelos de avaliação de Brand Equity e 
amor à marca, as variáveis que poderiam expressar 
o propósito das marcas. A segunda etapa abrangeu 
verifi car as campanhas de comunicação de 2019 
das dez marcas consideradas as mais valiosas no 
Brasil de cada ranking, tentando mapear como e 
se elas comunicam seu propósito de marca. Na ter-
ceira etapa procurou-se verifi car as discrepâncias 
entre as marcas mais amadas e as mais valiosas.

Propósito
O propósito tem sido estudando por diver-

sos autores como Collins e Porras (1994), Spence 
e Rushing (2009), Troiano, Jucá e Bilton (2010), 
Sinek (2012), Mackey e Sisodia (2013), Reiman 
(2013), Tripoli (2015), Cusartis (2016), Miyakawa 
(2016), Troiano (2019).

Os estudos de Collins e Porras (1994) trouxe-
ram um novo olhar estratégico para as organiza-
ções, algo que eles chamaram de Ideologia Essen-
cial, que agregava os valores essenciais (princípios 
e dogmas norteadores) da empresa e seu propósito 
essencial (razão de ser mais fundamental) da orga-
nização.

Assim, para estes autores, o propósito era con-
ceituado como a razão de ser da organização, algo 
que capta a alma da empresa, que deve durar 100 
anos ou mais e não deve ser confundido com um 
objetivo ou estratégia empresarial.

Spence e Rushing (2009), quinze anos mais 
tarde, defi niram o propósito como o argumento 
defi nitivo sobre qual a diferença que uma empresa 
está fazendo no mundo e reafi rmaram que o pro-

pósito dirige tudo que a empresa faz. Eles também 
afi rmaram que propósito não é uma ideia de ma-
rketing ou vendas. É uma ideia da empresa. Ele 
dirige toda a organização e responde porque a em-
presa existe.

Troiano, Jucá e Bilton (2010) fazem um alerta 
importante: “É fundamental entender que propó-
sito não é um novo termo para práticas gerenciais 
já estabelecidas” e explicam três confusões comuns 
em discussões sobre esse tema: a confusão com 
missão ou visão, com posicionamento ou com o 
apoio a causas.

Eles esclarecem que a missão conta “o que” 
e “como” a empresa faz; a visão revela “aonde ela 
quer chegar”; mas é o propósito que revela “por 
que” ela existe. Em relação à confusão com posi-
cionamento eles afi rmam que o posicionamento 
é construído a partir de um cenário externo, em 
função da análise de seus concorrentes, enquanto 
o propósito é algo que surge internamente, a partir 
da alma da empresa. Já  a terceira confusão sobre 
o conceito de propósito ser apoiar causas sociais, os 
autores afi rmam:

As causas surgem como um “adendo”, como uma das 
ações que compõem as atividades de marketing da 
empresa. É sempre um esforço – nem sempre an-
corado na realidade – de retratar a empresa como 
uma organização que também se preocupa com a 
sociedade. Bom, propósito não é um adendo. É algo 
entranhado em tudo, tudo o que a empresa faz e diz. 
Propósito não é uma iniciativa isolada, momentâ-
nea ou oportunista. Propósito não é “me too”, algo 
como “nós também protegemos o meio-ambiente”. 
Propósito é sim uma maneira única que a empresa 
escolhe para organizar sua contribuição para o mun-
do. Propósito é algo que todos os colaboradores da 
empresa respiram no seu dia a dia (TROIANO JUCÁ 
e BILTON, 2010).

Em 2012, Sinek apresenta o Golden Circle1 
no qual defende que o mais importante para as 
empresas é saber por que elas fazem as coisas e 
não o que ou o como fazem, reforçando a ideia 
de que o propósito não é a missão nem a visão da 
organização.

Mackey e Sisodia (2013) afi rmam que o 
propósito fornece energia e relevância para sua 

3O Golden Circle é um conceito criado pelo especialista em liderança 
Simon Sinek, que tem como objetivo criar e desenvolver o valor de 
uma nova ideia, negócio ou campanha, com sucesso.

127
ARTIGO



128
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

marca, que são transcendentes, energizantes e 
inspiradores para todos os stakeholders. Outra 
contribuição importante dos estudos de Mackey 
e Sisodia (2013) é que o propósito gira em torno 
de criar valor para os clientes gerando lealdade 
e confi ança.

Reiman (2013) afi rma que o papel do pro-
pósito é fornecer sentido e atribuir signifi cado à 
marca, fato que é reiterado por Tripoli (2015): 
“É o propósito que vai defi nir o signifi cado que 
uma marca tem na vida de seus consumidores. 
É algo que inspira as pessoas a comprarem seus 
produtos ou a utilizarem seus serviços...”.

Fica claro que o propósito traz um grande 
número de benefícios às organizações, além da 
criação de valor. Nesse sentido, os trabalhos de 
Cusartis (2016) e Miyakawa (2016) trazem valio-
sa contribuição a este trabalho. Cusartis (2016) 
afi rma, referindo-se aos benefícios de se ter 
um propósito, que, do ponto de vista organiza-
cional, há uma maior motivação por parte dos 
funcionários, melhora da performance fi nancei-
ra e aumento do Brand Equity, trazendo como 
resultado a tão desejada lealdade de marca. Já 
Miyakawa (2016) mostra em seu estudo que as 
marcas nacionais com propósito começam a apa-
recer nos rankings das mais valiosas, ainda que 
de forma tímida, e que ter um propósito compen-
sa não só para a lucratividade, o valor de marca 
e a longevidade dessas empresas, mas também 
para a sociedade.

Os modelos mais tradicionais de avaliação 
do Brand Equity

Para efeito deste trabalho, foram escolhidos 
três dos modelos de avaliação de marcas mais 
utilizados por empresas e organizações em geral 
para determinar seu Brand Equity: o adotado 
pela Brand Finance, o da Millward Brown e o da 
Interbrand. Suas principais características são 
detalhadas a seguir.

O ranking de marcas estabelecido pela 
Brand Finance

A Brand Finance adota uma metodologia 
que realiza um fl uxo de caixa descontado, em 
que utiliza uma taxa de desconto para encontrar 

o valor presente. 
A título de explicação, o fl uxo de caixa des-

contado, também conhecido como FCD, é um 
aliado importante das tomadas de decisão, cons-
tituindo-se uma metodologia utilizada em qual-
quer situação em que o dinheiro seja aplicado 
em um ponto e recebido em outro, no futuro. Em 
outras palavras: o FCD trabalha com o valor do 
dinheiro no tempo. Trata-se de uma técnica de 
orçamento de capital (assim como o Payback e 
a Taxa Interna de Retorno - TIR), utilizada pa-
ra determinar o valor presente de uma empresa, 
ativo ou projeto com base no dinheiro que pode 
gerar no futuro. O FCD parte do pressuposto de 
que o investimento gera fl uxo de caixa durante 
certo período. Este método considera duas im-
portantes variáveis – risco e retorno, ou seja, uti-
liza projeções de fl uxo de caixa e descontos para 
chegar a uma estimativa de valor presente. Essa 
estimativa é, então, utilizada para avaliar o po-
tencial de investimento, quais os riscos e as pos-
sibilidades de Retorno do Investimento (ROI). 
Se o valor obtido da análise de FCD for maior do 
que o custo atual do investimento, o controller 
pode dar o sinal verde, pois a oportunidade po-
de ser boa. O método de análise FCD é utilizado, 
por exemplo, por investidores antes de compra-
rem ações de uma empresa, além de ser útil para 
ajudar tomadores de decisão a decidirem se de-
vem fazer determinado investimento ou escolher 
entre dois ou mais investimentos em potencial. 
Uma das aplicações mais utilizadas quando tra-
tamos de Fluxo de Caixa Descontado diz respeito 
à avaliação do valor (Valuation) de uma organi-
zação. Para os defensores do método, a análise de 
FCD serve para obter uma imagem relativamente 
precisa do valor verdadeiro de uma empresa. Já 
para o time do contra, o argumento é que a téc-
nica de Fluxo de Caixa Descontado é baseada em 
projeções, ao invés de dados tangíveis.

No caso da metodologia de avaliação de mar-
cas utilizada pela Brand Finance, para a defi ni-
ção da taxa de desconto é considerada uma taxa 
de royalties que a empresa pagaria caso a marca 
fosse de um terceiro.

Ao aplicar essa metodologia, encontra-se 
o valor presente da marca (BRAND FINANCE, 
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2011). Segundo a empresa de consultoria, para 
encontrar o valor presente, são necessários seis 
processos, que são:

1) Escolher a marca que será estudada e veri-
fi car os dados fi nanceiros da receita. 

2) Identifi car qual a demanda do mercado e 
verifi car a posição das marcas perante os concor-
rentes. 

3) Estabelecer a taxa de royalty de cada mar-
ca1. 

4) Calcular o fl uxo de renda dos royalties. 
5) Calcular para cada marca a taxa de des-

conto. 
6) Descontar o fl uxo de royalties para o valor 

presente. 
Realizando esses seis passos, a consultoria 

determina o valor da marca.

O ranking de marcas estabelecido pela 
Millward Brown

A metodologia adotada pela Millward Bro-
wn para avaliação de marcas é realizada em três 
etapas: lucro da marca, contribuição da marca e 
múltiplas marcas (MILLWARD BROWN, 2011). 

O lucro da marca refere-se a quanto uma 
marca gerou de lucro para a empresa. Nessa 
etapa, identifi ca-se primeiro a porcentagem do 
ganho da empresa gerado por cada empresa que 
possui a marca analisada. Depois de identifi cado 
o ganho, são subtraídas as despesas de capital, 
ou seja, aquelas relacionadas com a aquisição de 
máquinas, equipamentos, realização de obras, 
aquisição de participações acionárias de empre-
sas, aquisição de imóveis, concessão de emprés-
timos para investimento etc., chegando ao lucro 
devido à marca (MILLWARD BROWN, 2011). 

A etapa de contribuição da marca verifi ca 
quanto do ganho da marca foi gerado pela boa 
relação com seus clientes. Para isso, utilizam-se 
as informações de um banco de dados chamado 
BrandZ (WPP), que apresenta as percepções dos 
clientes sobre a marca e o comportamento do 
cliente, apresentando também o país e o merca-
do dos clientes que foram analisados. Por meio 
desse banco de dados, calcula-se a percentagem 
da contribuição da marca para o ganho devido à 
relação existente com os clientes (MILLWARD 

BROWN, 2011). 
O BrandZ é um banco de dados desenvolvido 

especifi camente para cálculo do Brand Equity, 
que detém dados de mais de 650 mil consumido-
res e profi ssionais de 31 países, comparando mais 
de 23.000 marcas. Este banco de dados é usado 
para estimar as avaliações da marca e a cada ano, 
e tem sido usado desde 2006 pela Millward Bro-
wn para gerar uma lista das 100 maiores marcas 
globais. O ranking BrandZ é lançado anualmen-
te, em edições globais e regionais.

De acordo com o BrandZ “o valor da marca é 
o valor fi nanceiro de uma marca defi nido como a 
soma de todos os ganhos que a marca deverá ge-
rar” (MILLWARD BROWN, 2011). O BrandZ re-
colhe anualmente dados de consumidores, com 
cada pessoa questionada para avaliar marcas 
em um competitivo contexto de uma categoria 
de mercado. Isso gera opiniões de pessoas que 
conhecem a categoria e, portanto, podem jul-
gar uma marca com base nos atributos que são 
importantes para eles. Os setores abrangidos 
incluem: bens de consumo embalados, varejo/e-
-commerce, serviços e corporativas. Usando es-
tes dados, o BrandZ tenta calcular os números 
que quantifi cam o grau de lealdade dos consu-
midores a cada marca e os potenciais de cresci-
mento das marcas.

A etapa de múltiplas marcas é a que analisa 
quanto o faturamento da marca tende a crescer. 
Para verifi car esse crescimento, a consultoria 
utiliza o banco de dados fi nanceiros chamado 
Bloomberg. Por meio das projeções fi nanceiras 
e dados de consumo, verifi ca-se o lucro prove-
niente da expectativa de crescimento da marca 
(MILLWARD BROWN, 2011).

O ranking de marcas estabelecido pela In-
terbrand

A metodologia adotada pela Interbrand, para 
avaliação da marca leva em conta o desempenho 
fi nanceiro dos produtos da marca ou serviços, o 
papel da marca no processo de decisão de com-
pra e a força da marca. 

O desempenho fi nanceiro é encontrado pa-
ra verifi car qual o retorno bruto para os investi-
dores da empresa. Para verifi car o desempenho 
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fi nanceiro da marca é necessário determinar o 
lucro econômico. Para determinar o lucro econô-
mico, retiram-se primeiro os impostos do lucro 
operacional líquido e posteriormente retira-se a 
taxa de capital que é estabelecida a partir do Wei-
ghted Average Cost of Capital (WACC) (Custo 
Médio Ponderado de Capital) defi nido pela in-
dústria (INTERBRAND, 2016). Essa taxa indica 
o nível de atratividade mínima do investimento, 
ou seja, é o retorno que se esperaria ter em ou-
tros investimentos mais seguros que o atual. O 
desempenho fi nanceiro é determinado realizan-
do uma previsão para cinco anos e para um valor 
terminal, sendo o valor terminal o desempenho 
que se espera obter com a marca depois do perí-
odo previsto. Para obter então o desempenho fi -
nanceiro, o lucro econômico é multiplicado pelo 
papel da marca (INTERBRAND, 2016). Na etapa 
da análise fi nanceira, calcula-se o lucro econô-
mico, composto pelo lucro operacional da marca 
descontado de impostos e o custo de capital. Para 
isso, partimos da previsão das receitas atuais e fu-
turas atribuíveis aos produtos e serviços da mar-
ca. Como primeiro passo, subtraímos os custos 
operacionais e impostos da receita para calcular 
a parcela dos resultados diretamente atribuíveis 
à marca. Descontamos, então, a remuneração do 
capital empregado na operação para identifi car 
os ganhos econômicos do negócio.

Como complemento ao desempenho fi nan-
ceiro e como elemento para a consultoria avaliar 
o valor da marca, deve-se determinar posterior-
mente o papel da marca. O papel da marca tem 
por fi nalidade verifi car a demanda dos produtos 
ou serviços da empresa, que foram desenvolvi-
dos a partir do reconhecimento da marca. Para 
determinar o papel da marca, existem três mé-
todos: pesquisa primária, uma revisão do papel 
histórico das marcas da companhia ou avaliação 
de um especialista do painel. Para então deter-
minar, quanto da demanda corresponde à mar-
ca, deve-se multiplicar um percentual do papel 
da marca pelo lucro econômico (INTERBRAND, 
2016). A análise de Papel de Marca está relacio-
nada ao entendimento do comportamento de 
compra do consumidor. Ela mede a porção dessa 
decisão que é atribuída à marca em relação a ou-

tros fatores (como, por exemplo, preço, conveni-
ência ou características do produto). Esse índice 
é aplicado aos ganhos econômicos dos produtos 
ou serviços para se chegar aos lucros gerados 
apenas pela marca.

Por fi m, a força da marca serve para verifi -
car quanto a marca vai contribuir futuramen-
te para a rentabilidade da empresa. Para isso, 
verifi cam-se dez dimensões da marca (clareza, 
compromisso, proteção, resposta, autenticidade, 
relevância, diferenciação, consistência, presença 
e entendimento), às quais é atribuída uma esca-
la de 0 a 100. As dimensões são comparadas e 
analisadas conforme as outras marcas que exis-
tem na indústria. Após essa etapa, calcula-se a 
força da marca inversa e obtém-se uma taxa de 
desconto para determinar o valor presente dos 
lucros esperados (INTERBRAND, 2016). A aná-
lise de Força de Marca mede a capacidade que 
ela possui de criar lealdade e continuar gerando 
demanda no futuro. Esse índice é inversamente 
relacionado ao nível de risco associado às suas 
previsões fi nanceiras. 

A análise de Força de Marca realizada pela 
Interbrand é baseada em uma pesquisa quantita-
tiva realizada pelo Instituto Provokers4. Na pes-
quisa de 2011, por exemplo, foram entrevistadas 
1009 pessoas, considerando homens e mulheres 
de todo Brasil acima de 15 anos de idade, das clas-
ses A, B e C. Ao todo, foram avaliadas 117 marcas 
em 16 categorias diferentes. No estudo foram ex-
plorados níveis de conhecimento, consideração, 
preferência, uso, recomendação e rejeição, além 
dos atributos que permeiam a imagem dos con-
sumidores em relação as marcas. As categorias 
avaliadas contemplaram: vestuário, calçados, 
cerveja, produtos de beleza ou cosméticos, lojas 
de eletrodomésticos e móveis, postos de com-
bustível, farmácias e drogarias, supermercados, 
bancos, seguros, meios de pagamento (sistema 
de pagamentos eletrônicos), telecomunicações 
(TV, telefonia móvel ou fi xa), saúde (hospitais, 
laboratórios e planos), companhia aérea e pro-
gramas de milhagem, locadoras de carro e agên-
cias de viagem.

4O Instituto Provokers é uma empresa de pesquisas que realiza es-
tudos sobre assuntos variados em diversos países, inclusive o Brasil. 
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A metodologia de avaliação de marcas da 
Interbrand, criada em 1988 em parceria com 
a London Business School, trata a marca como 
um ativo estratégico do negócio, capaz de gerar 
identifi cação, diferenciação e valor. Isso signifi ca 
que a metodologia analisa as diferentes formas 
de infl uência da marca no desempenho da or-
ganização, de acordo com o impacto que exerce 
em consumidores (atuais e potenciais), funcio-
nários, fornecedores e investidores. A metodolo-
gia da Interbrand foi a primeira a ser certifi cada 
nos requisitos internacionais do ISO 10668 para 
exigências monetárias em avaliações de marcas. 

A Interbrand acredita que uma marca forte, in-
dependentemente do mercado em que atua, di-
reciona a performance do negócio. Isso acontece 
por sua habilidade de infl uenciar a escolha do 
consumidor e gerar lealdade; de atrair, reter e 
motivar talentos; de reduzir custos de fi nancia-
mento, e de captar investimentos. O método da 
Interbrand, parte da análise de dez fatores, sendo 
internos e seis externos, que, por serem compa-
rados à concorrência, permitem encontrar uma 
taxa de desconto que ajuste os lucros previstos 
da marca aos riscos associados à demanda que 
ela é capaz de gerar, conforme ilustra o Quadro 1:

Quadro 1: Atributos Internos e Externos considerados para a análise de Força de Marca.
Fonte: Adaptado de Interbrand (2016).

Critérios para uma marca entrar no 
ranking da Interbrand

A Interbrand leva em consideração quatro cri-
térios para que uma marca entre em seu ranking 
de marcas. São eles: ser uma marca de origem bra-
sileira (no caso do Brasil), ter informações fi nan-
ceiras públicas, publicar resultados individuais 
das marcas e gerar lucro econômico positivo. 

O Lucro Econômico é considerado como a re-

ceita total menos todos os custos de oportunida-
de da produção dos bens e serviços vendidos. Do 
ponto de vista econômico, a receita total deve co-
brir todos os custos de oportunidade, explícitos e 
implícitos. O lucro econômico enxerga o presente 
e oferece uma visão de futuro dos números, forne-
cendo informações essenciais ao público externo 
e, principalmente, ao interno. Isso porque ele con-
sidera aspectos subjetivos e possibilita uma aná-
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lise sobre a rentabilidade do patrimônio líquido 
da empresa, por exemplo. Isso porque envolve nú-
meros que, em geral, não possuem vínculos com o 
fi sco. São criadas, assim, melhores condições para 
a tomada de decisão.

Modelos de avaliação de marcas na ótica 
de marketing

Ainda que as metodologias anteriormente des-
critas sejam as mais conhecidas, pelo fato de serem 
amplamente divulgadas na mídia em geral, no am-
biente de negócios, o que se observa é que há uma 
grande discrepância entre o valor de mercado e o 
valor contábil das empresas, principalmente se le-
varmos em conta o caráter intangível das marcas. 
Lembram-nos, porém, Trinta, Campomar e Ba-
cellar (2010, p. 47) que “os processos de análise e 
avaliação desses ativos, ainda carecem de melhor 
compreensão quando comparados aos aplicados 
em ativos tangíveis”. Isso porque, segundo os au-
tores, da mesma forma que os ativos tangíveis, os 
ativos intangíveis também podem ser separados 
em categorias. 

A esse respeito, Sveiby (1998) detalha que exis-
tem três grupos de ativos intangíveis:

1. Estrutura Externa, em que se encontram as 
marcas, a reputação de empresa e as relações com 
clientes e fornecedores;

2. Estrutura Interna, que incluem as patentes, 
os modelos administrativos e computacio-
nais e sistemas desenvolvidos pelos funcio-
nários; e

3. Competência Individual, que engloba, 
como o próprio nome dia, a competência in-
dividual dos funcionários. 

Sabe-se que a marca, ao longo do tem-
po, tem-se tornado uma ferramenta de ma-
rketing praticamente imprescindível, uma 
vez que permite às empresas obterem van-
tagens competitivas sustentáveis por lon-
gos períodos de tempo, superiores aos de 
outros fatores como os avanços tecnológi-
cos e/ou procedimentos diferenciados (que 
são tecnicamente mais expostos a reprodu-
ções) (TRINTA, CAMPOMAR e BACELLAR, 
2010). Ressaltam os autores que um produ-
to com uma marca bem construída carrega 

consigo uma maior percepção de valor embutida. 
E citam Martins (1999, p. 17), segundo o qual “um 
negócio com uma imagem envolvente gera níveis 
de lucratividade muito superiores à média do mer-
cado”. Não é exagero afi rmar que uma marca bem 
construída se constitui como o maior patrimônio 
de uma empresa, com valores muito superiores aos 
dos demais ativos tangíveis.

Essas circunstâncias têm estimulado espe-
cialistas e empresas a se empenharem no sentido 
de desenvolver e propor modelos de avaliação de 
marcas, quer sob a ótica de marketing, quer sob a 
ótica fi nanceira ou de ambas. Sabe-se que construir 
uma marca e torná-la poderosa, de tal modo que 
se diferencie da concorrência e conquiste consumi-
dores fi éis, dispostos a pagar um preço premium 
para obtê-la, tem sido um dos grandes objetivos 
do marketing moderno. Para fazer isso, entretan-
to, não se pode descuidar de analisar os diferentes 
elementos que compõem a força e o valor dessa 
marca, fato que representa um desafi o signifi cativo 
para empresas e gestores de marca.

O que mais chama a atenção, entretanto, é que 
a simples avaliação fi nanceira não refl ete, necessa-
riamente, a opinião dos consumidores no que tange 
à sua preferência pelas marcas. Buscamos nos sites 
das três empresas avaliadoras de marcas que con-
sultamos para este trabalho as dez marcas mais va-
liosas do Brasil em 2019, mostradas no Quadro 2:

Quadro 2: As dez marcas mais valiosas do Brasil em 2019, de acordo com as metodologias 
analisadas.
Fonte: sites da Brand Finance, da Millward Brown e da Interbrand (2019).
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Ainda que as marcas apontadas pelas três me-
todologias analisadas sejam fi nanceiramente pode-
rosas, não nos parece sufi ciente analisá-las apenas 
sob esse ponto de vista, ainda mais se considerar-
mos a constatação a que nos referimos anterior-
mente, a respeito da importância de se desenvolver 
um propósito claro e usá-lo para gerar engajamento 
de marca. Assim, cabe uma rápida refl exão sobre 
outras metodologias que estão sendo adotadas por 
empresas e consumidores: as que avaliam as mar-
cas mais queridas e consumidas. Nas metodologias 
aqui apresentadas, pelo que se pôde perceber é que 
nenhuma delas inclui o propósito na composição 
de seus indicadores. As metodologias, então, fi cam 
parecendo metodologias “frias”, meramente base-
adas em valores econômico-fi nanceiros, sem levar 
em conta aspectos emocionais do consumidor que 
gerem identifi cação e amor às marcas.

Metodologias que avaliam o amor pelas 
marcas

Várias organizações estão se preocupando em 
agregar à avaliação de marcas uma variável que tem 
chamado a atenção de diversas empresas e consu-
midores: o amor à marca. Essas organizações desen-
volveram e defi niram metodologias próprias para 
incorporar essa variável ao valor de marca. Entre 
as principais, podemos citar a ECGlobal, a Offi  cina 
Sophia e a Accenture. Vejamos as metodologias de-
senvolvidas por essas organizações.

 A eCGlobal e as Marcas Mais Amadas
Realizado desde o ano de 2012, com objetivo de 

identifi car as marcas com as quais os consumidores 
brasileiros criam laços fortes, comparados com o 
amor, o estudo que elege as Marcas Mais Amadas 
do Brasil, representa, a cada ano, o comportamento 
do consumidor e todas as transformações propostas 
pelas suas infl uências que regem o mercado. Para a 
edição de 2019, o Grupo Padrão5 foi contratado pa-
ra coordenar, executar a pesquisa provendo dados 
e insights, e assim, eleger as Marcas mais Amadas 
do Brasil. O estudo da eCGlobal baseia-se em pelo 
menos três grandes questões para avaliar as marcas 

mais amadas do Brasil: Quais os fatores que deter-
minam o amor entre o consumidor e uma marca? 
De que forma é construído esse relacionamento, a 
ponto de se transformar em um sentimento conside-
rado de mais alto nível para ser alcançado e tão forte 
para ser superado? Como nasce um infl uenciador, 
um defensor de uma marca?

Para compreender o amor do consumidor por 
determinada marca, e desta forma determinar o 
ranking, foram realizadas mais de 1.700 entrevis-
tas, com homens e mulheres, de 18 a 54 anos, das 
Classes A, B e C, em todas as regiões do país. Foi 
avaliada uma média de quatro a cinco categorias das 
nove incluídas no estudo, que englobaram mais de 
30 segmentos de mercado.

Para mensurar essa ligação, entre consumidor e 
marca e estabelecer o ranking, foi desenvolvido um 
termômetro, um indicador denominado Net Love 
Score (NLS). O seu cálculo, que pode variar entre 
-100 e +200 pontos, tem como base os seguintes 
critérios: 

    • Intensidade do amor;
    • Lealdade;
    • Preferência entre as marcas;
    • Amplitude;
    • Fidelidade. 
Além do NLS, foi realizada uma análise qualita-

tiva do impacto de 28 fatores, nos quais os entrevis-
tados atribuíam notas de 0 a 10, como por exemplo:

    • É uma marca que combina comigo;
    • É uma marca que faz parte da minha vida;
    • É uma marca que eu sigo.
A partir destas informações, pode-se compre-

ender como é construída a conexão entre cliente e 
marca, além de identifi car até que ponto o consumi-
dor decide amar um produto, o seu peso na jornada 
de compra e o quanto pode infl uenciar inclusive ou-
tras gerações. Surge então a pergunta: Como identi-
fi car o amor pela marca? As empresas que têm como 
valores o respeito, qualidade, atitude inspiradora e 
sinceridade, são aquelas que se projetam para o pú-
blico, inovando e se inserindo na vida das pessoas.

Offi  cina Sophia e o Amor de Marca
Pesquisa desenvolvida pela Offi  cina Sophia 

apontou os requisitos e as marcas mais amadas 
pelos brasileiros. A pergunta que norteava a pes-

5Segundo informações de seu site, O Grupo Padrão é uma empresa 
com foco no público corporativo, com um portfólio completo de even-
tos líderes de mercado e de serviços de informação qualifi cada: mídias, 
conteúdos, estudos, pesquisas e insights.
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quisa era “o que torna uma marca querida e con-
sumida em uma marca amada?” O levantamento 
tinha a fi nalidade de identifi car quais as marcas 
que têm conseguido construir o chamado “Amor 
de Marca” e que foram identifi cadas como as 
marcas mais amadas pelos consumidores, com 
exclusividade para a revista Consumidor Mo-
derno. Na pesquisa, foi neutralizado o nível de 
conhecimento das marcas, visto que um ranking 
das “Mais Amadas” não pode ser refl exo da vi-
sibilidade das marcas, pois, em caso contrário, 
seria um mero ranking de Top of Mind. Dessa 
forma, na pesquisa, “Mais Amadas” é algo que 
tem o sentido de intensidade e não quantidade de 
entusiastas. Os quesitos levados em consideração 
para calcular o amor dos clientes pelas marcas se 
baseiam em cinco dimensões, que sintetizam a 
pergunta “do que é feito o amor?”:

    • Feita para mim;
    • Conexão emocional;
    • Humana;
    • Qualidade;
    • Identidade (aspiracional).

A Accenture e seu Love Index
Em 2016 a Fjord desenvolveu e publicou seu 

Love Index, que examina tanto marcas digitais 
como físicas em diferentes indústrias. O índice 
é baseado nos pensamentos e sentimentos de 
consumidores que vivem no Reino Unido, no 
Brasil e nos EUA, em diferentes segmentos. O 
Love Index ou Índice de Amor (à Marca) forne-
ce um confi ável e repetível sistema de medição 
de experiências para todos os tipos de marcas. A 
pesquisa identifi cou cinco dimensões para medir 
os sentimentos de um consumidor com uma ex-
periência de marca:

• Diversão. Captar e reter a atenção por meio 
de ações de entretenimento.

• Relevância. Oferecer informações claras e 
customizadas.

• Engajamento. Identifi car necessidades e 
desejos individuais.

• Socialização. Conectar pessoas.
• Utilidade. Ter efi ciência e facilidade de se 

adaptar ao longo do tempo e ser uma empresa 
amada pelos clientes.

De acordo com o próprio ranking, para que 
estejam nesta categoria, as empresas precisam 
ter características em comum como relevância, 
propósito e engajamento.

O que torna uma marca querida e consu-
mida em uma marca amada

De acordo com Maya Abinakad, diretora 
global de marketing da Verizon Media, o amor a 
uma marca é similar ao amor a um ser humano. 
Diz respeito a saber perdoar, a se sentir feliz, con-
fortável, familiar. É algo que anima, que é real. 
Sentir-se amada faz uma pessoa se sentir conec-
tada, apoiada, ouvida, desafi ada, entendida. É 
nesse aspecto que uma empresa pode conquistar 
o amor de alguém. Para o estudo realizado pela 
Verizon Media a esse respeito, foram defi nidos 
seis fatores que constituem essa relação. Foram 
levados em conta as nuances entre indústrias, 
gerações e mercados, e verifi cado como isso se 
refl ete no trabalho de quem realiza o marketing, 
nas ferramentas que utilizam para atingir o co-
ração dos consumidores, principalmente através 
do ambiente mobile.

Ao ser indagada sobre o quanto essa relação 
de amor depende hoje em dia de uma empre-
sa estar bem posicionada no digital, Abinakad 
(2017) respondeu que estar acessível ao que os 
consumidores de qualquer empresa desejam é 
um componente valioso para construir uma re-
lação forte, mas, para que essa relação seja sus-
tentável, é preciso entender também o que é mais 
importante para os consumidores. Há momentos 
em que a customização é mais importante, outros 
em que o elemento surpresa faz diferença. Então, 
segundo Abinakad, todos os pontos de contato 
digitais são importantes, mas as marcas devem 
priorizar esse contato com base naquilo que im-
pulsiona uma relação de amor com os consumi-
dores de um mercado ou categoria específi ca.

Muitos acreditam que, para ser amada, uma 
marca precisa ter muitos seguidores nas redes 
sociais. De fato, esse pode ser um indicativo de 
que o público gosta da empresa. Mas as curtidas 
e os compartilhamentos são apenas refl exos da 
afi nidade dos clientes com a marca.

Ser uma empresa amada pelos clientes sig-
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nifi ca ter um público fi el, que se identifi ca com 
a marca, defende os mesmos valores que ela e a 
recomenda para outras pessoas.

Brand lovers: simpatia para não esfriar a 
paixão

Nas discussões cotidianas do marketing, é 
comum ouvir o termo brand lover, que remete 
a consumidores que possuem determinada de-
voção a uma marca. Vez ou outra, uma empresa 
se destaca como exemplo de aspiração por parte 
de consumidores. Mas, em um mundo em trans-
formação, o que, de fato, caracteriza uma marca 
amada e de que maneira ela se mantém neste 
posto? Segundo o Love Index da Accenture, con-
sistência e propósito são alguns dos elementos 
que colocam uma marca em posição de destaque 
na mente (e coração) dos consumidores.

De acordo com o próprio ranking, para que 
estejam nesta categoria, essas empresas preci-
sam ter características em comum como relevân-
cia, propósito e engajamento.

Para Gilson Nunes, diretor de brand evolu-
tion da Ana Couto6, explica que os consumido-
res se relacionam com marcas amadas da mes-
ma maneira com que constroem relacionamento 
com pessoas: “O que faz uma marca ser amada é 
quando ela atua junto aos seus consumidores de 
forma consistente em cinco territórios principais 
que são experiência, emoção, engajamento e pro-
pósito” (NUNES, 2018, p. 1).

Nunes reforça que um ponto importante 
dessa relação é a necessidade: “Deve atender 
bem uma necessidade das pessoas, seja ela físi-
ca, emocional ou racional. Por exemplo, Chan-
nel atende uma necessidade de beleza, força, 
poder; o iPhone, a necessidade de as pessoas se 
comunicarem”. Para além do aspiracional, os 
brand lovers possuem um ativo importante na 
própria construção de suas marcas. A Taco Bell, 
por exemplo, conta com os taco lovers, fãs da 
marca, para ampliarem a base de comunicação 

6A Ana Couto Branding & Design é considerada uma das empresas 
precursoras do Branding no Brasil. Ver: PACETE, Luiz Gustavo. Brand 
lovers: simpatia para não esfriar a paixão. 2018. Disponível em: ht-
tps://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2018/07/26/
brand-lovers-simpatia-para-nao-esfriar-a-paixao.html. Acesso em 
10/12/2019, às 11h45. 7Idem, p. 2.

da empresa. Como afi rma Renato Mott (2018, p. 
1), gestor de marketing da Taco Bell Brasil, “Eles 
fazem parte da nossa estratégia de disseminação 
e exercem um papel de relevância”.

Além dos atributos diretos citados por Nu-
nes e Mott, as marcas mais amadas atuam em 
campos que envolvem emoções dos consumido-
res. De acordo com Billy Nascimento, sócio da 
Forebrain, empresa especializada em neuro-
marketing7, as marcas são cada vez mais fortes 
quando ativam os sistemas apetitivos dos consu-
midores, estimulando suas respostas implícitas 
e inconscientes. Explica Nascimento (2018, p. 
2) que “Isso não vale somente para as questões 
simples, como alimentação, cuidado com a prole 
ou mesmo o sexo, mas também serve para ques-
tões complexas, culturais, existenciais que estão 
totalmente ligadas a respostas comportamentais 
de sobrevivência”. O profi ssional reforça que pa-
ra que esses atributos funcionem, é fundamental 
entender do ponto de vista funcional, social, cul-
tural e simbólico, quais são as reais necessidades 
dos consumidores, que, em última instância, se 
refl etem em necessidades de sobrevivência bio-
lógica, psicológica, social e existencial. Ainda 
conforme Nascimento (2018, p. 2), “A leitura 
dessas necessidades provoca na marca um maior 
encaixe de suas soluções em relação ao que está 
sendo buscado de maneira consciente ou incons-
ciente pelo consumidor”.

De acordo com os especialistas citados, as 
marcas amadas (chamadas por eles de Love 
Brands) devem se pautar por cinco diretrizes:

• Experiência. Procuram fazer da jornada do 
consumidor em todos os pontos de contato com 
elas uma experiência fantástica, cuidando de to-
dos os detalhes.

• Emoção. Ao mesmo tempo têm que ser le-
ves, divertidas e fazer as pessoas felizes.

• Engajamento. O consumidor tem confi ança 
e lealdade nelas. Passam a defender essas marcas 
a qualquer custo.

• Propósito. Existe uma identifi cação pesso-
al, de crenças e valores. Passam a compartilhar 
uma visão de mundo e de futuro.

• Manutenção. Para uma marca manter-se 
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amada, deve criar produtos, serviços, atendi-
mento, comunicação, pontos de venda e toda sua 
estratégia ao encontro de um ótimo desempenho 
nestes territórios junto as pessoas.

O Quadro 3 apresenta um ranking das dez 
marcas mais amadas segundo três metodologias:

Chama a atenção o fato de que entre as dez 
mais amadas pelos brasileiros apontadas nos três 
rankings não aparece nenhuma das dez marcas 
mais valiosas do Brasil de nenhum dos rankin-
gs analisados (Quadro 2), o que pode evidenciar 
uma dissonância entre valor e amor.

As marcas têm comunicado seus propósi-
tos aos consumidores?

Buscamos essa informação para, pelo me-
nos, 13 marcas relacionadas entre as de maior va-
lor e as mais amadas, segundo os rankings ana-
lisados. São elas: Netfl ix, WhatsApp, Coca-Cola, 
Havaianas, Nike, Samsung, Google, Apple, Itaú, 
Bradesco, Skol, Petrobras, Brahma. Para essa 
busca, consultamos os sites de cada uma. Não 
encontramos declarações de propósito de todas. 

Na plataforma de propósito de marca da Co-
ca-Cola, o foco é um estilo de vida saudável. Esta 
estratégia é tangibilizada pela plataforma “Viver 
positivamente” e desdobrada no slogan “Abrir a 
felicidade”. Na prática, o projeto é também “Um 
meio de mostrar o produto de forma autêntica 
e real”, como afi rma Ina Gleser, Vice-Presidente 
de Comunicação da marca mais valiosa do mun-
do. O exemplo mais recente é um caminhão de 
Coca-Cola que foi transformado em uma ven-
ding machine.

A Havaianas não distribui chinelos de borra-
cha, mas vende a alegria de viver. Seus produtos e 

Quadro 3: Ranking das 10 marcas mais amadas segundo três metodo-
logias.

sua marca transportam o consumidor, imediata-
mente, para um ambiente descontraído, despo-
jado, sem estresse e que suscita bons momentos.

No caso da Nike – cujo objetivo é “levar ins-
piração e inovação para todos os atletas do mun-
do…  se você tem um corpo, você é um atleta” 
– isso defi ne a lista de celebridades atletas que 
serão embaixadores da marca. A empresa refor-
ça que toda decisão carrega escolhas guiadas por 
um propósito de marca. A missão da Nike está 
em desenvolver produtos que elevem o potencial 
de atletas, independentemente do nível de per-
formance.

A Samsung se defi ne como “sonhadores com 
propósito: como se conectar com os primeiros e 
verdadeiros nativos digitais do mundo”. Afi rma, 
em seu site, que está em seu 50º ano como em-
presa, e entender verdadeiramente os consumi-
dores – seus desejos, necessidades e aspirações – 
sempre esteve no centro de sua inovação. E frisa 
que a Samsung não é sobre a tecnologia que cria, 
mas tem a ver com dar às pessoas as ferramentas 
que elas precisam para fazer o que não podem.

A Google descobre, depois de um longo ca-
minho percorrido, que seu propósito não era 
ganhar dinheiro ou fazer uma grande empresa. 
Seus criadores, Sergey Brin e Larry Page, eram 
diferentes e tinham um foco claro – construir 
uma ferramenta de busca incrível. Os dois ti-
nham em sua formação algo diferente dos outros: 
eram fi lhos de acadêmicos da área de tecnologia, 
cresceram com uma boa formação matemática e 
em lares que davam muito valor às ideias intelec-
tuais. Larry e Sergey conseguiram construir uma 
marca inspiradora, cujo segredo foi entrar na vi-
da de todos nós com relevância acima da média 
e transitar bem em diferentes códigos culturais. 
Sua marca, seu símbolo e sua cultura corporativa 
refl etem essa fl exibilidade e maleabilidade. Pa-
rece que a Google consegue colocar um projeto 
de vida a favor do negócio, e não o negócio como 
defi nidor da sua vida.

Steve Jobs, com sua retórica imponente e 
sua impressionante capacidade de persuasão, 
conseguiu resumir o propósito da Apple em uma 
única frase: “Nós acreditamos que pessoas apai-
xonadas podem mudar o mundo para melhor”. 
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Na teoria, a Apple pode vender computadores, 
telefones, tocadores de músicas e tablets, mas na 
prática, a partir de seu propósito, comercializa 
design, inovação e criatividade.

O Itaú declarou em seu site que em 2017, 
revelou para seus colaboradores o propósito do 
Itaú Unibanco, destacando os valores que fazem 
parte de sua essência e que caracterizaram seus 
93 anos de história completados naquele ano. Se-
gundo informação contida no site, ele alcançou 
o posto de maior banco do país, a marca mais 
valiosa do Brasil, entre outros reconhecimentos, 
graças à forma como conduz os negócios, sempre 
colocando a ética à frente dos resultados, bus-
cando constantemente a inovação e a excelência. 
Ratifi ca o banco que “cresceu ajudando as pesso-
as e o país a crescer, incentivando o crescimento 
de quem está ao seu redor” e que trabalha para 
mover sonhos, impulsionar o desenvolvimen-
to, despertar a vontade de fazer cada vez mais 
e melhor. Esse é, em resumo, o sentido de sua 
trajetória e seu propósito é: estimular o poder 
de transformação das pessoas. Lembra que por 
trás de tudo o que faz existem pessoas e que elas 
é que têm ideias, que viram soluções, que mu-
dam a vida de outras pessoas. Segundo enfatiza 
o site, revelar o propósito do Itaú Unibanco faz 
parte da reafi rmação de sua razão de existir, am-
pliando o poder que cada pessoa tem de inventar 
e se reinventar. Para isso, é necessário engajar 
todos os colaboradores nessa mesma direção. A 
incorporação do propósito na organização origi-
nou a defi nição das seis prioridades estratégicas 
que norteiam suas ações para o futuro próximo: 
Centralidade no Cliente, Transformação Digital, 
Gestão de Pessoas, Gestão de Riscos, Rentabi-
lidade Sustentável e Internacionalização. Essas 
prioridades foram defi nidas a partir da percep-
ção compartilhada do comitê executivo sobre 
as tendências do mercado e os desafi os da ins-
tituição e organizam iniciativas que já estavam 
em andamento por todo o banco, reforçando seu 
compromisso com os colaboradores, os clientes, 
os acionistas e a sociedade. Reforça o texto con-
tido no site do Itaú que o propósito do Itaú Uni-
banco não nasceu em 2017, mas sempre existiu 
dentro de todas as pessoas que fi zeram parte da 

organização e de quem agora dá continuidade a 
esse legado. 

O Bradesco afi rma que seu posicionamento 
institucional, cujo mote é “Pra Frente”, sintetiza 
o propósito de seus 74 anos. A ideia principal é 
mostrar que otimismo e esperança fazem parte 
da essência dos brasileiros, independentemente 
das incertezas econômicas. Segundo declaração 
de seu diretor de marketing, o banco tem con-
vicção de que deve olhar para frente, de forma 
otimista, mas consciente, sem ingenuidade.

A Petrobras declara como seu propósito pro-
ver energia que assegure a prosperidade de forma 
ética, segura e competitiva e que suas estratégias 
de negócio asseguram que seus recursos sejam 
empregados no tempo e nos ativos certos, de for-
ma a garantir o maior retorno possível ao capital 
investido. E apresenta uma relação segmentada 
de seus produtos e serviços, destacando as prin-
cipais ações que pretende adotar para oferecê-los 
com base nesse seu propósito.

Verifi camos que a palavra “propósito”, é, pa-
ra as empresas que afi rmam ter um, uma espécie 
de “palavra mágica”, o que parece denotar uma 
espécie de modismo, ou mero oportunismo, co-
mo tantas outras que aparecem no mundo cor-
porativo e que se desgastam por soarem dema-
gógicas e, em certos aspectos até, duvidosas. Não 
se pode esquecer que os consumidores modernos 
são muito críticos em relação às divulgações tan-
to mercadológicas quanto institucionais e que o 
boca a boca digital tem tido um peso bastante sig-
nifi cativo na decisão de compra dessas pessoas. 
Se uma empresa declara um propósito, ela deve 
zelar por ele e mostrar, de forma convincente, 
que ela é, de fato uma de suas mais importantes 
diretrizes.

Análise
Com base nos três modelos de avaliação de 

Brand Equity das marcas analisados, detalhados 
no Apêndice 1, foi possível analisar quantas mar-
cas declaram sua missão em seu site. Conforme 
mostrado no Gráfi co 1, das dez marcas apontadas 
pela Brand Finance como as mais valiosas, cinco 
declaram sua missão em seu site, enquanto cin-
co não declaram. Entre as dez marcas apontadas 
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pela Millward & Brown como mais valiosas, seis 
declaram, quatro não declaram. Entre as 10 mar-
cas apontadas pela Interbrand, 5 declaram sua 
missão, enquanto 5 não a declaram.

Também baseados nos três modelos de ava-
liação de marcas analisados, apresentados de 
modo mais detalho no Apêndice 1, foi possível 
analisar quantas marcas declaram seu propósito 
em seu site. Como se pode ver no Gráfi co 2, das 
dez marcas mais valiosas apontadas pela Brand 
Finance, três declaram em seu site, enquanto se-
te não declaram. Entre as dez marcas apontadas 
pela Millward & Brown como mais valiosas, as 
proporções são: duas declaram e oito não decla-
ram. Entre as dez marcas apontadas pela Inter-
brand, o quadro é um pouco diferente: apenas 
quatro declaram seu propósito, enquanto seis 
não o declaram.

Chama a atenção, nos três modelos de avalia-
ção de marcas analisados, o fato de parte das dez 
marcas apontadas como as mais valiosas, omiti-
rem à declaração de seus propósitos ou de suas 
missões em seus sites institucionais, de acordo 

Gráfi co 1 - Resultados da primeira análise: Nos três modelos analisados, 
quantas marcas declaram sua missão no site?

Gráfi co 3 - Nos três modelos analisados, quantas não declararam nem 
missão nem propósito?

Gráfi co 2 - Resultados da primeira análise: Nos três modelos analisados, 
quantas marcas declaram seu propósito no site?

com o mostrado no Gráfi co 3. Das dez marcas 
apontadas tanto pela Brand Finance quanto pe-
la Millward & Brown e pela Interbrand como as 
mais valiosas, três não declaram nem sua mis-
são, nem seu propósito em seus sites, enquanto 
sete declaram uma ou outra opção.

Foram analisadas também, entre as dez 
marcas mais amadas, mostradas mais detalha-
damente no Apêndice 2, quantas declaram sua 
missão em seu site. Conforme mostrado no Grá-
fi co 4, das dez marcas apontadas pela EcGlobal 
como as mais amadas, oito declaram sua missão 
em seu site, enquanto duas não o fazem. Entre as 
dez marcas apontadas como mais amadas tanto 
pela Offi  cina Sophia quanto pelo The Love Index, 
as proporções são as mesmas: oito declaram, du-
as não declaram.

Também entre as dez marcas mais amadas, 
mostradas de forma detalhada no Apêndice 2, 
foram analisadas quantas declaram seu propó-

Gráfi co 4 - Nos três modelos analisados quantas marcas declaram sua 
missão no site?
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sito em seu site. Conforme mostrado no Gráfi -
co 5, das dez marcas apontadas pela EcGlobal 
como as mais amadas, apenas três declaram 
seu propósito em seu site, enquanto sete não 
o fazem. Entre as dez marcas apontadas como 
mais amadas pela Offi  cina Sophia, a situação se 
inverte: sete declaram seu propósito, enquanto 
três não o fazem. De acordo com o The Love In-
dex, apenas três marcas declaram seu propósi-
to, enquanto sete não declaram.

Entre os três modelos analisados de avalia-
ção das marcas mais amadas, há que se destacar 
que apenas uma pequena parte das empresas do 
ranking não possuem nem declaração de seus 
propósitos nem de suas missões, de acordo com 
o mostrado no Gráfi co 6. Das dez marcas apon-
tadas tanto pela ECGlobal quanto pela Offi  cina 
Sophia como as mais amadas, oito declaram sua 
missão ou seu propósito em seus sites, enquan-
to apenas duas não declaram nem uma ou outra 
opção. Já entre as marcas mais amadas, segun-
do os critérios do The Love Index, nove decla-
ram sua missão ou seu propósito. Isso parece 
revelar que as empresas mais amadas parecem 
ter uma preocupação maior em comunicar seu 
proposito e/ou sua missão aos seus consumido-
res, o que pode sugerir que o propósito seja uma 
variável mais presente nas avaliações emocio-
nais que fi nanceiras.

Gráfi co 5 - Nos três modelos analisados quantas marcas declaram o 
propósito no site?

Gráfi co 6 - Nos três modelos analisados, quantas empresas não declara-
ram nem missão nem propósito

Assim como foi possível perceber, com ba-
se nos detalhamentos apontados no Apêndice 
1, que grande parte das empresas considera-
das mais valiosas, segundo os critérios adota-
dos pelos três rankings analisados, confunde 
missão com propósito, o mesmo acontece entre 
as marcas mais amadas (ver Apêndice 2), con-
forme os critérios que as defi nem e que foram 
analisados aqui. Isso pode evidenciar eventuais 
prejuízos ao posicionamento dessas marcas, 
haja vista a importância tanto da declaração de 
missão, quanto da declaração de propósito para 
diferenciá-las e posicioná-las. No entanto, ob-
servando os modelos das mais amadas , chama-
-nos a atenção, que  na avaliação do Modelo da 
Offi  cina Sophia, entre as 10 empresas listadas 
no ranking 7 declararem tanto missão quanto 
propósito em seus sites , 1 declara apenas  mis-
são e duas não declaram nem missão nem Pro-
pósito. (ver Apêndice 2). Este fato pode sugerir 
que essas empresas tem procurado diferenciar 
missão de propósito, ainda que de forma insci-
piente.   

Considerações fi nais
As empresas têm um novo desafi o daqui pa-

ra a frente: ter um propósito, algo que inspire as 
pessoas a comprarem seus produtos ou a utili-
zarem os seus serviços, não apenas porque são 
os melhores em qualidade ou oferecem o melhor 
preço ou valor, mas porque contribuem, de fato, 
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para uma causa. Joey Reiman, CEO da consul-
toria americana BrightHouse e um dos maio-
res pensadores de marca do globo, afi rma que o 
propósito da empresa é que vai diferenciá-la das 
demais num futuro próximo, muito embora já 
existam companhias que utilizem este conceito 
e, com isso, estão liderando em suas categorias 
sem competidores à altura. Por isso, é preciso 
que as marcas defi nam, logo, o seu propósito, 
antes que percam suas vantagens competitivas. 
Se o diferencial hoje é um atributo funcional, 
amanhã será uma causa. Segundo Fernando Ju-
cá, sócio-diretor do Grupo Troiano, o propósito 
“É mais do que a missão, a visão e os valores da 
empresa” e é tangibilizado em ações concretas, 
percebidas e valorizadas pelos consumidores.

As empresas que já entenderam a impor-
tância do propósito para as suas marcas estão 
mais próximas do sucesso porque conquistam 
milhões de clientes no mundo todo, de forma 
aparentemente inexplicável. As pessoas sim-
plesmente amam estas marcas. São casos co-
nhecidos: nomes como Apple e Havaianas, por 
exemplo, são pioneiras e apostam neste concei-
to há algum tempo. A BrightHouse, inclusive, 
ajudou a Alpargatas na internacionalização da 
Havaianas.

Na opinião de Reiman, um propósito único 
e autêntico tem o poder de atrair os consumido-
res. “O que toca as pessoas são boas histórias e 
causas que mobilizem a sociedade”, aponta Rei-
man. “O desafi o é criar um motivo que as enga-
je”. A marca deve, portanto, inspirar o consumi-
dor; conectar pessoas em torno de uma causa. 
O grande desafi o, para as empresas, é descobrir 
o seu propósito e fazer dele uma verdade. Elas 
devem começar essa descoberta buscando o seu 
motivo de existir. Olhar para a cultura, a essên-
cia e os valores da companhia é um bom come-
ço. Segundo Reiman, deve-se perguntar o que o 
mundo perderia se a empresa deixasse de exis-
tir. Outro questionamento a ser feito é: do que o 
mundo precisa? E, claro, como a empresa pode 
preencher esta necessidade. É passar da fase de 
marca funcional e até mesmo aspiracional para 
uma que tem e promove uma causa. E, dando 
um signifi cado maior à empresa, o consumidor 

fará isso por tabela.
As regras parecem claras. Mas, o que esta 

pesquisa revelou é a difi culdade de incorporar  a 
variável propósito nos modelos de Brand Equi-
ty e uma aproximação ainda que não totalmente 
comprovada da variável nos modelos de amor a 
marca. Foi evidenciado ainda que alguns pro-
pósitos parecem não ter superado as confusões 
conceituais narradas por Troiano, Jucá e Bilton 
(2010). O propósito, assim, soa como demagó-
gico e, eventualmente até, como fi ctício. Veri-
fi camos que as marcas, tanto as mais valiosas 
quanto as mais amadas, ainda parecem ter di-
fi culdade de comunicar seu propósito, de ma-
neira convincente, a seus consumidores, o que 
pode motivar estudos futuros.
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Resumo: 
Na última década, o cinema e os jogos digitais têm movi-
mentado bilhões de dólares a cada ano com a produção de 
conteúdo baseada em histórias em quadrinhos ou a cria-
ção de novas narrativas e personagens. Esses atores do 
mundo da fantasia, ícones da cultura pop e geek/nerd a 
exemplo de Batman, Mário e John Week, viraram gran-
des marcas não apenas em faturamento, mas também 
pela ligação emocional com o público consumidor/fã. 
Essa empatia favorece articulações para o licenciamen-
to de marcas associadas à indústria dos quadrinhos, do 
cinema e dos games. Este trabalho utiliza a metodologia 
qualitativa e a técnica de estudo de caso para investigar 
como o jogo online multiplayer Fortnite Battle Royale 
utiliza, na sua estratégia mercadológica, personagens de 
outros estúdios, como Marvel, DC Comics e Star Wars, 
para atrair consumidores, motivando a coleção de itens 
do desejo do público geek/nerd/gamer, mas também 
gerando engajamento de seu público tanto no game 
quanto fora dele, nas redes sociais digitais, por meio de 
concursos e promoções, numa perspectiva de cocriação 
de valor. Para tanto, faz uso estratégico do intertexto e 
da intertextualidade, a partir da articulação diacrônica 
entre os elementos textuais, visuais e sonoros associados 
a esses personagens e narrativas. Para melhor entender 
esses fenômenos, buscamos estabelecer diálogos teóri-
cos advindos do Branding, do Marketing, do Design e 
da Comunicação, favorecendo a melhor compreensão 
dessas estratégias e sua aplicabilidade para marcas na-
cionais de jogos.

Palavras-chave: Fortnite; Branding; Indústrias 
Criativas, Licenciamento; Games. 

Abstract:
In the last decade, cinema and digital games have mo-
ved billions of dollars each year with the production of 
content based on comic books or the creation of new 
narratives and characters. These actors from the fantasy 
world, icons of pop culture and geek / nerd like Batman, 
Mário and John Week, became great brands not only 
in sales, but also for the emotional connection with the 
consumer / fan audience. This empathy favors articu-
lations for the licensing of brands associated with the 
comics, cinema and games industry. This work uses the 
qualitative methodology and the case study technique 
to investigate how the multiplayer online game Fortnite 
Battle Royale uses, in its marketing strategy, characters 
from other studios, such as Marvel, DC Comics and Star 
Wars, to attract consumers, motivating the collection of 
items of the desire of the geek / nerd / gamer audien-
ce, but also generating engagement of its audience both 
in the game and outside it, in digital social networks, 
through contests and promotions, in a perspective of 
co-creation of value. To this end, it makes strategic use 
of intertext and intertextuality, based on the diachronic 
articulation between the textual, visual and sound ele-
ments associated with these characters and narratives. 
To better understand these phenomena, we seek to es-
tablish theoretical dialogues arising from Branding, Ma-
rketing, Design and Communication, favoring a better 
understanding of these strategies and their applicability 
to national game brands.

Keywords: Fortnite; Branding; Creative Industries; 
Licensing; Games.
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Resumén: 
Em la última década, el cine y los juegos digitales han 
movido miles de millones de dólares cada año con la 
producción de contenido basado en cómics o la creaci-
ón de nuevas narrativas y personajes. Estos actores del 
mundo de la fantasía, íconos de la cultura pop y geek / 
nerd como Batman, Mário y John Week, se convirtie-
ron en grandes marcas no solo en ventas, sino también 
por la conexión emocional con el público consumidor 
/ fan. Esta empatía favorece las articulaciones para el 
licenciamiento de marcas asociadas a la industria del 
cómic, el cine y los juegos. Este trabajo utiliza la meto-
dología cualitativa y la técnica del caso de estudio para 
investigar cómo el juego online multijugador Fortnite 
Battle Royale utiliza, en su estrategia de marketing, per-
sonajes de otros estudios, como Marvel, DC Comics y 
Star Wars, para atraer consumidores, motivando a los 
recopilación de elementos del deseo de la audiencia geek 
/ nerd / gamer, pero también generando engagement de 
su audiencia tanto en el juego como fuera de él, en las 
redes sociales digitales, a través de concursos y promo-
ciones, en una perspectiva de co-creación de valor. Para 
ello, hace un uso estratégico del intertexto y la intertex-
tualidad, a partir de la articulación diacrónica entre los 
elementos textuales, visuales y sonoros asociados a estos 
personajes y narrativas. Para comprender mejor estos 
fenómenos, buscamos establecer diálogos teóricos deri-
vados del Branding, Marketing, Diseño y Comunicación, 
favoreciendo un mejor entendimiento de estas estrate-
gias y su aplicabilidad a las marcas de juegos nacionales.

Palabras-clave: Fortnite; Marca; Industrias Creati-
vas, Licencias; Juegos. 

Résumé:
Au cours de la dernière décennie, le cinéma et les 
jeux numériques ont déplacé des milliards de dollars 
chaque année avec la production de contenus basés 
sur des bandes dessinées ou la création de nouveaux 
récits et personnages. Ces acteurs du monde fantas-
tique, icônes de la culture pop et geek / nerd comme 
Batman, Mário et John Week, sont devenus de grandes 
marques non seulement dans les ventes, mais aussi 
pour le lien émotionnel avec le public consommateur 
/ fan. Cette empathie favorise les articulations pour 
les licences de marques associées à l’industrie de la 
bande dessinée, du cinéma et des jeux. Ce travail uti-
lise la méthodologie qualitative et la technique d’étude 
de cas pour étudier comment le jeu en ligne multi-
joueur Fortnite Battle Royale utilise, dans sa straté-
gie marketing, des personnages d’autres studios, tels 
que Marvel, DC Comics et Star Wars, pour attirer les 
consommateurs, motivant le collection d’objets de la 
volonté du public geek / nerd / gamer, mais aussi sus-
citer l’engagement de son audience tant dans le jeu 
qu’en dehors de celui-ci, dans les réseaux sociaux nu-
mériques, à travers des concours et des promotions, 
dans une perspective de co-création de valeur. À cette 
fi n, il fait un usage stratégique de l’intertext et de 
l’intertextualité, basé sur l’articulation diachronique 
entre les éléments textuels, visuels et sonores associés 
à ces personnages et récits. Pour mieux comprendre 
ces phénomènes, nous cherchons à établir des dialo-
gues théoriques issus du Branding, du Marketing, du 
Design et de la Communication, favorisant une meil-
leure compréhension de ces stratégies et de leur appli-
cabilité aux marques de jeux nationales.

Mots-clés: Fortnite; L´image de marque; Industries 
créatives; Licences; Jeux.
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Introdução 
A indústria do entretenimento nunca esteve 

tão bem em termos de criação, popularidade, con-
sumo e, também, em volume de negócios em todo o 
mundo. Independente do gênero e do perfi l de pú-
blico, um estilo de conteúdo tem se destacado nos 
últimos 10 anos, em que as culturas pop e geek são 
o tema em destaque, e não falamos de histórias e 
personagens da tecnologia ou fi cção científi ca, mas 
sim, dos super-heróis criados nos quadrinhos que 
invadiram o mundo do cinema e dos games.

O cinema e os jogos digitais têm movimentado 
bilhões de dólares a cada ano com a produção de 
conteúdo baseada em histórias em quadrinhos ou 
a criação de novas narrativas e personagens. Em 
2019, a indústria de jogos movimentou US$ 120 bi-
lhões, incluindo títulos para PC, console e dispositi-
vos móveis (android e iOS) (SUPERDATA, 2020). 
Somente o fi lme “Avengers: Endgame” faturou 
US$ 2,750 bilhões em bilheterias em todo o mun-
do (TECMUNDO, 2019) com a exibição dos perso-
nagens da Marvel, a exemplo de Capitão América, 
Homem de Ferro, Homem-Aranha e Thor.

Segundo dados do analista da Niko Partners 
Daniel Ahmad (2019), no universo dos games po-
demos destacar a jornada dos personagens Ellie e 
Joel, do primeiro título de The Last of Us, da em-
presa Naught Dog, que, após seis anos do seu lan-
çamento, conseguiu ultrapassar a marca de 20 mi-
lhões de cópias vendidas para as plataformas PS3 
e PS4 da Sony.

Desde a aparição do super-herói Superman, na 
Action Comics, n° 1, em 1938, vários outros per-
sonagens idealizados nos quadrinhos, a exemplo 
de Batman, Aquaman, Mulher Maravilha, Hulk, 
Thor e Homem-Aranha, ganharam destaque na 
arte, na TV, no cinema, nos games, favorecendo o 
surgimento de tantos outros, como Mario, do jogo 
Super Mario Bros (1985), Neo, do fi lme The Matrix 
(1999), e John Week, da película de mesmo nome 
(2014), sendo o último e o penúltimo protagoniza-
dos pelo ator Keanu Reeves. 

1. Geeks, nerds e marcas: emoção que faz o 
negócio passar de fase

Esses personagens icônicos da cultura pop e 
geek/nerd têm se tornado grandes marcas, não só 

pelo volume de negócios resultante da venda de 
produtos e do licenciamento do uso de imagem, co-
mo também pela interação emocional estabelecida 
com seu público consumidor, ou melhor, com seus 
fãs, representados por jovens, em especial adultos 
da geração Z, nascidos nos anos 1980, que, além 
de publicizar tais marcas, também geram comuni-
dades nas redes sociais digitais, através de blogs de 
notícias, das feiras e dos eventos. 

Essa relação emocional entre consumidor/fã e 
marca é facilmente compreendida quando pensa-
mos, de acordo com Neumeier (2008), que marcas 
são sentimentos. Nessa perspectiva, o objetivo das 
marcas é, não somente buscar criar conexões emo-
cionais com seus públicos-alvo, mas elas mesmas 
se tornarem associações positivas, capazes de esta-
belecer e manter vínculos vínculos profundos com 
seus consumidores, que, não raro, perduram por 
décadas, atravessando gerações. 

Neumeier afi rma que “marca é a percepção ín-
tima, o sentimento visceral de uma pessoa em rela-
ção a um produto, serviço ou empresa.”, isso tudo 
em função de que “todos nós somos seres emotivos, 
intuitivos, apesar dos nossos melhores esforços 
para sermos racionais.” (2008). Identifi car-se com 
uma marca – e, no caso do universo gamer, com os 
seus personagens e respectivos mundos - tem a ver 
muito mais com as conexões emocionais que essa 
consegue estabelecer conosco do que com nossas 
escolhas e decisões racionais.

Partindo da compreensão desta relação emo-
cional entre consumidores e marcas, Domingues 
(2013) destaca que é fundamental que as marcas, 
na sociedade em rede, em que se dá cada vez mais 
intensamente a comunicação todos-todos, promo-
vam um diálogo aberto e cocriativo com seus pú-
blicos. Essa recomendação ganha ainda mais força 
quando pensamos nos mercados associados à in-
dústria do entretenimento, em que há uma predis-
posição dos consumidores para estabelecer laços 
emotivos fortes e duradouros com as marcas.

Esta pesquisa faz uso da metodologia qualitati-
va e da técnica de estudo de caso para melhor com-
preender as estratégias mercadológicas utilizada 
pelo grande sucesso da indústria de games na atu-
alidade: Fortnite. Para Greenhelgh e Taylor (apud 
PEREIRA, 2004), a pesquisa qualitativa tem a in-
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tenção de explorar uma área particular, coletando 
dados a partir de observações e entrevistas, geran-
do ideias e hipóteses a partir das análises dos dados 
adquiridos. Como técnica, utilizamos o estudo de 
caso, o qual investiga um fenômeno contemporâ-
neo partindo do seu contexto real, utilizando-se de 
múltiplas fontes de evidências. (GIL, 2009).

2. O game Fortnite e sua relevância no con-
sumo gamer hoje

Fortnite é um jogo de sobrevivência de mun-
do aberto, lançado em 2017, pela Epic Games, 
com três modalidades de escolha para o jogador: 
Salve o Mundo, Modo Criativo e Battle Royale. 
No Fornite, para permanecerem vivos o maior 
tempo possível, os jogadores fabricam ferramen-
tas e coletam recursos e armas. Normalmente, 
cada partida ou rodada tem 100 participantes si-
multaneamente, que podem jogar em quartetos, 
dupla ou até mesmo sozinhos. Madruga (2019) 
esclarece que:

O termo Fortnite surgiu de uma variação da pala-
vra ‘Fortnight’ da língua inglesa, que é usada para 
expressar ‘um período de quatorze dias’. No contex-
to do game, o nome faz sentido ao considerarmos 
que o primeiro modo de jogo em Fortnite foi ‘Salve 
o Mundo’, em que é necessário sobreviver ao ataque 
de zumbis e monstros durante quatorze dias.

Salve o Mundo é um modo de jogo em que 
os jogadores trabalham juntos para combater 
zumbis, reunir recursos e defender casas ou 
bases contra ataques. Funciona como um game 
de sobrevivência e construção. Por sua vez, o 
Modo Criativo possibilita aos gamers criar seu 
próprio mapa privado, e convidar jogadores 
para a ilha onde podem realizar suas próprias 
partidas. No Battle Royale, modo que provou 
ser o mais popular entre os jogadores, não há 
história: os jogadores são colocados numa ilha, 
para onde saltam de um ônibus planador que 
atravessa o céu do mapa onde ocorrerá a ação, 
desarmados e sem recursos, para recompor 
vida ou resistência. Após aterrizarem usando 
planadores de diversos formatos, eles preci-
sam procurar na ilha suprimentos e armas para 
sobreviver (Figura 01).

Em 2017, ano de lançamento, foram dispo-
nibilizadas ao público apenas duas versões do 
Fornite: o Save TheWorld e o Battle Royale. 
A primeira, no modelo pay-to-play, tinha uma 
proposta cooperativa, de sobrevivência, para até 
quatro jogadores, com os objetivos de lutar con-
tra zumbis e defender objetos a partir da constru-
ção de fortifi cações por parte dos gamers. A se-
gunda usava o modelo free-to-play, ou seja, era 
um jogo gratuito, do gênero battle royale, para 
aproximadamente 100 jogadores, com o objeti-
vo de batalhar em espaços cada vez menores até 
que sobrasse apenas uma equipe ou um jogador 
(Figura 02).

Em 2017, os dois jogos foram lançados pa-
ra as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PC, 
com sistemas operacionais Microsoft Windows 
e macOS. O primeiro no mês de julho e o segun-
do em setembro, incluindo versão para o console 
Nintendo Switch e também para smartphones 
Android e iOS. Para a surpresa da Epic Games e 

Figura 01: Imagem do game Fortnite
Fonte: h� ps://cdn.player.one/sites/player.one/fi les/2018/01/20/
fortnite-campaign.jpg

Figura 02: Área de personagens colecionaveis de game
Fonte: Montagem dos autores.
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das revistas especializadas, a versão Battle Roya-
le se transformou em uma febre de consumo 
por parte de jogadores de todo o mundo, tanto 
crianças quanto adultos. Menos de um ano após 
o lançamento, em março de 2018, a produtora 
de vídeo Jenna Stoeber, em entrevista ao site 
especializado em games Polygon, afi rmou que 
Fortnite havia se tornada um “fenômeno cultu-
ral” (STOEBER in RONCOLATO, 2018). Mesmo 
sendo um jogo gratuito, a Epic Games começou a 
faturar cerca de 300 milhões de dólares mensais 
com Fortnite já em 2018 (RONCOLATO, 2018), 
em função da venda de bonecos, roupas, armas, 
grafi tes, gestos e passes de dança relacionados ao 
mesmo, alçando-o à condição de um dos títulos 
mais lucrativos da empresa e da história da in-
dústria dos games.

Segundo Roncolato (2018), o sucesso fulmi-
nante do jogo pode ser atribuído também a uma 
partida realizada por duas celebridades das re-
des sociais digitais, o rapper, cantor, compositor 
e produtor musical canadense, Aubrey Drake 
Graham, mais conhecido por Drake, e o gamer 
americano e vlogger Tyler Blevins, mais conhe-
cido como Ninja, que possui 9 milhões de segui-
dores em suas contas do Twitch e Youtube, onde 
realiza transmissões ao vivo. 

A soma desses elementos à liberdade dada aos joga-
dores para jogadas e construções criativas fazem de 
Fortnite um produto de entretenimento altamente 
consumível em plataformas como Twitch e Youtube. 
(RONCOLATO, 2018).

Dados publicados pela Epic Games aponta-
vam que Fortnite Battle Royale era jogado por, 
aproximadamente, 250 milhões de usuários re-
gistrados em fevereiro de 2019. E, mesmo com 
títulos concorrentes, a exemplo do game Apex 
Legends, da Respawn Entertainment, o jogo 
manteve um público fi el, da ordem de grandeza 
de cerca de 10 milhões de jogadores em partidas 
online, ao mesmo tempo. (MADRUGA, 2019). 

Com Fortnite, os números da Epic Games, 
nos últimos três anos, tornaram-se superlativos: 
a empresa lucrou quase R$ 3 bilhões somen-
te em 2019 (GloboEsporte, 202). A SuperData 
Research também fez uma lista com os 10 jogos 

pagos que mais faturaram ao longo do ano passa-
do. Em primeiro lugar, fi cou PlayerUnknown’s 
Battlegrounds, rival maior de Fortnite no gênero 
de “battle royale” (no qual 100 jogadores entram 
numa arena e só um sai). O game da Bluehole 
faturou US$ 1,03 bilhão em 2018. (LINK, 2019).

Segundo o site Statista, o jogo Fortnite Bat-
tle Royale foi de, aproximadamente, 30 milhões 
de usuários em dezembro de 2017 para 350 mi-
lhões em 2020 (GOUGH, 2020), o que evidencia 
o crescimento exponencial da lucratividade da 
marca Fortnite, conforme podemos observar na 
fi gura abaixo (Figura 03).

Desde a sua concepção e publicação, Fort-
nite Battle Royale criou skins visualmente di-
ferentes e engraçadas (STUART in RONCOLA-
TO, 2018), algumas parecendo personagens de 
memes, em consonância com a linguagem pró-
pria do universo digital e com os gostos da nova 
geração de jogadores, algo distinto de outros 
títulos da época de seu lançamento em 2017, 
com o propósito de serem usadas e coleciona-
das pelos jogadores. Dentre elas, tem o Beef 
Boss (Figura 03a), com uma cabeça grande 
que mais parece um hambúrguer, inspirado no 
símbolo da marca Durr Burger, uma franquia 
de fast-food fictícia criada pelo game. No mes-
mo estilo, tem também a skin Tomatohead, 
com uma cabeça grande de tomate inusitada 
com bigode (Figura 03b).

Figura 03: Gráfi co mostra a evolução de público desde o lançamento
Fonte: h� ps://www.sta� sta.com/sta� s� cs/746230/fortnite-players/
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Figura 04: a. Beef Boss; b. Tomatohead.
Fonte: Montagem dos autores a par� r do site da empresa.

Em maio de 2018, a Epic Games lançou sua 
primeira estratégia de licenciamento de marca, 
utilizando marcas, personagens e objetos de 
outras empresas do universo dos quadrinhos 
e do cinema. Esse fato contribui bastante pa-
ra Fortnite contabilizar, em 2019, cerca de 125 
milhões de jogadores ativos no mundo inteiro 
e a Epic Games ser avaliada em US$ 15 bilhões 
após uma rodada de investimento liderada pe-
los fundos KKR, Kleiner Perkins e Lightspe-
ed. Tudo isso devido ao forte sucesso do jogo. 
(LINK, 2019).

Os primeiros personagem e objeto, den-
tro da estratégia de licenciamento de marca, 
que catapultou Fortnite, a serem utilizados no 
Fortnite Battle Royale foram o personagem 
Thanos e a Manopla do infinito, integrantes do 
universo Marvel, apresentados na saga Os Vin-
gadores, nos cinemas, para o público mundial. 
Essa estratégia vai se apresentar como bas-
tante interessante não apenas para a empresa, 
mas também para o público consumidor, visto 
que o jogador passa a poder colecionar itens 
dos seus personagens favoritos e “encarná-los” 
nas interações dentro do jogo, fazendo-nos vis-
lumbrar as estratégias de branding, dentre as 
quais o uso intensivo do cobranding, que im-
pulsionam o sucesso de Fortnite, como vere-
mos a seguir.

3. Fortnite como marca e suas estratégias 
mercadológicas

O uso do licenciamento de marcas das in-
dústrias dos quadrinhos e do cinema pelo For-
tnite evidencia a potente estratégia de cobran-

ding utilizada pela Epic Games para Fortnite, 
ou seja, a associação estratégica entre duas 
marcas, num determinado período de tempo, 
a fim de transferirem seus atributos positivos 
mutuamente, ampliarem visibilidades e soma-
rem audiências. Vale lembrar que, no caso do 
universo gamer, as audiências são não somen-
te altamente consumidoras como também bas-
tante apaixonadas por tudo o que cerca os seus 
games preferidos.

A parceria de cocriação entre marcas, o conhecido 
cobranding, é comum no marketing. A junção de 
esforços em campanhas, ações e até mesmo pro-
jetos sociais é recorrente na publicidade. Alguns 
tipos de cocriação, no entanto, envolvem desafios 
muito mais profundos do que apenas o alinhamen-
to da mensagem. Envolve a alteração de produ-
tos. (PACETE, 2019).

Esse desafio, que envolve, inclusive a alte-
ração de produtos, é bem resolvido na associa-
ção do Fortnite, por exemplo, com a Marvel. 
Os personagens da Marvel dos quadrinhos são 
bem adaptados para o Fortnite, nas suas ver-
sões em cobranding com o game, inserindo-se 
no contexto de maneira harmônica e legítima. 
Nesse caso, é feita uma espécie de releitura do 
personagem original, conhecido há décadas pe-
lo público, agora com uma pegada muito mais 
gamer, seguindo a estética do jogo em questão. 

Nesse sentido, podemos apontar a relevân-
cia do intertexto e da intertextualidade para as 
estratégias mercadológicas que envolvem o 
uso do licenciamento de marcas, em especial 
no caso que estamos investigando, tópico so-
bre o qual falaremos a seguir. Também os itens 
colecionáveis, como as armas, passam por re-
leituras quando vão do mundo dos quadrinhos 
e do cinema para o mundo dos games digitais 
na atualidade, fato observado com sucesso no 
game em discussão neste paper.

Mas não apenas personagens e itens cole-
cionáveis que fazem o Fortnite ser tão querido 
pelos seus usuários. Também os passes de dan-
ça, do break ao hip hop, propiciam a reverbe-
ração do game nas redes sociais digitais e nos 
noticiários internacionais, a partir de diversas 
referências ao jogo da Epic Games. Segundo 
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Roncolato (2018), esses movimentos de dança 
têm contagiado fãs e celebridades, a exemplo 
da fi nal da Copa do Mundo de 2018, na vitória 
da França sobre a Croácia, em que o atacante 
Griezmann, da seleção francesa, comemorou o 
gol de pênalti, colocando a mão na testa em for-
ma de “L” e fazendo uma dança inusitada em 
referência ao jogo. A ex-primeira dama Michelle 
Obama, certa vez, também fez menção ao passi-
nho e se tornando um comentário instantâneo 
nas redes. (LINK, 2019).

Fortnite apresenta também alguns perso-
nagens próprios, a exemplo da mascote Cudd-
le Team Leader que apareceu no Valentine’s 
Day. Love Ranger (Figura 05a.) é uma roupa 
contendo máscara de ursinho cor-de-rosa, com 
um coração rasgado pintado na altura do abdô-
men. Uma imagem que pode ser considerada 
engraçada e assustadora ao mesmo tempo, mas 
muito bem recebida pelos fãs do game. Também 
há uma Lhama Rosa (Figura 05b.), que apare-
ce de vez em quando no jogo para ser colecio-
nada e que nos faz pensar sobre um princípio 
importante da cultura de consumo: a distinção 
associada ao fato de ser capaz de dispor ou não 
daquele bem ou acesso considerado valioso. Por 
serem raras, as lhamas se tornam bastante va-
liosas e desejadas.

As pinhatas em forma de lhamas são as caixas de 
suprimentos pagas do modo Salve o Mundo de For-
tnite, implementadas no modo Battle Royale como 
um item bastante raro. Ao quebrar uma delas, você 
pode receber alguns dos itens e armas mais podero-
sos do jogo, mas encontrá-las no mapa não é nada 
simples. Isso porque, como as lhamas são muito 
valiosas, elas são bastante escassas e podem apare-
cer de modo aleatório, não possuindo um local fi xo 
para serem encontradas. No entanto, há algumas 
regiões onde elas aparecem com mais frequência 
(GOGONI, 2019).

Mascotes e skins geram empatia e desper-
tam o carisma das pessoas, podendo ser adqui-
ridos fora do contexto do jogo, através dele, de 
camisas e de action fi gures.

Poucos games trabalham a interação com 
seus jogadores fora do contexto do jogo. Além 
do uso de personagens de outras franquias na 
sua estratégia de ampliação de visibilidade e en-

Figura 05: a. Skin Cuddle Team Leader; b. Pinhata
Fonte: Montagem dos autores a par� r do site da empresa.

volvimento de públicos, Fortnite promove ações 
como a competição criativa Fortnite World Cup, 
concurso para criação de emote, para o qual os 
usuários devem enviar vídeos de passes de dan-
ça, contemplando também a votação dos usu-
ários nos itens colecionáveis que desejem ver 
novamente ofertados na loja do game (Figura 
06). Algumas dessas interações são através da 
publicação de vídeos no Youtube ou TikTok com 
#tags específi cos.

4. A indústria dos games e a intertextua-
lidade: personagens, interações e inter-
textos

O uso de licenciamento na indústria dos ga-
mes não é nova. Em 1979, foi produzido o pri-
meiro brinquedo com o uso dos personagens do 
universo de Star Wars e de sua marca forte. No 
mesmo ano, foi lançado um dos primeiros jogos 
de super-herói licenciado para videogame: Su-
perman, projetado por John Dunn e publicado 

Figura 06: Imagem de ação promocional do jogo com o público.
Fonte: h� ps://www.epicgames.com/fortnite/pt-BR/news/emote-
-royale-rules
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pela Atari para rodar no console Atari 2000. Em 
1982, foi a vez de ser lançado o game ET - The 
Extra-Terrestrial, inspirado na narrativa do 
fi lme E.T. O Extraterrestre, dirigido por Steven 
Spielberg naquele ano, para o mesmo console. 
Esse licenciamento é, curiosamente, apesar do 
sucesso estrondoso do longa-metragem, um dos 
casos em que o licenciamento de uma marca 
forte da indústria cinematográfi ca deu errado 
para a Atari, uma das marcas mais prestigiadas 
do mercado dos games na década de 1980. Isso 
se deve ao fato de que a qualidade do jogo pro-
duzido fi cou aquém das expectativas do público 
dado o enorme sucesso do fi lme e sua indiscutí-
vel qualidade técnica, o que gerou um prejuízo 
sem precedentes para a companhia e a indústria 
de jogos. 

É interessante que, nos quadrinhos, essa 
estratégia foi utilizada para impulsionar vendas 
da DC Comics e Marvel Comics. Um exemplo é o 
título The Battle of the Century - Superman VS 
the Amazing Spider-Man, publicado pelas du-
as editoras nos Estados Unidos, em 1976, uma 
estratégia que vendeu meio milhão de exempla-
res. Mesmo o retorno fi nanceiro fi cando abai-
xo do esperado, a HQ se tornou um marco na 
indústria das revistas em quadrinhos (ALIAGA, 
2019). No Brasil, o título foi publicado pela Al-
manaque dos Heróis, em 1977, com a tradução 
“A Batalha do Século - Super-Homem contra o 
incrível Homem-Aranha”. Essa simbiose tem 
ocorrido também entre títulos dos mundos de 
jogos, a exemplo da inclusão do personagem ex-
clusivo da Sony/Playstation, Kratos, da saga de 
God of War, na edição número nove do jogo de 
combate Mortal Kombat (2011) (MONTEIRO, 
2014).

Com o sucesso do personagem Thanos da 
Marvel, o game Fortnite Battle Royale conti-
nuou promovendo a aparição de outros perso-
nagens, a exemplo de Capitão América, Aqua-
man, Rey e Kylo Ren (Star Wars), Arlequina, 
dentre outros. A cada passagem de temporada, 
novos personagens são apresentados, bem co-
mo a customização de trajes e objetos relacio-
nados à temática nerd/gamer utilizada, ilustra-
ções (grafi tagem) e passes de danças.

O licenciamento de uso de imagem tem si-
do explorado pela indústria do cinema e dos 
games, e essa simbiose tem propiciado bons ne-
gócios para ambas, dada a força das marcas que 
criam, promovem e gerenciam. Nesse sentido, 
fi ca evidente o uso estratégico do intertexto e 
da intertextualidade na construção dessas mar-
cas. Maingueneau destaca que todo intertexto 
contempla uma intertextualidade. Enquanto o 
primeiro é o conjunto de fragmentos como cita-
ções e alusões convocados em um certo corpus, 
o segundo diz respeito ao sistema de regras im-
plícitas subjacentes a esse intertexto (in CHA-
RAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.289). 

Vale observar que inter é um sufi xo de ori-
gem latina, que faz referência à noção de rela-
ção. A intertextualidade, dessa forma, refere-se 
às relações entre os textos, sendo possível afi r-
mar que todo texto, em maior ou menor grau, é 
um intertexto, em virtude das relações dialógi-
cas fi rmadas. A relação das indústrias dos qua-
drinhos e do cinema com a indústria de games 
se dá no uso dos personagens, dos objetos, das 
narrativas e dos múltiplos elementos que com-
põem esses universos simbólicos e imagéticos. 

Os fragmentos textuais, visuais e sonoros 
articulados por essas indústrias funcionam co-
mo citações e alusões convocados em um certo 
corpus, como pontua Maingueneau (in CHA-
RAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.289). A 
intertextualidade se dá no respeito ao sistema 
de regras implícitas subjacentes a esse intertex-
to, sendo esses mesmos elementos articulados 
em novos contextos, mas, seguindo seus prin-
cípios éticos e estéticos, conforme observado 
no caso do personagem Thor, comentado ante-
riormente, que passou por adaptações quando 
da sua utilização nos quadrinhos, no cinema e, 
posteriormente, nos games.

Há uma evidente relação de transferência 
de signifi cados, prestígio e audiências nas es-
tratégias que se utilizam do licenciamento de 
marcas e, no caso do Fortnite, também do co-
branding. Mas, apesar de todo licenciamento 
de marca estar associado a uma estratégia de 
cobranding, nem toda estratégia de cobranding 
está atrelada a um licenciamento de marca.
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As primeiras interações da indústria cine-
matográfi ca com a indústria de jogos começa-
ram na década de 1980 com a cessão da imagem 
do universo de Star Wars para a criação de um 
game/brinquedo, assim como, vice-versa, a pro-
dução de fi lmes com base em personagens dos 
jogos, como Lara Croft: Tomb Raider (2001), 
e Jogador Nº 1 (2018), que apresentou em tela 
diversos heróis de títulos como Pac-Man, Duke 
Nukem e Street Fighter II (MAGELA, 2018). 

A partir de 2018, Fortnite começou a inserir 
personagens de outros contextos e outros uni-
versos também nas suas narrativas, incluindo o 
mundo do cinema, dos esportes e dos próprios 
games. O primeiro deles foi publicado em maio 
de 2018, logo após o lançamento do fi lme Vinga-
dores: Guerra Infi nita, no mês anterior, que ar-
recadou 2,048 bilhões de dólares em bilheteria. 
O fi lme mostrava Thanos destruindo boa parte 
dos heróis e metade da população do universo 
ao instalar a manopla com as pedras do infi nito. 
No jogo, era possível usar a skin do personagem 
da Marvel (Figura 07a.), assim como usar a ma-
nopla do infi nito na partida. Como sempre, es-
ses elementos eram colecionáveis, e os gamers 
realizavam desafi os para conquistá-los. 

Outro universo utilizado pelo game da Epic 
Games foi o mundo de Pandora retratado no 
jogo Borderlands (Figura 07b.). Em agosto de 
2019, a temporada apresentou elementos co-
lecionáveis e skin do personagem criados pela 
Gearbox Software, o que fez bastante sucesso, 
rendendo a versão 2 e 3 do título. De acordo com 
Felipe Carbone (2019), a franquia já arrecadou 
mais de US$ 1 bilhão.

Um ator que tem chamado a atenção no 
mundo do cinema e dos games é Keanu Ree-
ves, que protagonizou o personagem Neo, no 
fi lme Matrix, e também atuou em outro título 
de extremo sucesso, encarnando o papel de Jo-
hn Wick, um assassino de aluguel que tenta se 
aposentar de suas atividades, mas, por questões 
do destino, é chamado para mais um embate. A 
skin e os utensílios de John Wick (Figura 07c.) 
foram publicados em 16 de maio de 2019 (EPIC 
GAMES, 2019) e os fãs tanto do jogo quanto do 
fi lme puderam colecionar itens ligados ao uni-

verso do fi lme, a exemplo da moeda dourada 
que o personagem utiliza.

O game também criou o Centro da Cidade 
do Jordan com os artistas criativos NotNellaf e 
Tollmolia (Figura 07d.). Os jogadores eram de-
safi ados a fazerem saltos e manobras radicais e 
de enterradas, termo usado no mundo do Bas-
quete e, principalmente, na NBA para garantir 
prêmios como trajes e skates. A temporada foi 
publicada em maio de 2019, inspirada no len-
dário jogador de basquete da NBA, Michael 
Jeff rey Jordan. Isso demonstra que o Fortnite 
Battle Royale sempre esteve antenado com vá-
rios contextos e atores que fazem sucesso fora 
do mundo dos jogos, adotando essas relações na 
sua estratégia para melhor engajar e envolver o 
seu público fi el e novo jogadores.

Considerações fi nais
É perceptível que, para além do consumo 

desses bens materiais, os consumidores/fãs 
que movimentam as cifras vultosas da indústria 
do entretenimento global, especialmente vol-
tada para o mundo do audiovisual e dos jogos 
digitais, relacionam-se com essas narrativas e 
personagens movidos por um forte consumo 
simbólico (DOMINGUES, MIRANDA, 2018). 
Aos olhos dos fãs, não são apenas objetos que 
são comprados e consumidos, mas, sim, signos, 
símbolos, afetos, relações de pertencimento, 
senso de comunidade e de tribo (GODIN, 2010; 
DOMINGUES, MIRANDA, 2018). 

Estudos sobre marcas de jogos, estratégias 
de branding e consumo simbólico de persona-
gens e narrativas são pouco explorados pela lite-
ratura tanto do campo dos jogos digitais quanto 
pela área de branding e dos estudos do consu-
mo, o que nos aponta uma intersecção de sabe-
res provocadora que propicia ótimas refl exões 

Figura 07: a. Skin de Thanos; b. Borderlands; c. John Wick d. Cidade 
do Jordan. 
Fonte: Montagem dos autores a par� r do site da empresa.
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e muitos insights para as indústrias criativas. É 
possível perceber, a partir das estratégias iden-
tifi cadas, indicadores de como outras marcas 
ligadas ao universo do audiovisual e dos games 
no Brasil podem traçar suas diretrizes estraté-
gicas de maneira mais competitiva e assertiva 
ressaltando-se a relevância do cobranding para 
o Branding e o Marketing atuais.

Também entendemos ser importante apon-
tar a relevância do intertexto e da intertextua-
lidade para as estratégias mercadológicas bem 
sucedidas que pudemos conhecer e discutir ao 
longo desse texto, o que aponta também para a 
força da cooperação, da colaboração e da coo-
petição na era digital. Indústrias que, potencial-
mente, poderiam ser vistas como concorrentes, 
hoje, somam cada vez mais forças a fi m de am-
pliarem seus mercados, suas audiências, o en-
gajamento dos seus públicos e, por consequên-
cia, suas lucratividades tanto no mundo digital 
quanto fora dele.

As estratégias que envolvem itens colecio-
náveis e a interação com os consumidores/fãs, 
através de concursos como o Fortnite World 
Cup, também nos apontam caminhos interes-
santes a serem seguidos por players da indús-
tria de games do mais diferentes portes. Colo-
car o consumidor/fã no centro das estratégias, 
aproximando-o cada vez da cocriação de valor 
para as marcas, demonstra como a indústrias 
dos games, tendo Fortnite como inspiração, es-
tá alinhada a uma ideia de um Marketing e um 
Branding cada vez mais fortemente customer-
-centric.
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Resumo: 
Este texto comenta o recente estudo de Pesquisa Apli-
cada desenvolvido pelo Observatório de Consumo, 
Cultura e Sociedade da Universidade Católica do Chile 
(De Simone et al. 2019). Este estudo busca aplicar me-
todologias inovadoras que permitam entender práticas, 
imaginações e construções de valor de marca que os con-
sumidores quebram nas paisagens dos shopping centers 
chilenos. A pesquisa foi desenvolvida como uma rede de 
mídia social de usuários anônimos que compartilhavam 
visitas públicas, sentimentos e comentários emocionais 
em um shopping das marcas estudadas. Como paisa-
gens, os consumidores reinterpretam esses espaços de 
marca de maneira complexa e os compartilham nas 
redes sociais por meio de hashtags, menções, georrefe-
rências e rótulos, que podem ser estudados retrospecti-
vamente.
O trabalho a seguir comenta o método de pesquisa men-
cionado acima, a netnografi a e seu potencial, desafi os e 
riscos a tempo de aplicar análises sócio-semióticas qua-
litativas ao conteúdo das redes sociais de consumidores 
em shopping centers.

Palavras-chave: netnografía; métodos de pesquisa 
do consumidor; brandscapes; shopping centers; Chile

Abstract:
This text comments on the recent study of Applied Re-
search developed by the Observatory of Consumption, 
Culture and Society of the School of Communications of 
the Catholic University of Chile (De Simone et al. 2019). 
This study sought to apply novel methodologies that 
allowed us to understand the new practices, imaginary 
and brand value constructions that consumers make of 
the brandscapes of Chilean shopping centers. The rese-
arch was developed as a netnography to social networks 
of anonymous users who shared their visits, comments, 
feelings and emotions in public accounts while they 
were in a commercial center of the brands studied. As 
brandscapes, these brand spaces are reinterpreted by 
consumers in complex ways, and are shared on social 
networks through hashtags, mentions, georeferencing 
and tagging, which can be studied retrospectively.
The following work discusses the research method refer-
red to - netnography - and its potential, challenges and 
risks when applying qualitative socio-semiotic analysis 
to the contents of social networks of shopping center 
consumers.

Keywords: netnography; consumer research metho-
ds; brandscapes; shopping centers; Chile
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Resumén: 
Este texto comenta el reciente estudio de investigación 
aplicada desarrollado por el Observatorio de Consumo, 
Cultura y Sociedad de la Facultad de Comunicaciones de 
la Universidad Católica de Chile (De Simone et al. 2019). 
Este estudio buscó aplicar metodologías novedosas que 
permitieran comprender las nuevas prácticas, imagina-
rios y construcciones de valor de marca que los consu-
midores hacen de los brandscapes de los centros comer-
ciales chilenos. La investigación se desarrolló como una 
netnografía a redes sociales de usuarios anonimizados 
que compartieron en cuentas públicas sus visitas, co-
mentarios sentimientos y emociones mientras estaban 
en un centro comercial de las marcas estudiadas. Como 
brandscapes, estos espacios de marca se ven reinter-
pretados por los consumidores de maneras complejas, y 
son compartidas en redes sociales a través de hashtags, 
menciones, georreferencias y taggeos, los cuales pueden 
ser estudiados retrospectivamente.

Palabras-clave: Fortnite; Marca; Industrias Creati-
vas, Licencias; Juegos. 

Résumé:
Ce texte commente la récente étude de recherche ap-
pliquée développée par l’Observatoire de la consom-
mation, de la culture et de la société de l’école des com-
munications de l’Université catholique du Chili (De 
Simone et al.2019). Cette étude a cherché à appliquer 
de nouvelles méthodologies qui nous ont permis de 
comprendre les nouvelles pratiques, les constructions 
imaginaires et de valeur de marque que les consom-
mateurs font des paysages de marques des centres 
commerciaux chiliens. La recherche a été développée 
comme une netnographie des réseaux sociaux d’utili-
sateurs anonymes qui ont partagé leurs visites, com-
mentaires, sentiments et émotions dans les comptes 
publics alors qu’ils étaient dans un centre commer-
cial des marques étudiées. En tant que paysages de 
marques, ces espaces de marques sont réinterprétés 
par les consommateurs de manière complexe et sont 
partagés sur les réseaux sociaux à travers des hash-
tags, des mentions, du géoréférencement et du tag-
ging, qui peuvent être étudiés rétrospectivement.
Les travaux suivants traitent de la méthode de re-
cherche mentionnée - la netnographie - et de son 
potentiel, des défi s et des risques lors de l’applica-
tion d’une analyse socio-sémiotique qualitative au 
contenu des réseaux sociaux des consommateurs des 
centres commerciaux.

Mots-clés: netnographie; méthodes de recherche 
auprès des consommateurs; paysages de marques; 
centres commerciaux; Chili.

1Diretora OCCS FCOM UC, Doutora em Estúdios Urbanos, Professora 
FCOM UC: rldesimo@uc.c.
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Introdução 
El consumidor chileno reconoce en los shop-

ping centers lugares donde interactuar, reunirse 
y socializar. Estudios previos han profundiza-
do en el rol pseudo-público del consumo en la 
ciudad chilena (De Simone, 2015; Salcedo & De 
Simone, 2013), modifi cando la estructura socio-
económica y la percepción de estatus en la socie-
dad (Stillerman, 2015), como ha sido observado 
también para otras latitudes en Latinoamérica 
(Dávila, 2016). Por ello este estudio analizó cada 
centro comercial –de un total de 85 centros co-
merciales ubicados en la Región Metropolitana 
de Santiago de Chile— como un espacio de sig-
nifi cados y como una comunidad múltiple y di-
versa que se representa y se siente representada 
por ese lugar, con múltiples interpretaciones del 
valor de marca. 

Las redes sociales y las plataformas de comu-
nicación han modifi cado de manera radical las 
experiencias de consumo, que pueden ser vistas 
hoy como fenómenos comunicacionales que in-
tegran la cultura urbana, los medios y las tecno-
logías (Fornäs et al. 2007).  El valor de marca de 
los lugares y el espacio como marca, o brandsca-
pes, plantea un nuevo desafío a la hora de com-
prender el marketing asociado a los espacios y a 
las comunidades de marca en una nueva econo-
mía de las experiencias digitalizadas (Bookman, 
2014; Klingmann, 2010).

Este trabajo recopila la experiencia del 
proyecto de investigación “Tendencias de Con-
sumo en el Retail Chileno y posibles escenarios”, 
realizado por el Observatorio de Consumo, Cul-
tura y Sociedad OCCS2 de la Facultad de Comu-
nicaciones de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile para la Cámara Chilena de Centros Co-
merciales, entre julio y octubre 2019 (Figura 1).

El estudio recopiló más de 2200 publicacio-
nes públicas y anonimizadas de consumidores 
de malls en Instagram y Twitter, compartidas 
durante julio 2018 y julio 2019. Como una radio-

grafía al consumidor chileno, este estudio utilizó 
técnicas cualitativas para reconocer tendencias 
emergentes. Se analizó su contenido a través 
de técnicas de etnografía digital para estudios 
de mercado o netnografía (Kozinets, 2010). A 
través de un modelo netnográfi co de análisis, el 
siguiente estudio logró identifi car tendencias de 
consumo en espacios físicos en base a lo que los 
usuarios comparten en sus perfi les de manera 
pública y abierta. Así, logramos analizar patro-
nes de desarrollo locales de estas tendencias, que 
permiten orientar ciertas recomendaciones en 
cuanto a escenarios futuros para el sector retail.

OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTI-
GACIÓN

En el marco de este estudio netnográfi co pre-
vio, este texto se propone revisar la metodolo-
gía empleada (netnografía) en el estudio de las 
prácticas en espacios de consumo, de modo de 
discutir las oportunidades y limitaciones meto-
dológicas de los métodos cualitativos y bottom-
-up en el estudio y gestión del valor de marca de 
brandscapes. 

Basándose en un enfoque decolonialista y 
periférico, se discute la necesidad de emplear 
metodologías emergentes, cualitativas y explo-
ratorias, nacidas de epistemologías locales, que 
permitan refundar un estudio del consumo y del 
branding que haga referencia a las realidades lo-
cales, en este caso chilenas y latinoamericanas, 

1El OCCS es dirigido por la Prof. Liliana De Simone, y en este proyecto 
de investigación participaron como consultores los profesores Claudia 
Labarca, Sebastián Goldsack y Patricio Dussaillant. El estudio Ten-
dencias de consumo del retail chileno y sus posibles escenarios coordi-
nó a un total de 12 investigadores netnógrafos, 2 coordinadores junior, 
y 4 investigadores senior.

Figura 01: Análisis de tendencias de consumo en base a redes sociales
Fuente: Tendencias de Consumo en el Retail Chileno y posibles escena-
rios (De Simone et al. 2019)
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antes que a tendencias globales desterritoriali-
zadas.

Es por esto por lo que este trabajo se propone 
analizar los resultados del estudio Tendencias de 
consumo del retail chileno y sus posibles escena-
rios a la luz de sus principales contribuciones a 
la industria chilena, y sus potenciales aportes a 
la discusión internacional, tanto en ámbitos me-
todológicos para el estudio del comportamiento 
de los consumidores, como para las propuestas 
de gestión de marca que puedan nacer en base a 
estos estudios exploratorios.

BRADSCAPES: ESPACIOS DE COMUNI-
DADES MARCARIAS

La importancia del lugar donde los compor-
tamientos de consumo son desplegados por los 
consumidores ha convertido a los espacios –es-
pacios físicos, como tiendas, centros comercia-
les, fl agships, pero también virtuales, como per-
fi les de Instagram, páginas web, grupos online de 
consumidores, etc.— en parte de los indicadores 
más importantes en la construcción de una mar-
ca. En esta línea, Klingmann reconoce que son 
las experiencias, y ya no el objeto, los que se han 
convertido en los productos del siglo XXI (2010). 
Y, por ende, el espacio arquitectónico y geográfi -
co donde esta experiencia se da lugar se convier-
te en un locus identitario, desde donde podemos 
imaginar-nos a través del consumo. 

Siguiendo esta tendencia, y a pesar de que la 
literatura internacional los reconoce como luga-
res de lo anómico – o no-lugares en el decir de 
Augé (2009)—los shopping malls se han conver-
tido en espacios cargados de sentido. Estos bran-
dscapes ocupan estrategias provenientes del 
branding para crear lugares que generan efectos 
de reconocimiento e identifi cación marcaria de 
larga permanencia, donde los usuarios se reco-
nocen como parte de una comunidad que no solo 
comparte valores y gustos, sino que pertenece a 
un ‘nosotros’ más amplio que comparte un espa-
cio en común. Estas experiencias comparten de 
manera ambigua los espacios online y offl  ine de 
las marcas, al confundirse las acciones que pa-
san en los lugares con aquellas acciones que son 
compartidas por los usuarios desde esos lugares 

y en alusión a ellos en plataformas virtuales. Así, 
vivimos entonces en una cada vez mayor fusión 
de lo virtual y lo físico a través de las experiencias 
de consumo, que no necesariamente valoran uno 
por sobre el otro. Así, tan importante se convier-
te la compra en la fl agship de una determinada 
marca por parte de un consumidor, como el post 
compartido por dicho consumidor en sus redes 
sociales sobre esa compra en esa fl agship; con la 
georreferencia correspondiente en la plataforma 
de redes sociales online, aludiendo al lugar donde 
ello ocurrió; el taggeo (@) a la marca adicionado 
a la imagen de dicho momento y/o al comenta-
rio en ese post; con el hashtaggeo (#) sobre esa 
experiencia y sus signifi cados, utilizando nuevos 
metalenguajes que describen formas variadas y 
múltiples en las que dicho acto tiene signifi ca-
ción social. Y más aún, con los likes, retweets, y 
reposts que dicho acto online pueda tener. 

En este sentido, la experiencia única de com-
pra se multiplicó de maneras múltiples y en di-
versos universos de comunicación y signifi cado, 
como si de un caleidoscopio se tratara. En este 
consumo caleidoscópico, el brandscape físico y 
el brandscape virtual se funden en una experien-
cia de consumo compleja de estudiar, pero deter-
minante en los estudios de consumo contempo-
ráneos. No podemos entender más el consumo e 
identifi cación marcaria si no comprendemos esta 
cualidad caleidoscópica de los canales comuni-
cacionales en los que los nuevos consumidores 
valoran y viven su experiencia de consumo. Lejos 
de los conceptos de onmicanalidad, que princi-
palmente se relacionan a las vías mediante las 
cuales las organizaciones conectan la llegada de 
sus productos, servicios y respuestas por distin-
tas vías hasta los consumidores para mejorar su 
experiencia de usuario, este concepto de consu-
mo caleidoscópico se centra en la maneras en que 
los usuarios signifi can la experiencia de consu-
mo desde un ámbito comunicacional, generando 
contenidos, valorizando mensajes, y activando 
circuitos de valor simbólico al conjugar la ex-
periencia física tradicional del consumo con la 
revalorización del acto de compra en múltiples 
redes sociales online, creando un brandscape hí-
brido de consumo.
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Este estudio se propuso crear una metodo-
logía emergente e inédita para estudiar tanto el 
brandscape físico como el brandscape virtual de 
los comportamientos de consumo de los usuarios 
de centros comerciales chilenos. Estos espacios 
están cargados de signifi cados, pues son lugares 
donde los consumidores no solo compran, sino 
que también comparten otras múltiples inte-
racciones sociales, propia de la sociedad chilena 
contemporánea.

Esta colonización comunitaria de los espa-
cios del shopping mall ha sido estudiado previa-
mente en Chile (Stillerman y Salcedo 2010, 2012; 
Salcedo & De Simone, 2013), y podemos defi nir 
que existe una larga tradición de observación 
etnográfi ca que confi rma que los malls chilenos 
son usados para actividades de reunión, ajenas 
a acciones de consumo de productos sino más 
bien cercanas a consumo de experiencias, don-
de es posible observar comportamientos priva-
dos, incluso íntimos, por parte de los usuarios. 
En este sentido, hemos observado in situ que los 
consumidores utilizan los espacios para acciones 
que podrían haber sido antes reconocidas como 
actividades propias de las plazas públicas, o in-
cluso, de los cuartos de estar de la casa. Lejos de 
desincentivar estos usos, como ocurre en otros 
lugares de Latinoamérica, los retailers locales 
han promovido esta colonización y domesticaci-
ón del mall por parte de los consumidores, per-
mitiéndoles quedarse, instalarse y ocupar los pa-
sillos con acciones mucho más diversas que solo 
comprar.

Es por esto por lo que la siguiente investi-
gación consideró estudiar las acciones de consu-
midores en malls de todo Chile, y logró recabar 
tendencias emergentes de consumo en centros 
comerciales, desde las cuales se discutieron es-
cenarios de desarrollo y se propusieron reco-
mendaciones para la industria local. La novedad 
de este estudio radicó en su carácter local, que 
ahondó en las prácticas reales de los consumido-
res y las discutió en un contexto global que reco-
noce su signifi cado cultural propio.

LOS ESPACIOS DE CONSUMO COMO CA-
SO DE ESTUDIO

Los modos de articulación de la relación en-
tre el consumo, espacio y la vida cotidiana han 
redefi nido tanto la experiencia urbana (Harvey, 
2001) como los modos de sociabilización (Miller 
et al., 1998). En nuestras ciudades contemporá-
neas, los espacios para el consumo están siendo 
redefi nidos como lugares que condensan imagi-
narios identitarios, es decir, que encarnan una 
identidad y a través de los cuales se construyen 
identidades múltiples. Estas identidades están 
siendo constantemente transferidas a productos 
y experiencias. Entre las identidades, los produc-
tos, las experiencias y los espacios de consumo, 
podemos comprender las diversas dimensiones 
culturales de lo que signifi ca la vida cotidiana hoy 
en día (Clarke, Doel, & Housiaux, 2003; Miller, 
1995). Y al estudiar como la gente se comporta 
en los espacios de consumo, podemos entender 
mucho de la cultura contemporánea, dar cuen-
ta de los cambios emergentes, que todavía no se 
masifi can, y de las tendencias que éstos pueden 
acarrear.

Chile es el país con más malls en Centro y Su-
damérica. Los chilenos entienden el mall como 
un espacio donde socializar, interactuar con otros 
y aprender. Lejos de lo que se observa en otras la-
titudes, en Chile el mal es un lugar de cambio, de 
cultura y de novedad. Esto explica muchas de las 
visitas diarias a los centros comerciales a lo largo 
de todo Chile. Sin embargo, las tecnologías digi-
tales de compra online cada vez son más usadas 
y difundidas en nuestro país. ¿Cómo cambia la 
experiencia de consumo en su traspaso desde el 
espacio físico al virtual? Hemos encontrado que, 
lejos de abandonar los malls, los consumidores 
están construyendo nuevas maneras de digitali-
zar su visita a los espacios de consumo, por un 
lado, para compartir experiencias de comunidad, 
y por otros para construir identidades a través 
del consumo.

El incremento en uso de los dispositivos di-
gitales para comprar y su protagonismo en las 
nuevas interacciones digitales entre consumidor 
y marcas requiere de un análisis interdisciplina-
rio. Esta investigación se propuso explorar las 
nuevas tendencias del consumo a través de las 
maneras en cómo las redes sociales online han 
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transformado la experiencia social y cultural del 
mall, mediante un acercamiento metodológico 
cualitativo basado en etnografía digital. 

Más aun, el consumidor chileno reconoce en 
los espacios del retail lugares donde interactu-
ar, reunirse y socializar (Stillerman & Salcedo, 
2012). Estudios previos han profundizado en el 
rol pseudo-público del retail en la ciudad chilena 
(De Simone, 2015; Salcedo & De Simone, 2013), 
reestructurando su geografía comercial (Hidal-
go, De Simone, Santana, & Arenas, 2016) y modi-
fi cando la estructura socioeconómica y la percep-
ción de estatus en la sociedad chilena (Stillerman, 
2004), como ha sido observado también para 
otras latitudes en Latinoamérica (Dávila, 2016). 
Estos estudios se empatan con otros sobre cómo 
los consumidores domestican los espacios de los 
centros comerciales, buscando coproducir una 
experiencia de consumo signifi cativa dentro de 
comunidades identitarias (Kozinets et al., 2008). 

Por otro lado, a través del estudio de lo que 
hace la gente en los espacios de consumo, ha si-
do posible reconocer como la retailización de los 
espacios urbanos, como bulevares, plazas, sub-
centros y otros, implica dialogar con los valores 
cívico-públicos que las personas tienen sobre lo 
que signifi ca vivir en la ciudad, exigiendo a los 
retailers acciones que antes quedaban relegadas 
a alcaldes y gobernadores (Cachinho, 2014). En 
este sentido, las redes sociales y las plataformas 
de comunicación han modifi cado de manera ra-
dical las experiencias de consumo, que pueden 
ser vistas hoy como fenómenos comunicaciona-
les que integran la cultura urbana, los medios 
y las tecnologías (Fornäs, Becker, Bjurström, & 
Ganetz, 2007).

La integración de la computación y sus tec-
nologías digitales asociadas a varias esferas 
de la vida cotidiana ha afectado la sociedad de 
consumo actual (Scaraboto, 2015). Del mismo 
modo, las consecuencias de la digitalización en 
el marketing y en el consumo están recibiendo 
mayor foco académico. Los cambios en prácticas 
de consumo, la nueva comunicación de merca-
do en el medio digital (Yadav & Pavlou, 2014), la 
integración de canales de venta online y offl  ine 
(Verhoef, Kannan, & Inman, 2015), y los límites 

difusos entre producción, consumo y construc-
ción de identidades (Cova & Dalli, 2009; Stil-
lerman, Salcedo, Covarrubias, & Phillips, 2013) 
están transformando la manera como el consu-
midor se relaciona con el espacio físico del retail. 

Por esto, las revoluciones digitales que im-
pactan al retail no pueden ser vistas solo desde 
los aspectos logísticos de la omnicanalidad, pues 
sus máximos impactos están siendo observados 
en los nuevos modos en como la gente vive y 
comparte lo que vive en la ciudad. Es decir, los 
impactos sobrepasan al negocio del retail, pues 
‘todo’ se vuelve una experiencia de consumo, y 
nuestras rutinas comienzan a ser vividas como 
una vida en el consumo. A su vez, ese un debate 
que no puede ser entendido como lo online vs lo 
offl  ine. Entender la nueva vida de los consumido-
res en el mundo del consumo implica reconocer 
que, si bien el negocio logístico debe entender 
diferencias entre el e-commerce, sus efectos, y 
el funcionamiento del comercio físico; nuestros 
consumidores no ven ni viven esas diferencias. 
Al acoplarse la vida online, de likes, mensajes 
y memes, con la vida en la ciudad de cemento, 
ladrillos y calles, el mundo de lo virtual queda 
sumido en el mundo físico. Así, para los consu-
midores no existen diferencias las maneras de 
consumir, pues los deseos y voluntades más pro-
fundos de ese consumo no están determinados 
por esa falsa dicotomía entre lo online y lo offl  ine.

Al respecto, Fornäs señala que la relación en-
tre nuevos medios de comunicación, consumo y 
vida cotidiana en la web puede ser entendido co-
mo una plataforma “pséudo-urbana” donde es-
tablecer las relaciones comerciales que antes se 
hicieron en la ciudad. La experiencia de consumo 
online puede ser leída como una “arcade”, donde 
el consumidor se convierte en un fl âneur virtu-
al, a la usanza del trabajo primigenio de Walter 
Benjamin (Fornäs et al., 2007). Por otro lado, 
la correlación digital de los espacios físicos de 
consumo, donde cada lugar tiene un correlativo 
en la web, modifi ca su valor simbólico asociado 
(Bookman, 2014; Klingmann, 2010). El valor de 
marca de los lugares y el espacio como marca, o 
brandscapes, plantea un nuevo desafío a la hora 
de comprender el marketing asociado a los espa-
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cios y a las comunidades de marca en una nueva 
economía de las experiencias digitalizadas.

Por ello, las transformaciones traídas por 
la irrupción de las tecnologías digitales estarían 
siendo reinterpretadas y revalorizadas en funci-
ón del rol social y cultural que tiene el consumo 
en el contexto local. Así, existirían estrategias de 
adaptación del vitrineo, como el llamado “sho-
wrooming” (consumidor que vitrinea online, y 
luego compra en mall) o el “webrooming” (con-
sumidor que vitrinea en mall, y luego compra 
online) que reinterpretan la virtualidad de la ex-
periencia de consumo (Flavián, Marín, & Orús, 
2017; Nesar & Sabir, 2016). 

Por un lado, el showrooming posicionaría 
al espacio de retail como un lugar meramente 
transaccional (Rapp, Baker, Bachrach, Ogilvie, 
& Beitelspacher, 2015), y por lo tanto desafi aría 
el rol simbólico que tiene el mall para los consu-
midores y para la cultura urbana chilena, ya que 
podría dejar de ser un espacio de usos múltiples 
asociados con el hedonismo, el ocio y la sociabili-
zación. Por otro lado, con el webrooming el con-
sumidor ocuparía el espacio físico de la tienda, 
a modo de una experiencia táctil (Flavián, Gur-
rea, & Orús, 2016), donde toca, siente y prueba el 
producto, para luego comprarlo por la web. Esta 
tendencia plantearía al espacio de retail como 
un espacio más bien pedagógico, a la usanza de 
un nuevo tipo de experiencia museal interactiva, 
con amplias signifi cancias para su trasformación 
en un mundo cada vez más virtual.

SMALL-THICK DATA VS. BIG DATA PARA 
ENTENDER EL CONSUMO

El Big Data, entendido como los nuevos pro-
cesos de recolección, clasifi cación y análisis de 
millones de datos producidos en tiempo real por 
plataformas sensibles, que se han desplegado en 
nuestra rutina de manera masiva, y que barren 
millones de datos por segundo desde celulares 
inteligentes, sensores ambientales, rastreadores 
neurocognitivos, etc. Este nuevo paradigma para 
la comprensión de fenómenos sociales ha gene-
rado disyunciones sin precedentes en las organi-
zaciones, pues nunca se había contado con tan-
ta información en tiempo real. Sin embargo, la 

cantidad infi nitesimal de información no necesa-
riamente nos lleva a una más clara comprensión 
de nuestra realidad local en cuanto a las tenden-
cias emergentes de consumo. Si bien un método 
millones de datos nos permiten reconocer pa-
trones que antes no veíamos, no necesariamente 
nos muestran aquellas tendencias emergentes, 
que, por pequeñas, pueden pasar desapercibidas 
en momentos en los cuales reconocerlas permite 
tomar decisiones estratégicas. 

La investigación sobre tendencias emergen-
tes que se utilizó para este estudio propone ana-
lizar realidades pequeñas pero intensas, como 
cápsulas de laboratorio, que muestran prácticas 
de consumidores y cambios culturales que aun 
no se masifi can lo sufi ciente como para generar 
impactos cuantitativos visibles, pero que co-
nocerlas a tiempo permite conocer el mercado 
futuro de manera estratégica. De ese modo, al 
estudiar las prácticas del consumo emergente a 
través de la observación de disrupciones poten-
tes que se observan en pequeñas comunidades, 
las cuales estudiamos intensamente, se recaban 
datos pequeños en términos cuantitativos, pe-
ro grandes en términos estratégicos. El estudio 
de los brandscapes y las nuevas comunidades 
marcarias asociadas a lugares, lejos de proponer 
una entrada desde la saturación estadística, pro-
pone la observación constante y permanente de 
lo pequeño, lo acumulativo, y lo relevante desde 
un punto de vista individual. Saber observar las 
practicas individuales que se dan en los lugares, 
sistematizarlos, comprender sus relaciones con 
las marcas que allí se lugarizan, para luego pro-
poner tendencias basadas en esta observación 
micro, nos permite proponer esta aproximación 
de método desde un enfoque holístico, certero y 
honesto, que, con una mirada humilde, no busca 
hacer calzar ‘a la fuerza’ a las grandes tendencias 
globales en las micro-realidades locales, sino que 
parte al revés.

Esto implica decisiones metodológicas fun-
damentales a la hora de estudiar los brandsca-
pes y los comportamientos de consumo que sus 
usuarios generan en ellos. Cuando estudiamos 
los shopping mall, no nos interesó inicialmente 
distinguir el holding al cual pertenece, la marca 
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a la cual representa, o los retailers que arriendan 
en él. Mas bien, estudiamos cada mall como un 
espacio de signifi cados, como una comunidad 
múltiple y diversa que se representa y se siente 
representada por ese lugar. Es decir, para estu-
diar brandscapes y sus signifi cancias, no pode-
mos partir desde la ‘brand’, sino desde las accio-
nes que se dan en el ‘scape’. Solo comprendiendo 
las dimensiones físicas, simbólicas e identitarias 
del consumerscape, es que podemos proponer 
estrategias de brandscape.  

Al revés de una mirada top-down, que busca-
ría investigar cómo desde arriba hacia abajo con 
categorías preestablecidas de análisis —como el 
ingreso, el segmento socioeconómico, el rubro 
de la compra, la localización del mall, etc.—, no-
sotros buscamos estudiar a los malls desde las 
múltiples perspectivas de cómo son entendidos 
por los usuarios. En este sentido, las categorías 
emergentes de este análisis nos mostraron cua-
les son las realidades que los usuarios chilenos 
construyen hoy sobre sus usos de los centros co-
merciales. Por ende, es una fotografía de radical 
honestidad sobre lo que hacen y lo que compar-
ten que hacen hoy los consumidores, y deja de 
lado esfuerzos por encajar la realidad nacional a 
tendencias observadas en otras latitudes.

La mirada botton-up en la investigación so-
cial nos permite deshacernos de preconceptos 
y modas que rondan en un mundo globalizado, 
y reconocer tanto lo que hay en la esfera local, 
como lo que no. Por lo mismo, permite diagnós-
ticos certeros sobre la realidad local, y a su vez, 
recomendaciones que se alejan de las teorías fo-
ráneas y que nacen de la propia experiencia.  

EL ÉXITO DEL RETAIL EN CHILE
El aumento imperante del poder adquisiti-

vo de los chilenos detonó, en menos de treinta 
años, un acelerado cambio en los modos y estilos 
de vida. Estas nuevas tendencias posicionaron al 
consumo de bienes y servicios como una de las 
actividades constitutivas de la actual identidad 
nacional. Al hacer del mercado el principio orga-
nizativo de la vida social diaria, cambió no solo la 
economía, sino que toda la cultura del país. Así, 
la diversifi cación y masifi cación de los bienes y 

servicios que impulsa el desarrollo económico 
hizo desaparecer el contraste entre «alta cultu-
ra» y «cultura de masas»; entre las bellas artes y 
las ofertas de ocio y entretenimiento. 

De ese modo, el espacio de consumo reci-
bió la labor social de mantener la diversidad de 
ofertas propias de la personalización de las elec-
ciones individuales. El consumo en Chile se tor-
nó, a principios de la década de los 2000, en el 
principal medio para la construcción de identi-
dades colectivas, es decir, para la co-creación de 
un «nosotros». Puede ser por esta razón que, en 
Chile, los modelos de retail, si bien fueron impor-
tados de ejemplos angloamericanos con décadas 
de existencia previa, fueron rápidamente adap-
tados a lo que hoy se conocen como lifecenters, y 
desde sus inicios tuvieron un componente social 
en su instalación.

Para muchos chilenos, el consumo tiene un 
signifi cado similar al que antes tenía el trabajo. 
Sería la cristalización física de la identidad indi-
vidual, al tiempo que un nuevo anclaje material 
al vínculo social. Lo novedoso que el consumo 
aporta a la cultura tiene que ver con los nuevos 
elementos que brinda a la escenifi cación de «sí 
mismo» de cara a los demás, pero también, con 
él (PNUD, 2002: 98).

Es probablemente por esto que, en el Chile 
de las últimas décadas, el rol del mall ha reunido 
usos que antes eran atribuidos al espacio público 
tradicional. A diferencia de la evolución en otras 
latitudes —donde el mall fue inmediatamente 
exitoso en cuanto se ubicó en contextos geográ-
fi cos y sociales donde no tenía competencia— el 
mall en Chile llegó acompañado de un amplio 
cambio social, que lo posicionaba como un nuevo 
lugar de encuentro para un nuevo contrato so-
cial. Así, el mall en Chile siempre se ha propuesto 
mediáticamente como un lugar recreativo excep-
cional donde, más que comprar, la familia podía 
ir a pasear los domingos en una experiencia fuera 
de la rutina. 

La conformación de una clase media con 
capacidad de endeudamiento fue la base para la 
exitosa multiplicación del mall a nivel nacional. 
Por otro lado, la claridad con la que «ciudada-
no» se homologa a «consumidor» en el contexto 
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nacional deja entrever signifi caciones profundas 
del consumo en la psiquis social chilena. No es 
circunstancial que los diversos malls regionales 
hayan cumplido un rol importante en la supe-
ración de catástrofes naturales, como el pasado 
terremoto del 27 de febrero de 2010. Diversos 
malls regionales se vieron ocupados por usos es-
pontáneos, como acopio de ayuda humanitaria y 
lugares de encuentro e información, entre otros. 
El rol del mall como un lugar donde las insatis-
facciones de la vida diaria se ven aliviadas por la 
experiencia de elegir, de forma independiente y 
autodeterminada, donde ejercer la propia volun-
tad, lo convierte, según algunos, en un aparato 
psicológico de ribetes extensos (Cárcamo-Hue-
chante, 2007).

Sin embargo, este modelo de análisis re-
quiere de nuevos aportes desde metodologías 
emergentes. En vista de la revolución digital que 
implica la llegada del e-commerce, es necesario 
revisar cómo ha cambiado esta experiencia pro-
funda que los chilenos tienen con y dentro del 
shopping mall.

¿Que hacen los consumidores adentro de los 
malls? ¿Siguen comprando como antes? ¿Será 
que cada compra online tiene una previa visita 
a una tienda física? O, por el contrario, la gente 
toca, huele y prueba en el mall, como si fuese un 
museo interactivo, ¿para luego ir a comprar por 
internet? Estas y otras preguntas surgen a la hora 
de revisar el estado de la discusión sobre malls en 
Chile. Pues si bien las tiendas han experimentado, 
en general, una explosión en sus ventas por canal 
online, y una disminución en sus ventas físicas, 
lo cien es que las visitas a los malls chilenos solo 
siguen aumentando, y nuevos centros comercia-
les se siguen inaugurando. Es por eso por lo que 
este estudio se propuso revisar qué hace la gente 
en los malls, a través de cómo se comparten esas 
experiencias de consumo en redes sociales.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología empleada en esta investiga-

ción fue la netnografía, o etnografía online (Fi-
gura 2). Se trata de un conjunto de métodos que 
buscan, a partir de las bases de la investigación 
etnográfi ca, estudiar las comunidades e interac-

ciones que se dan en la web (Kozinets, 2010). De 
esta forma, la netnografía permite una inmersión 
activa en las comunidades online y redes socia-
les, con el fi n de generar una descripción densa y 
exhaustiva de lo que en ellas acontece (Kozinets 
et al., 2014). 

Esta metodología representa grandes venta-
jas tanto en estudios sociales como en estudios 
de marketing y comportamiento del consumi-
dor. En primer lugar, la netnografía resulta po-
co intrusiva en comparación con otros métodos 
de investigación, como la clásica etnografía, los 
frecuentemente usados focus group, las entrevis-
tas en profundidad y las encuestas presenciales 
o telefónicas aplicada a clientes y otros actores 

Figura 02: Ilustración ejemplifi cadora del proceso de  netnogra� a en 
centros comerciales.
Fuente: Tendencias de Consumo en el Retail Chileno y posibles escena-
rios (De Simone et al. 2019)
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sociales (Kozinets, 2010).  La gran ventaja de la 
no-intrusión se materializa en que el investiga-
dor no infl uye en la realidad del objeto estudiado 
y, por lo tanto, no afecta el comportamiento na-
tural del consumidor o actor social tal como este 
se manifi esta.

En segundo lugar, la metodología empleada 
es fl exible y adaptable a la variedad de datos que 
se pueden encontrar en internet. Hoy en día, el 
contenido compartido a través de las redes socia-
les es cada vez más espontáneo, fugaz y diverso, 
lo que representa un gran desafío para quienes 
buscan obtener insights a partir de los datos de 
las redes sociales, y por lo mismo, para trabajar 
con las crecientes cantidades de datos recolecta-
dos automatizadamente.

Este problema ha sido, en parte, resuelto por 
las API (Application Programming Interface) de 
las aplicaciones como Instagram, Twitter y Fa-
cebook, entre muchas otras, que permiten a los 
investigadores acceder a los datos de los usua-
rios y consumidores con un enfoque de big data. 
Sin embargo, estos métodos difícilmente pueden 
capturar la riqueza descriptiva que se logra con 
un estudio netnográfi co, en donde los datos son 
interpretados teniendo en cuenta la variedad co-
municativa y relevancia social de estos, más por 
sus cualidades que por sus cantidades. Así, las 
interpretaciones de los datos pasan por un ce-
dazo cultural, otorgado por el equipo de inves-
tigadores o etnógrafos, que entienden de ironía, 
idiosincrasia, cultura local e identidad de mejor 
modo que un algoritmo.

En tercer lugar, el enfoque netnográfi co es 
multi-metódico, permitiendo utilizar distintos 
procedimientos de investigación social dentro de 
la misma metodología. Esta característica ha si-
do clave en la investigación llevada a cabo en esta 
ocasión por el Observatorio de Consumo, Cultu-
ra y Sociedad de la FCOM UC, puesto que no sólo 
se utilizó la observación no-participante online, 
si no también se sumaron otras instancias, como 
focus groups o sesiones catalizadoras, basadas en 
enfoques de design thinking, en donde el equipo 
investigador cobró voz fundamental a la hora de 
interpretar los resultados del estudio.  

Para planifi car la investigación, el equipo 

investigador se ciñó a las seis etapas planteadas 
por el creador de la metodología netnográfi ca, 
Robert Kozinets. Los pasos de una investigación 
netnográfi ca incluyen (Figura 3):

I. Planifi cación de la investigación: 
¿Cómo se eligió que información reconocer como 
útil para esta investigación? Se decidió ingresar 
a las redes sociales seleccionadas a partir de la 
búsqueda por hashtags. Un hashtag es una ma-
nera de codifi car información que se comparte en 
redes sociales, y permite unifi car comunidades 
que están hablando de lo mismo, en un tiempo 
prolongado. 

II. Entrée o inmersión: Primero decidi-
mos seguir los hashtags, reconociendo en prime-
ra instancia el número de publicaciones mínimo 
para que dicha categoría fuese considerada como 
relevante (#…). En segunda instancia, decidimos 
estudiar los posts compartidos con geolocaliza-
ción. Es decir, contenido que fuera compartidos 
mientras se estaba en un determinado shopping 
malls chileno. En tercera instancia, se recolecta-
ron los posts de Twitter e Instagram que mencio-
naran a través de un tag (@…) a un determinado 
mall chileno, ya sea a su cuenta particular, o al 
holding de retail propietario. Sólo se considera-
ron posts con más de 10.000 menciones de has-
thag, geolocalizaciones, o menciones en el último 
año.

III. Recolección de datos: La accesibili-
dad y el autoarchivado de los datos netnográfi cos 
no aminoran su complejidad de manejo. Estos 
datos son más complejos precisamente por la 
variedad comunicativa que presentan y, además, 
porque esta comunicación se encuentra conecta-
da de distintas formas y en distintos campos a la 
vez (Kozinets et al., 2014). Es decir, un hashtag 
refi ere a si mismo, pero también a una comuni-
dad que entiende distintas cosas por medio de 
ese hashtag. Referirse a un determinado mall en 
redes sociales, a través de postear una foto de su 
interior, o de georreferenciar un tweet ‘adentro’ 
de él, implica pertenecer a comunidades online 
de signifi cados cambiantes. Frente a esto, la in-
terpretación experta es fundamental.

IV. Interpretación: El análisis de esta 
investigación se dividió principalmente en tres 
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etapas. En primer lugar, todas las publicaciones 
fueron codifi cadas en el programa de análisis 
Dedoose. Para esto se dividió al equipo en cinco 
subproyectos diferentes. En cada uno de ellos se 
codifi có y analizó de manera separada las publi-
caciones. El procedimiento de análisis consideró 
la multiplicidad comunicativa de las publicacio-
nes, por lo que la codifi cación fue aplicada tanto 
al texto (leyendas, hashtags, comentarios y otros) 
y emoticones como a las imágenes y los videos. 
Finalmente, en paralelo a lo anterior, se reali-
zaron rondas de focus group y una sesión cata-
lizadora con enfoque de design thinking con los 
investigadores participantes. Estos instrumen-
tos permitieron dilucidar los conceptos que más 
destacaron en la etapa de recolección y análisis, 
complementando el análisis realizado en el pro-
grama.

V. Aseguramiento de los estándares 
éticos: El investigador debe tomar una posición 
prudente en lo que concierne a la frontera entre 
el contenido compartido como público 
y el contenido compartido como priva-
do. Más allá de la accesibilidad que éste 
tenga. Por eso, el equipo del OCCS FCO-
MUC decidió tomar las siguientes, pero 
no únicas, precauciones para mantener 
los estándares éticos de la investigación:

a. Una cláusula de confi dencialidad 
para todos los investigadores participan-
tes; 

b. La anonimización de las personas 
presentes en las publicaciones cuando 
estas últimas son publicadas informes o 
artículos;

c. La creación de cuentas de Insta-
gram y Twitter con uso específi co del es-
tudio y de las actividades académicas de 
OCCS, que permitió mantener un posible 
vínculo entre los usuarios y consumido-
res estudiados y el observatorio,  

d. La delimitación de la información recolec-
tada solo a perfi les públicos de Instagram y de 
Twitter. 

VI. Chequeo de expertos: Como última 
etapa antes de la presentación de la investiga-
ción, es necesario chequear los resultados de la 

netnografía con procesos cruzados de comproba-
ción. Es posible, según el tipo de investigación, 
chequear con los miembros de una comunidad 
online, convocándolos a reuniones posterio-
res a la recolección de datos online. Esto se usa 
cuando se hace seguimiento online de usuarios 
elegidos previamente durante un lapso, como in-
fl uencers o miembros de grupos online. En otros 
casos, convocar a la comunidad online se hace 
imposible, tanto por su dispersión geográfi ca, co-
mo por la naturaleza del estudio. Este es el caso 
de esta investigación, pues la puerta de entrada 
es la mención a los malls, y no una preselección 
previa de usuarios. Es decir, no tendríamos cómo 
convocarlos, pues sus identidades no fueron re-
colectadas. Es por esto por lo que en estos casos 
se realiza un chequeo con expertos, ya sea aca-
démicos, investigadores afi nes, o profesionales 
relacionados con la comunidad. En este caso se 
realizó un chequeo de expertos con 4 académicos 
relacionados con el tema de estudio.

RESULTADOS
En total se analizaron más de 2200 posts que 

cumplían con las reglas éticas y que resultaban 
relevantes de codifi car (Figura 4).

La manera en que los usuarios comparten 
información en las publicaciones asociadas a los 
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malls constituye un aspecto relevante a la hora de 
interpretar el contenido de la red social (Figura 5). 
En la investigación se encontró que los usuarios 
utilizan determinadas herramientas y comporta-
mientos para compartir contenido, que al mismo 
tiempo permean e infl uyen en los hallazgos del 
estudio cualitativo realizado y que, por lo tanto, 
es de crucial importancia comprender. En parti-
cular, se detectaron tres estrategias y comporta-
mientos comunes de los usuarios, a saber: la utili-
zación de una red de hashtags como herramienta 
social,  que vincula a los malls con otras ideas o 
conceptos; la utilización de frases inspiradoras y 
motivacionales, que los usuarios comparten es-
tando en el mall o teniendo al mall como contexto; 
y la geolocalización intencionada que sitúa a los 
usuarios dentro del recinto de manera virtual, aún 
cuando no se encuentren ahí de forma presencial.

Los usuarios de Twitter, por su lado también, 
también cuentan con sus propios mecanismos, 
tipos de comentarios y discursos recurrentes “so-
bre” el mall, que los conectan y ver permiten cons-
truir identidad a través del consumo. En ese sen-
tido, se destacan las publicaciones que comparten 
experiencias personales “dentro” del mall, pero 
también —y quizá, en mayor medida— abundan 
los tweets de opiniones “sobre” o “del” mall, ya sea 
en casos específi cos o como negocio. En particular, 
se detectaron tres estrategias y comportamientos 

comunes de los usuarios en Twitter. Estos son: el 
uso de la red como un medio para exponer recla-
mos y denuncias sobre acontecimientos del mall; 
la red como espacio para discutir y exponer sobre 
distintos episodios contingentes y novedosos; y 
fi nalmente, al igual que para los usuarios de Ins-
tagram, la geolocalización intencionada, que sitúa 
a los usuarios en el mall o sus cercanías, sin nece-
sariamente encontrarse allí.

Figura 04: Ejemplo de post de Instagram analizados (2014). 
Fuente: Tendencias de Consumo en el Retail Chileno y posibles escenarios (De Simone et al. 2019)
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I. El mall como espacio cívico de los ciuda-
danos-consumidores

Dentro del aspecto crítico y de opinión que es 
propio de las redes sociales, es posible corroborar 
la existencia de un gran número de publicaciones 
que presenta debates sociales contingentes y de-
mandas progresistas por parte de los usuarios. Es-
tas publicaciones están principalmente orienta-
das a, por un lado, hacer una crítica al mismo mall 
teniendo como marco de referencia necesidades 
no cumplidas o insatisfechas respecto al contex-
to social y, por otro lado, a generar un espacio de 
discusión, sin necesariamente confrontar al mall, 
de estas mismas controversias y necesidades. El 
análisis realizado muestra que las personas lla-
man y esperan que el mall responda ante sus que-
jas, viéndolo como un recinto que debería proveer 
de innovaciones y servicios que son propios de la 
cultura actual. 

En paralelo a la tendencia anterior, en las 
redes sociales la actitud de los malls frente a las 
demandas contingentes y progresistas por parte 
de los consumidores parece ser reactiva. Los malls 
reaccionan en las redes sociales y actúan rápida-
mente, ya sea abogando por implementar sus de-
mandas, o al menos escuchándolas y dando res-
puesta al ciudadano-consumidor. De esta forma, 
las cuentas de las redes sociales de los malls toman 
un rol catalizador y centralizador de demandas, a 
las que no tienen problemas de escuchar y, si es 
necesario, implementar.

En este sentido, el espacio de consumo se con-
vierte en una entidad receptora, tal vez única en 
su tipo en la sociedad chilena. Atiende a las de-
mandas de manera efi ciente, o al menos, otorga 
respuestas instantáneas a aquellos ciudadanos/
consumidores que las elevan. Al ser un espacio de 
respuesta, el mall se convierte en un espacio de 
agencia —en un agente de acción— que le otorga 
poder ciudadano y validación, un poder que pro-
bablemente carecen otras instituciones tanto pú-
blicas como privadas.

II. Intervención social y manifestación ciu-
dadana  

En el seguimiento netnográfi co de este estu-
dio, el mall también surgió representado como 

un espacio de intervención social y manifestación 
ciudadana. Y, si bien este fenómeno solo se encon-
tró en los centros comerciales con mayor afl uencia 
de público, es una tendencia creciente y que emer-
ge ante contingencias sociales que buscan mani-
festarse en lugares emblemáticos de la ciudad, 
dentro de los cuales hoy se incluye a los malls. En 
particular, es posible destacar dos tipos de mani-
festaciones encontradas, pero seguramente no ex-
clusivas para el futuro, que destacaron con mayor 
fuerza. Por un lado, los casos de manifestaciones 
ambientales, llevadas a cabo tanto en las inmedia-
ciones del mall como en sitios aledaños a este y, 
por otro lado, las estudiantiles que se presentan de 
manera más tradicional con banderas y cantos re-
feridos a sus demandas. En cuanto a la capacidad 
reactiva frente a las manifestaciones por parte de 
los malls en las redes sociales, se puede mencionar 
que no se encontró contenido alusivo al desalojo 
o el impedimento por parte de los centros comer-
ciales ante estas situaciones. Tampoco se mostró 
en redes sociales ningún indicio de alguna actitud 
negativa del mall frente a estos acontecimientos, 
ni menciones sobre la presencia de guardias o de 
Carabineros que no permitieran el desarrollo de 
los acontecimientos. Y, si bien no es posible ase-
gurar que las manifestaciones son permitidas por 
el mall en todos los casos o si en efecto hubo o no 
expulsiones, lo cierto es que, tal como se ha evi-
denciado, el mall parece ser un espacio político en 
el que hay cabida para la manifestación ciudadana 
sin mayores represiones, incluso menos represio-
nes que las que se pueden esperar en la calle o en 
el espacio público de la ciudad.

Así, durante el periodo estudiado, encontra-
mos publicaciones donde los manifestantes com-
partieron imágenes y consignas sobre sus protes-
tas en tiempo real, incrementando por ende la 
audiencia que era testigo de dicha acción política. 
También encontramos fotos o videos y consumi-
dores que se vieron enfrentados a estas manifes-
taciones en los malls, y que lo comparten en sus 
redes a modo de reporteros in situ. De cualquier 
modo, las protestas en los malls, que pueden du-
rar solo minutos antes de ser disueltas o desincen-
tivadas, pueden durar horas e incluso días como 
contenido viral en redes sociales. Esta nueva di-

168
ARTIGO



169
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

mensión del protestar en redes sociales, y que ha 
tomado a los malls como espacios de audiencias, 
convierte a los centros comerciales en espacios 
comunicacionales que pueden ser apropiados por 
los más múltiples y diversos fi nes, siendo un po-
tencial desafío controlar lo que se hace y se dice en 
los malls chilenos. 

III. Brandscapes: Trasladando el consumo 
a través de la experiencia

Una de las tendencias dentro de esta categoría 
fue reconocer que el centro comercial transporta 
a sus consumidores a experiencias alternativas de 
consumo, convirtiéndose en brandscapes comple-
jos. Se trata de ocasiones que representan idas al 
mall que implican una experiencia diferente a la 
de un día de compras común y corriente, y que re-
miten a actividades que son propias de otros espa-
cios sociales como el laboral-económico, la salud e 
incluso el cultural. Estas experiencias de consumo 
alternativas fueron clasifi cadas en tres categorías, 
a saber, (1) los aprendizajes alternativos, (2) el 
consumo cultural como viaje en los malls y (3) y 
el centro comercial como un símbolo. 

CONCLUSIONES: MARCAS IDEOLÓGICAS 
Y ESPACIO DE MARCA: APROPIACIÓN Y 
REAPROPIACIÓN DE IDENTIDADES 

El mall como recinto físico, se ha convertido 
en un lugar de apropiación por parte de comuni-
dades pequeñas, que tienden a ser minoritarias 
dentro del contexto urbano. En este sentido, los 
centros comerciales han sido vistos como un es-
pacio en que las personas que conforman estas co-
munidades se pueden desarrollar, compartir, reu-
nir y practicar sus actividades. Este fenómeno se 
ha producido porque los malls ofrecen un lugar de 
gran alcance y acceso, incluso para las minorías.

En vista de los comportamientos expuestos, 
es que el mall se ha convertido en un lugar que 
congrega comunidades, en donde las personas 
sienten la confi anza para expresarse, confi guran-
do un proceso de afi rmación y reafi rmación que 
tiene lugar dentro del recinto; esto dada la segu-
ridad que ofrece y que genera la apropiación por 
parte de estas comunidades, que lleva a que sean 
capaces de confi rmar su identidad de manera in-

dividual, pero también en el encuentro con otros 
en este espacio, en este sentido es que existe una 
instancia de apropiación del espacio por parte de 
estas comunidades.

Es importante mencionar que el mall, siendo 
un espacio privado, ha sido apropiado y ocupado 
por los usuarios como un espacio público, en don-
de tiene lugar un encuentro entre personas que 
tienen gustos afi nes, pero también un desarrollo 
de la identidad de estos grupos que descubren en 
este espacio un lugar de expresión, y a su vez, de 
reafi rmación identitaria. Esta práctica trasciende 
el aspecto físico al virtual, en donde las prácticas 
se refl ejan en las publicaciones y en las herramien-
tas usadas para compartir contenido. De ahí que 
suceda este fenómeno de manera menos evidente, 
pero no por eso menos rescatable. Sin embargo, el 
mall aún no ha sabido leer ni reaccionar frente a la 
situación, es decir, aún no existe una reciprocidad 
en la apropiación. 

La metodología empleada en esta investigaci-
ón permitió una inmersión activa en las comuni-
dades de marca online y redes sociales, y permitió 
crear una descripción densa y exhaustiva de lo 
que en ellas acontece. Esta metodología repre-
senta grandes ventajas tanto en estudios sociales 
como en estudios de marketing y comportamiento 
del consumidor, como la no-intrusión y el auto-
archivo, pero por, sobre todo, permitió dilucidar 
un momento clave en la construcción marcaria 
previa al estallido social chileno, que aporta hoy 
nuevos antecedentes para comprender la estrecha 
relación entre consumo, ideología, emoción polí-
tica y marca.

La novedad de esta metodología radica en su 
carácter local, pues ahonda en las prácticas reales 
de los consumidores, reconociendo su signifi cado 
cultural propio, y, por ende, permitiendo entregar 
mayores insight a la hora de tomar decisiones de 
mercado. Como metodología pionera, este estu-
dio logró identifi car atributos y tendencias para 
el mercado de centros comerciales que, a través 
de otros estudios, basados en big-data o en ten-
dencias foráneas, no se hubiesen logrado percibir 
fenómenos emergentes, como la politización del 
consumo o el rol ciudadano atribuido por los con-
sumidores a las marcas de retail. Esto permitió ge-
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nerar recomendaciones a la industria y proponer 
estrategias de revalorización de la marca en base 
a evidencias recientes.

Creemos que esta metodología es importante 
de ser considerada en mercados emergentes, peri-
féricos o en economías en vías de desarrollo, pues 
permite consolidar patrones propios de análisis 
marcario y de trayectorias de los comportamien-
tos de los consumidores, que no pueden ser enten-
didos bajo lupas foráneas.

Referências 

Augé, Marc. (2009). Non-Places: An Introduc-
tion to Supermodernity. Traducido por John 
Howe. 2 edition. London; New York: Verso.

Bookman, S. Brands and the City: Entangle-
ments and Implications for Urban Life Identi-
ties and Culture. Ashgate Publishing, Limited, 
2014.

Cachinho, H. (2014). Consumerscapes and the 
resilience assessment of urban retail systems. 
Cities, 36, 131–144. https://doi.org/10.1016/j.
cities.2012.10.005

Cárcamo-Huechante, L. E. (2007). Tramas del 
mercado: Imaginación económica, cultura pú-
blica y literatura en el Chile de fi nes del siglo 
veinte. Editorial Cuarto Propio.

Clarke, D., Doel, M. & Housiaux, K.. The Con-
sumption Reader. Psychology Press, 2003.

Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working consumers: 
The next step in marketing theory? Marketing 
theory, 9(3), 315–339.

Dávila, A. (2016). El Mall: The Spatial and Class 
Politics of Shopping Malls in Latin America. 
Oakland, California: University of California 
Press.

De Simone, L. (2015). Metamall: Espacio urba-
no y consumo en la ciudad neoliberal. Santiago 
de Chile: Ediciones EURE UC y Ril Editores.

De Simone, L., Labarca C., Goldsack, S., Dus-
saillant, P., (2019). Tendencias de consumo del 
retail chileno y sus posibles escenarios. Obser-
vatorio de Consumo, Cultura y Sociedad OCCS 
FCOM UC. Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile.

Flavián, C., Gurrea, R., & Orús, C. (2016). Choice 
confi dence in the webrooming purchase process: 
The impact of online positive reviews and the 
motivation to touch. Journal of Consumer Beha-
viour, 15(5), 459–476. https://doi.org/10.1002/
cb.1585

Fornäs, J., Becker, K., Bjurström, E., & Ganetz, 
H. (2007). Consuming media: Communication, 

170
ARTIGO



171
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

shopping and everyday life. Oxford/New York: 
Berg

Harvey, D. (2001). Spaces of Capital: Towards a 
Critical Geography. New York: Routledge, 2001.

Hidalgo, R., De Simone, L., Santana, D., & Are-
nas, F. (2016). Geografías del comercio en San-
tiago de Chile (1990-2010): De la reestructura-
ción comercial al policentrismo inmobiliario. 
Revista Venezolana de Geografía, 57(1), 14–37.

Klingmann, A. Brandscapes: Architecture in the 
Experience Economy. MIT Press, 2010.

Kozinets, R. V., Hemetsberger, A., & Schau, H. 
J. (2008). The wisdom of consumer crowds: 
Collective innovation in the age of networked 
marketing. Journal of Macromarketing, 28(4), 
339–354.

Kozinets, R (2010). Netnography: Doing ethno-
graphic research online. Sage publications.

Kozinets, R., Dolbec, P., Earley, A. (2014) “Ne-
tnographic analysis: Understanding culture 
through social media data”. The SAGE handbook 
of qualitative data analysis, 2014, 262–276.

Miller, D. (1995). Acknowledging Consumption: 
A Review of New Studies. Routledge.

Miller, D., Jackson, P., Thrift, N., Rowlands, 
M. & Holbrook, B. (1998) Shopping, Place and 
Identity. Taylor & Francis.

Nesar, S., & Sabir, L. B. (2016). Evaluation of 
Customer Preferences on Showrooming and We-
brooming: An Empirical Study. Al-Barkaat Jour-
nal of Finance & Management, 8(1), 50. https://
doi.org/10.5958/2229-4503.2016.00005.9

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (2002). Informe Sobre Desarrollo 
Humano: Desarrollo humano en Chile, Noso-
tros lo chilenos: Un desafío cultural.

Salcedo, R., & De Simone, L. (2013). Los malls en 
Chile. 30 años. Santiago: Uqbar Editores.

———. (2013). “Una crítica estática para un 
espacio en constante renovación: El caso del 
mall en Chile”. Atenea (Concepción), no 507 
: 117–32. https://doi.org/10.4067/S0718-

04622013000100008.

Rapp, A., Baker, T. L., Bachrach, D. G., Ogilvie, 
J., & Beitelspacher, L. S. (2015). Perceived cus-
tomer showrooming behavior and the eff ect on 
retail salesperson self-effi  cacy and performance. 
Journal of Retailing, 91(2), 358–369. https://
doi.org/10.1016/j.jretai.2014.12.007

Scaraboto, D. (2015). Selling, Sharing, and 
Everything In Between: The Hybrid Economies 
of Collaborative Networks. Journal of Con-
sumer Research, 42(1), 152–176. https://doi.
org/10.1093/jcr/ucv004

Stillerman, J. (2004). Gender, Class and Gene-
rational Contexts for Consumption in Contem-
porary Chile. Journal of Consumer Culture, 4(1), 
51–78.

Stillerman, J. (2015). The Sociology of Con-
sumption: A Global Approach (1 edition). Mal-
den, MA: Polity.

Stillerman, J., Salcedo, R., Covarrubias, S., & 
Phillips, G. (2013). Performing Middle Class and 
Teenage Identities at the Mall: Evidence from 
Chile. http://scholarworks.gvsu.edu/fsdg/1047/

Stillerman, J., y Salcedo, R. (2010) “Es mucho 
más que comprar… Discursos y prácticas espa-
ciales cotidianas en Malls de Santiago”. Estudios 
Avanzados 13 (2010): 79–103.

———. (2012). “Transposing the Urban to the 
Mall Routes, Relationships, and Resistance in 
Two Santiago, Chile, Shopping Centers”. Jour-
nal of Contemporary Ethnography 41, no 
3 (1 de junio de 2012): 309–36. https://doi.
org/10.1177/0891241611434551.

Verhoef, P. C., Kannan, P. K., & Inman, J. J. 
(2015). From multi-channel retailing to omni-
-channel retailing: Introduction to the special 
issue on multi-channel retailing. Journal of re-
tailing, 91(2), 174–181.

Yadav, M. S., & Pavlou, P. A. (2014). Marketing 
in computer-mediated environments: Research 
synthesis and new directions. Journal of Marke-
ting, 78(1), 20–40.

171
ARTIGO



172
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

A revista digital BrandTrends aceita a submissão de traba-
lhos como artigos, resenhas, entrevistas que sejam inéditos, 
isto é, que não tenham sido publicados em journals, revistas 
científi cas ou livros nacionais ou internacionais.

1. Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, em três ar-
quivos, com páginas numeradas, digitados em programa 
Word-for-Windows recente, sem nenhuma informação que 
identifi que a autoria, para garantia de sigilo, quando enviado 
para pareceristas. No arquivo completo, deve constar a iden-
tifi cação do(s) autor(es) com o apelido (sobrenome) em mai-
úsculas, seguido do nome. Esta informação deve ser seguida 
da afi liação por extenso. Em arquivo à parte deve vir o nome 
do(a) autor(a), o título do trabalho e o programa utilizado, 
bem como um título em português, espanhol ou francês (con-
forme língua usada no trabalho) e um em inglês, além do en-
dereço completo, com telefone, e-mail do(s) autor(es), bem 
como informação da área em que se insere o trabalho. Nos 
dois trabalhos sem identifi cação de autor, inclusive as auto-
-referências ao longo do texto deverão ser substituídas por 
“xxxx”. O original deve ser mantido em arquivo do destinador 
para eventuais modifi cações propostas pelos pareceristas.

2. Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol, 
inglês ou francês. Os artigos deverão ter, no mínimo, quinze 
páginas e, no máximo, vinte páginas, ou de 25 ou 30 mil to-
ques, com espaços. Ocasionalmente pode ultrapassar o limi-
te, desde que previamente aceito pela Comissão Editorial; as 
resenhas (de livros com até dois anos de publicação) deverão 
ter entre três e cinco páginas, ou de 8 a 16 mil toques, com 
espaço.

3. Confi guração de página: papel A4, com adentramento de 
parágrafo, espaço simples entre linhas, 6 pt depois de cada 
parágrafo, margens esquerda e superior de 3,0 cm, direita e 
inferior de 2,0 cm.

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) autor(es) modi-
fi cações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
da Revista BRANDTRENDS

trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo 
conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramati-
cal e adequação às normas de publicação. Os autores serão 
sempre contactados após envio do resultado dos pareceres.

5. Com a publicação do trabalho, os direitos de autor são au-
tomaticamente cedidos à revista BrandTrends. Os autores 
devem assinar, digitalizar e enviar por e-mail o termo de ces-
são de direitos autorais (formulário no site). É possível tam-
bém assinar e enviar o documento digitalizado para o e-mail: 
brandtrendsjournal@brandtrendsjournal.com ou elizete.
kreutz@hotmail.com.

6. Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1  Elementos pré-textuais:
a. Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados, em ne-
grito, fonte Times New Roman, corpo 12, somente primeira 
letra em maiúscula em ambos.
b. O nome do autor: duas linhas abaixo do título, alinhado 
à direita.
c. Resumo: três linhas abaixo do nome do autor. Colocar a pa-
lavra RESUMO em caixa alta, seguida de dois pontos. Redigir 
o texto em parágrafo único, espaço simples, justifi cado, de no 
máximo sete linhas. O resumo deve, obrigatoriamente, con-
ter os seguintes elementos: área em que se insere o estudo, 
objeto de estudo, objectivo do estudo, metodologia adotada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Roman, corpo 10, 
para todo o resumo.
As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-
TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSU-
MÉ) devem seguir imediatamente a versão na língua original, 
obedecendo as normas da versão original.
d. Três palavras-chave (keywords, palabras-clave e mots-
-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-
lavras-chave”, em caixa baixa, primeira letra em maiúscula e 
o restante em caixa baixa, separada das demais por ponto e 
vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos que 
as palavras-chave são de extrema importância no processo de 
indexação do artigo em bases de dados nacionais e 



173
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

A revista digital BrandTrends aceita a submissão de traba-
lhos como artigos, resenhas, entrevistas que sejam inéditos, 
isto é, que não tenham sido publicados em journals, revistas 
científi cas ou livros nacionais ou internacionais.

1. Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, em três ar-
quivos, com páginas numeradas, digitados em programa 
Word-for-Windows recente, sem nenhuma informação que 
identifi que a autoria, para garantia de sigilo, quando enviado 
para pareceristas. No arquivo completo, deve constar a iden-
tifi cação do(s) autor(es) com o apelido (sobrenome) em mai-
úsculas, seguido do nome. Esta informação deve ser seguida 
da afi liação por extenso. Em arquivo à parte deve vir o nome 
do(a) autor(a), o título do trabalho e o programa utilizado, 
bem como um título em português, espanhol ou francês (con-
forme língua usada no trabalho) e um em inglês, além do en-
dereço completo, com telefone, e-mail do(s) autor(es), bem 
como informação da área em que se insere o trabalho. Nos 
dois trabalhos sem identifi cação de autor, inclusive as auto-
-referências ao longo do texto deverão ser substituídas por 
“xxxx”. O original deve ser mantido em arquivo do destinador 
para eventuais modifi cações propostas pelos pareceristas.

2. Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol, 
inglês ou francês. Os artigos deverão ter, no mínimo, quinze 
páginas e, no máximo, vinte páginas, ou de 25 ou 30 mil to-
ques, com espaços. Ocasionalmente pode ultrapassar o limi-
te, desde que previamente aceito pela Comissão Editorial; as 
resenhas (de livros com até dois anos de publicação) deverão 
ter entre três e cinco páginas, ou de 8 a 16 mil toques, com 
espaço.

3. Confi guração de página: papel A4, com adentramento de 
parágrafo, espaço simples entre linhas, 6 pt depois de cada 
parágrafo, margens esquerda e superior de 3,0 cm, direita e 
inferior de 2,0 cm.

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) autor(es) modi-
fi cações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os 
trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo 
conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramati-
cal e adequação às normas de publicação. Os autores serão 
sempre contactados após envio do resultado dos pareceres.

5. Com a publicação do trabalho, os direitos de autor são au-
tomaticamente cedidos à revista BrandTrends. Os autores 
devem assinar, digitalizar e enviar por e-mail o termo de ces-

são de direitos autorais (formulário no site). É possível tam-
bém assinar e enviar o documento digitalizado para o e-mail: 
brandtrendsjournal@brandtrendsjournal.com ou elizete.
kreutz@hotmail.com.

6. Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1  Elementos pré-textuais:
a. Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados, em ne-
grito, fonte Times New Roman, corpo 12, somente primeira 
letra em maiúscula em ambos.
b. O nome do autor: duas linhas abaixo do título, alinhado 
à direita.
c. Resumo: três linhas abaixo do nome do autor. Colocar a pa-
lavra RESUMO em caixa alta, seguida de dois pontos. Redigir 
o texto em parágrafo único, espaço simples, justifi cado, de no 
máximo sete linhas. O resumo deve, obrigatoriamente, con-
ter os seguintes elementos: área em que se insere o estudo, 
objeto de estudo, objectivo do estudo, metodologia adotada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Roman, corpo 10, 
para todo o resumo.
As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-
TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSU-
MÉ) devem seguir imediatamente a versão na língua original, 
obedecendo as normas da versão original.
d. Três palavras-chave (keywords, palabras-clave e mots-
-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-
lavras-chave”, em caixa baixa, primeira letra em maiúscula 
e o restante em caixa baixa, separada das demais por ponto 
e vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos 
que as palavras-chave são de extrema importância no pro-
cesso de indexação do artigo em bases de dados nacionais e 
internacionais. Portanto, a escolha adequada é fundamental.

6.2 Elementos textuais:
a. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento justifi ca-
do ao longo de todo o texto.
b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após cada pará-
grafos, duplo entre partes do texto (tabelas, ilustrações, cita-
ções em destaque, etc.); parágrafos com adentramento.
c. Citações: no corpo do texto, serão de até três linhas, entre 
aspas duplas. Fonte: Times New Roman, corpo 12. Maiores 
do que três linhas seguem em destaque, na seguinte forma-
tação: fonte Times New Roman corpo 10, em espaço simples, 
com recuo de 2,5 cm à direita e à esquerda para toda a cita-
ção e 6 pt depois de cada parágrafo. As referências deverão 
ser indicadas entre parênteses, como no exemplo: (SOARES, 
2006, p. 1-3).



174
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020

d. Notas de rodapé: devem ser colocadas na mesma página, 
fonte Times New Roman, corpo 10. Alinhamento justifi cado, 
sem espaçamento entre notas, espaço simples dentro da nota.
e. Títulos e subtítulos das secções: em numeração árabe, sem 
recuo de parágrafo, em negrito, com maiúscula somente para 
a primeira palavra da seção. Usar o sistema “número segui-
do de ponto fi nal”. Exemplo: 1.1. A construção dos sentidos. 
Não numerar Introdução, Conclusão, Referências e elemen-
tos pós-textuais.
f. Elementos ilustrativos: tabelas, fi guras, fotos. devem ser in-
seridas no texto, logo após serem citadas, contendo a devida 
explicação na parte inferior da mesma, numeradas sequen-
cialmente.

6.3 Elementos pós-textuais:
a. Referências: seguir normas atuais da ABNT, espaçamento 
simples, alinhamento justifi cado, sem espaçamento entre as 
referências (vide exemplos a seguir).
b. Observação: ensaios, traduções e resenhas seguirão, na 
medida do possível, as normas dos artigos.

6.4 Imagens
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-
ginal e, além disso, enviar um arquivo separado com as ima-
gens em alta resolução.
As imagens devem ser enviadas separadamente, no formato 
jpg ou gif, com o tamanho de 200 dpi. Caso os arquivos ultra-
passem o limite de tamanho permitido pelo seu provedor de 
email, os mesmos podem ser enviados por www.sendspace.
com ou o aplicativo de download online que preferir.
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-
ginal e, além disso, deve-se enviar em arquivo separado as 
imagens no formato jpg ou gif, com alta defi nição (200 dpi). 
Caso os arquivos ultrapassem o limite de tamanho permitido 
pelo seu provedor de email, os mesmos podem ser enviados 
por www.sendspace.com ou o aplicativo de download online 
que preferir. No artigo, as referências devem ser organizadas 
alfabeticamente.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 
Livro:

ATKIN, Douglas. O Culto das Marcas. Lisboa: Tinta-Da-China, 

2008.

CHEVALIER, Michel, MAZZALOVO, Gérald. Pró Logo – Marcas 

como fator de progresso. São Paulo: Panda Books, 2007.

SIM-SIM, Inês et al.  A língua materna na Educação Básica: 

Competências Nucleares e Níveis de Desempenho. Lisboa: Mi-

nistério da Educação - Departamento da Educação Básica, 1997.

HALLIDAY, M. A. K. and MARTIN, J. R. (eds.). Readings in Sys-

temic Linguistics. London: Batsford Academic, 1981.

Capítulo de livro:

ATKINSON, P. and HAMMERSLEY, M. Etnography and parti-

cipant observation. In NORMAN K. DENZIN and YVONNA S. 

LINCOLN (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand 

Oak, CA: Sage, 1994, pp.248-261.

Artigo de revista científi ca:

Rethinking rationality: locating thinking in gender. Revista Ve-

redas, Juiz de Fora, v. 10, n.1 e n.2, p. 123-128, jan./dez. 2006.

Teses:

YOUNG, Lynne Weiss. Language as Behaviour, Language as 

Code: A Study of Academic English. Catholic University of Leu-

ven Ph.D. thesis, 1987.

Documentos electrônicos:

BELLATO, M.A.; FONTANA, D.C. El nino e a agricultura da 

região Sul do Brasil. Disponível em:<http://www.mac.usp.br/

nino2.> Acesso em: 6 Abril 2001.

CD-ROM:

KOOGAN, A.; HOUASSIS, A (ed.) Enciclopédia e dicionário di-

gital 98. Direção geral de André Koogan Breikman. São Paulo: 

Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. Produzida por Videolar Mul-

timídia.



175
BrandTrends Journal NOVEMBRO/2020


