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EDITORIAL

BrandTrends Journal
Apresentamos o vigésimo volume de BrandTrends Journal, revista científica digital do
Observatório de Marcas. Esta é uma revista internacional, de publicação bianual, peer-refereed, mediada em língua portuguesa, espanhola, inglesa e francesa, aberta a colaboradores
de todas as partes do mundo interessados na
área da Comunicação, Business e Branding.
A BrandTrends é multidisciplinar e multicultural, pois desde seu início assumiu que
a marca, entendida numa perspectiva holística, é uma entidade complexa, que se insere e
permeia entre a vida humana e a sua natureza
social e cultural na qual se inscreve.
Como temos vindo a referir ao longo dos
anos, a BrandTrends constrói-se com a contribuição de acadêmicos, pesquisadores e profissionais, de áreas científicas diversas, mas que
trabalham e convergem para um ambicioso
e amplo domínio comum: as marcas, tendo
construído uma comunidade que coexiste na
forma real e virtual. No atual contexto, o formato virtual tem sido fundamental para que os
participantes desta comunidade possam seguir
unidos, colaborando com os avanços científicos e a partilha de práxis em contextos culturais diferentes
Esta edição dá continuidade à publicação
dos artigos apresentados no V Branding Congress: “Propósito, Transparência 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.
Entre as muitas contribuições de pesquisadores, acadêmicos e profissionais, neste vigésimo volume, encontramos 13 trabalhos.
O primeiro artigo, “O Reino Unido diante
do Brexit: uma análise da percepção da marca
país britânica pós-referendo de saída da União

Europeia”, de autoria de Dimitrios Meimaridis
e Roberto Gondo Macedo, que abordam o tema
da marca país e o fenômeno do place branding
e mostra como este está ligado a conceitos tradicionais do marketing em organizações, como
reputação e a imagem formada no imaginário
dos consumidores.
O segundo artigo desta edição é de Ticiano Paludo que apresenta “O papel do A&R na
estrutura emocional do branding musical”. O
autor analisa a função estratégica de planejamento e posicionamento de marcas dentro da
indústria fonográfica. A&R significa artista e
repertório e seu objeto de estudo foi a atuação
do responsável pela carreira dos Beatles, Brian
Epstein, como vetor de construção do branding musical.
O terceiro artigo “Moda Humanizadora:
aplicação do conceito na quarta edição do Projeto Levando Amor”, de autoria de Fernanda Ost, apresenta o caso do Projeto Levando
Amor, parceria entre o curso Design de Moda
da Univates e a Liga de Combate ao Câncer de
Lajeado/RS e revela como o Projeto está em
consonância com as exigências sociais em relação às marcas, em especial às marcas de moda
que, cada vez mais, precisam dar prioridade a
moda mais humanizada.
Vinculado diretamente ao tema do V Branding Congress, no artigo “Propósito além do
discurso: uma ferramenta estratégica para
gestão e engajamento de marca”, Gabriel Meneses apresenta um levantamento teórico que
reúne diferentes conceitos de propósito, organizando-os em quatro vertentes: estratégia,
comunicação, branding e sociedade. O resultado deste estudo demonstra que, para a gestão
de negócios e marcas, o propósito é uma poderosa ferramenta estratégica, pois tem o poder
de engajar os públicos da marca. Seguindo a
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mesma linha de pensamento, em “O engajamento de marcas no Programa Pella Onda do
Bem” as autoras Ana Paula Antunes Ferreira e
Elizete de Azevedo Kreutz mostram a importância do propósito para as marcas. No seu estudo, elas constatam que muitas marcas desejariam desenvolver projetos próprios, contudo
há inúmeros fatores que as impedem de o fazer. Neste caso, o engajamento das marcas em
causas nobres de projetos já existentes seriam
positivos para as marcas, para as instituições
que necessitam da sua ajuda, bem como para
a sociedade.
Em “Branding para uma rede de mulheres
empreendedoras do interior do Brasil - Projeto
Cidadelas”, de autoria de Larissa Gabriele de
Oliveira dos Reis, o artigo traz à discussão o
empreendedorismo feminino, o branding e o
design estratégico. Utilizando o estudo de caso e grupo focal, a autora apresenta a questão
como oportunidade projetual de construir uma
marca e validá-la junto ao grupo de mulheres.
A colaboração dos pesquisadores Lúcia
Bergamaschi Costa Weymar e Jorge Dos Reis é
aqui materializada por meio de uma entrevista
a um conceituado designer portugueses. Em
“Abstração e empatia nas marcas de identidade: entrevista com o designer português Francisco Providência’’, é revelado os fundamentos
para a compreensão do design de marcas na
contemporaneidade.
Banksy é um artista anônimo que provoca
inquietação e desejos de revelar a sua identidade. Banksy se tornou uma marca através de
sua arte e, sobretudo, pelo seu comportamento.
Em “The paradox of Banksy’s artistic brand in
the market culture”, Cláudia Paixão e Richard
Perassi descrevem e interpretam a cultura da
marca artística Banksy e o seu posicionamento
paradoxal no contexto sócio-político, no âmbito
artístico cultural e no mercado de arte.
Construir marcas é construir significados
para seus públicos. É o que apresentam as autoras Lígia Paconte Fritzen e Elizete de Azevedo
Kreutz em seu artigo “Marcas de Valor: como
o valor simbólico de uma marca se transforma
em valor ﬁnanceiro para uma empresa. Estudo
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comparativo de casos das marcas Apple e IBM”,
cujo principal objetivo é demonstrar como o signiﬁcado simbólico de uma marca se transforma
em valor ﬁnanceiro para a empresa.
A pesquisadora Suzana Funk, em seu artigo “Design da marca Ga-Há, da aldeia indígena
Kaingang de Cacique Doble/RS/Brasil”, apresenta o desenvolvimento da identidade visual
Ga-Há, baseada na cultura do povo Kaingang, a
terceira maior das etnias indígenas brasileiras.
Por meio de seu artigo, é possível perceber a riqueza da cultura desse povo e quanto a identidade visual pode contribuir para a valorização
da mesma ao traduzir graficamente a essência
de sua marca.
Em “Multimodalidade discursiva nas marcas: O trade dress da marca Zara”, Samanta
Caye e Thaís Carnieletto Müller apresentam as relações multimodais empregadas na
construção do discurso da marca para o desenvolvimento de estratégias de marketing de
ponto de venda. As lojas físicas da Zara possuem uma linguagem própria traduzida na
quantidade e comportamento dos vendedores,
na forma de exposição das roupas, nas novidades sempre à frente dos concorrentes e em
acessórios que combinam com os lançamentos.
A Absolut é uma marca ícone em sua categoria. Presente no mercado desde 1879, a
marca está em constante transformação para
estar adequada ao seu tempo e aos anseios da
sociedade. No artigo “Análise de Discurso da
Absolut Vodka para o público homossexual”,
Thelma Lúcia Guerra Álvares e Karl Heinz
Efken analisam o interdiscurso publicitário da
marca e avaliam as formações imaginárias e
ideológicas em edições especiais de duas garrafas: Absolut Color (2008) e Absolut No Label
(2009). Os autores constatam que a comunicação criativa, ao longo dos anos, tem contribuído para a construção de valor da marca.
As novas tecnologias têm despertado o interesse das marcas e passam a fazer parte de suas estratégias de branding. Em “Comunicação
na era digital: o estudo do caso da marca
McDonald’s na plataforma Spotify”, Gláucia
Andressa Reitter analisa a performance da
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marca estudada na plataforma de streaming
Spotify e constata que a McDonald’s subutiliza
espaços publicitários disponíveis na plataforma.
O conjunto de estudos apresentados nesta
edição comprovam o caráter multi e transdisciplinar da BrandTrends e de sua confluência: as
marcas. Desejamos uma ótima leitura a todos.
Carminda Silvestre
Elizete de Azevedo Kreutz
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ARTIGO

ARTIGO

O Reino Unido Diante do
Brexit: Uma Análise da
Percepção da Marca País
Britânica Pós-Referendo de
Saída da União Europeia1

Dimitrios Meimaridis2
Roberto Gondo Macedo3

ARTIGO

Resumo:
O desenvolvimento contínuo do campo da comunicação dentro de um modelo globalizado capitalista resultou no surgimento de um novo fenômeno mundial, a Marca País. Embora relativamente
recente, o fenômeno baseado no place branding
está diretamente ligado a conceitos tradicionais
do marketing em organizações, como reputação e
a imagem formada no imaginário dos consumidores. A forma como os países se posicionam diante
de seus cidadãos e o restante do mundo pode afetar positivamente ou negativamente sua imagem.
Por sua vez, essas variações podem acarretar em
mudanças de natureza econômica, alavancando
ou prejudicando relações comerciais, por exemplo,
ou sociais, como a estimulação de valores como a
diversidade e inclusão social. Com isso, muitos governos passaram a dedicar recursos físicos e ﬁnanceiros para melhorarem a forma como se projetam
para seus próprios cidadãos e o restante do mundo.
O Reino Unido, país formado pelas nações Escócia,
Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales foi um
dos pioneiros neste tipo de operação, empenhando
esforços no aprimoramento da sua imagem internacionalmente, passando a exercer uma maior inﬂuência no mundo através de ferramentas como a
diplomacia pública. Essa iniciativa britânica resultou positivamente na imagem do Reino Unido no
exterior, mesmo com o país possuindo um passado
ligado a atividades como o tráﬁco de escravos e conquistas e domínio de territórios no exterior. Assim,
desde o surgimento de pesquisas especializadas de
Marcas País, como o Nation Brand Index (NBI)
no começo do atual século, o país sempre esteve
entre os líderes nas avaliações feitas com pessoas
pelo mundo todo. Entretanto, o Referendo sobre a
permanência do Reino Unido na União Europeia,
realizado em junho de 2016, em que a população
optou pela saída do Bloco Econômico trouxe à essa
imagem uma nova dinâmica marcada por incertezas e instabilidade política no país. Utilizando dados documentais, este trabalho visa identiﬁcar de
que forma a Marca País do Reino Unido foi afetada
pela decisão do Brexit, além de também apurar a
forma como o Governo Britânico tem trabalhado
para continuar a promover sua imagem no exterior
em meio às negociações e impasses ocasionados
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pela sua saída da União Europeia.
Palavras-chave: Marca País; Place branding;
Reino Unido; Brexit; União Européia.

Abstract:
The continued development in the ﬁeld of communications within a globalized and capitalist world
has led to the creation of a new global phenomenon, the Nation Brand. Although it has only recently become a ﬁeld of study, the concept of a country
brand has long been connected to traditional marketing ideals in organizations, such as reputation
and the images created in consumers’ minds. The
way countries position themselves to their citizens
and the rest of the world can aﬀect in a positive or
negative way their image. The manner these changes occur can have a direct impact on the Economy
of such countries, for example, establishing new
commercial relations or even social changes, stimulating values as diversity and inclusion. Because
of this, many nations across the globe have started
to dedicate ﬁnancial and physical resources to improve how they position themselves beyond their
citizens and the rest of the world. The United Kingdom, a country formed by the nations of England,
Northern Ireland, Scotland and Wales has been of
the pioneers of country branding, organizing campaigns abroad and yielding a bigger inﬂuence in
the world through its public diplomacy network.
This initiative has positively aﬀected the United
Kingdom’s image abroad. Despite the country’s
history of activities such as slave traﬃc and conquering of territories abroad, the UK is a country
with a high prestige internationally. Rankings such
as the Nation Brand Index (NBI) have always had
the UK as one of the top countries across the world.
However, a recently held Referendum in which the
country’s population decided to leave the European
Union has given the country’s image a new dynamic
with uncertainty and political instability across the
country. Using data this paper aims at analyzing
how the United Kingdom’s country image has been
aﬀected by Brexit, as well as establishing how the
country’s Government has continued to promote
its image abroad as the negotiations with the Euro-
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pean Union advance.
Keywords: Nation Brand; Place Branding; United Kingdom; Brexit; European Union
Resumén:
El continuo progresso en el campo de las comunicaciones dentro de un mundo globalizado y
capitalista ha llevado a la creación de un nuevo
fenómeno global, la Marca País. Aunque recientemente se ha convertido en un campo de estudio,
el concepto de una Marca País se ha conectado
durante mucho tiempo a los ideales de marketing tradicionales en las organizaciones, como la
reputación y las imágenes creadas en la mente
de los consumidores. La forma en que los países
se posicionan ante sus ciudadanos y el resto del
mundo puede afectar de manera positiva o negativa su imagen. La forma en que ocurren estos
cambios puede tener un impacto directo en la
economía de dichos países, por ejemplo, estableciendo nuevas relaciones comerciales o incluso
cambios sociales, estimulando valores como la
diversidad y la inclusión. Debido a esto, muchas
naciones en todo el mundo han comenzado a dedicar recursos ﬁnancieros y físicos para mejorar
su posición más allá de sus ciudadanos y del resto
del mundo. El Reino Unido, un país formado por
las naciones de Inglaterra, Irlanda del Norte,
Escocia y Gales, ha sido uno de los pioneros de
la marca país, organizando campañas en el extranjero y ejerciendo una mayor inﬂuencia en el
mundo a través de su red de diplomacia pública.
Esta iniciativa ha afectado positivamente la imagen del Reino Unido en el extranjero. A pesar de
la historia del país de actividades como el tráﬁco
de esclavos y la conquista de territorios en el extranjero, el Reino Unido es un país con un alto
prestigio internacional. Las clasiﬁcaciones como
el Nation Brand Index (NBI) siempre han tenido al Reino Unido como uno de los principales
países del mundo. Sin embargo, un referéndum
celebrado recientemente en el que la población
del país decidió abandonar la Unión Europea le
ha dado a la imagen del país una nueva dinámica con incertidumbre e inestabilidad política en
todo el país. Utilizando datos, esta publicación
tiene como objetivo analizar cómo la imagen del
país del Reino Unido se ha visto afectada por el
Brexit, así como establecer cómo el Gobierno del
país ha seguido promoviendo su imagen en el extranjero a medida que avanzan las negociaciones
con la Unión Europea.

ARTIGO

Palabras-clave: Marca País; Marca de Lugar;
Reino Unido; Brexit; Unión Europea
Résumé:
Le développement continu dans le domaine des
communications dans un monde globalisé et
capitaliste a conduit à la création d’un nouveau
phénomène mondial: l’image de marque nationale. Bien qu’il ne soit devenu que récemment
un domaine d’étude, le concept de l’image de
marque nationale, ou marketing pays, est depuis longtemps lié aux idéaux marketing traditionnels des associations, tels que la réputation
et les images créées dans l’esprit des consommateurs. La façon dont les pays se positionnent
vis-à-vis de leurs citoyens et du reste du monde
peut aﬀecter de manière positive ou négative
leur image. La manière dont ces changements se
produisent peut avoir un impact direct sur l’économie de ces pays, par exemple en établissant de
nouvelles relations commerciales ou même des
changements sociaux, en stimulant des valeurs
telles que la diversité et l’inclusion. Pour cette
raison, de nombreux pays à travers le monde
ont commencé à consacrer des ressources ﬁnancières et physiques pour améliorer leur position au-delà de leurs citoyens et du reste du
monde. Le Royaume-Uni – un pays composé de
quatre nations: l’Angleterre, l’Irlande du Nord,
l’Écosse et le Pays de Galles – a été l’un des pionniers de le marketing pays, organisant des campagnes à l’étranger et donnant une plus grande
inﬂuence dans le monde grâce à son réseau de
diplomatie publique. Cette initiative a eu une
incidence positive sur l’image du Royaume-Uni
à l’étranger. Malgré l’histoire d’activités du pays
tel que la traite des esclaves et la conquête de
territoires à l’étranger, le Royaume-Uni est un
pays jouissant d’un prestige international. Des
classements tels que le Nation Brand Index
(NBI) ont toujours fait du Royaume-Uni l’un
des meilleurs pays du monde. Cependant, un
référendum récemment organisé au cours duquel la population du pays a décidé de quitter
l’Union européenne a donné à l’image du pays
une nouvelle dynamique d’incertitude et d’instabilité politique à travers le pays. À l’aide de
données, ce document vise à analyser comment
l’image du pays du Royaume-Uni a été aﬀectée
par le Brexit, ainsi qu’à établir comment le gouvernement du pays a continué de promouvoir
son image a l’étranger au fur et à mesure que les
négociations avec l’Union européenne avancent.

ARTIGO

Mots-clés: Image de marque nationale; Image
de marque locale; Royaume-Uni; Brexit; Union
Europeénne
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Introdução
Academicamente estudado desde o ﬁnal dos
anos 90, quando o autor e pesquisador Simon
Anholt cunhou o termo Nation Brand, o conceito
de Marca País é muito mais antigo do que parece. Se
levarmos em consideração que o fenômeno retrata
a percepção da imagem e as associações da marca
de uma nação — vista por seus próprios cidadãos
e estrangeiros, quase sempre esteve presente na
sociedade, seja no panorama político, econômico,
social e cultural.
Como parte da sua própria natureza, a globalização proporcionou a formação de um mundo
cada vez mais ramiﬁcado e interligado (ROBERTSON, 1992). Os avanços tecnológicos por sua vez
intensiﬁcaram esse processo (PAPADOPOULOS e
HESLOP, 2002, apud DINNIE, 2016), superando
no mundo atual obstáculos como a barreira criada
pelo tempo e espaço, diferenças linguísticas e socioculturais.
Também é necessário destacar o fato de que
o modelo econômico capitalista que rege predominante as relações comerciais da sociedade contemporânea possui características inerentes como a
competitividade, intensiﬁcando-se assim conceitos
do marketing como o de Brand Equity, que representa a percepção do consumidor de uma determinada marca baseando-se na sua imagem e não no
produto ou serviço em si.
Ao considerarmos esses elementos (globalização, avanços tecnológicos, capitalismo), é natural
de se pensar que países inseridos nesta conjuntura também estão sujeitos aos princípios de Brand
Equity de construção das marcas.
O conceito de reputação de um país se assemelha ao das marcas na mente dos consumidores
(ANHOLT, 2007), seja este julgamento formado de
maneira racional, baseada em fatos, informações
comprovadas e estudos ou, irracional, formada por
preconceitos, suposições e boatos. É esse pensamento que determina para qual país um indivíduo
pretende visitar como turista, fazer negócios ou
procurar oportunidades de estudo ou trabalho.
Considerando isso, a forma como os países são
vistos se torna uma importante área para governos
do mundo todo (DINNIE, 2016; ANHOLT, 2007).
Como dito anteriormente, o campo de estudo dessa

12

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

área dentro do Place Branding surgiu no ﬁnal
do século passado, intensiﬁcando-se à medida
que nações passaram a demonstrar um maior
interesse em obter análises sobre a forma como
são imaginadas pelos outros e, em alguns casos,
passando a institucionalizar campanhas para
melhorar sua imagem.
Entre os países que proativamente desenvolveram campanhas está um dos mais desenvolvidos
do mundo contemporâneo, o Reino Unido. Membro do G8 e representante permanente no Conselho de Segurança da ONU, nação responsável por
alguns dos descobrimentos cientíﬁcos mais importantes, o Reino
Unido possui grande relevância
histórica, já que o Império Britânico chegou a dominar 25% da população mundial e 20% das terras
do mundo.
Mesmo com um passado marcado pela dominação de outros
povos, escravidão e uma política
externa recente que resultou em
guerras no Afeganistão, Iraque
e, mais recentemente, na Síria, a
imagem do Reino Unido permaneceu prestigiada ao redor do mundo, permitindo que sua economia
prosperasse e algumas de suas cidades permanecessem no topo das
listas de destinos turísticos4.
Entretanto, um recente referendo, realizado em junho de
2016, sobre a permanência do país
como membro da UE gerou após o
seu resultado grande instabilidade
política e social, com a renúncia
do então Primeiro-Ministro David
Cameron e as complexas negociações com o bloco Europeu que persistem ainda em 2020.
Marca País e Identidade
Competitiva
O conceito de Marca País
apresenta diversas formas de
ser apresentado, variando de

ARTIGO

acordo com os autores e as perspectivas adotadas por eles para determinarem o que é exatamente a marca de uma nação.
Para Dinnie (2016), o termo significa o
conjunto único e multidimensional de elementos que fornecem à nação uma base cultural de
diferenciação e relevância para seu público-alvo. De forma mais generalista, Fetscherin
(2010), afirma que a Marca País envolve a imagem de um país, incluindo aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais, históricos e
culturais.

ARTIGO

Como apresentado por Dinnie (2016) e
já destacado neste trabalho anteriormente, o
surgimento e aplicação dos conceitos de Marca País estão ligados diretamente ao fenômeno
da globalização que homogeneizou os mercados, sendo assim necessário que os governos
adotassem técnicas do campo da comunicação
estratégica e do Marketing para criarem diferenciais competitivos para suas nações.
Outros autores por sua vez, trabalham com conceitos mais abstratos,
como Kotler e Gertner (2004), que explicam que uma determinada marca é a
imagem que as pessoas guardam de determinado lugar, que pode ser trazida à
tona pela simples menção de seu nome.
Os autores também trabalham com
o conceito de “country equity”, que é
traduzido como valor da Marca País.
Segundo eles, sua utilização serve para
descrever o valor emocional das marcas que os consumidores associam com
um país, justificando que “isso acontece
quando o nome de um país os ajuda a
avaliar os produtos provenientes dali e
a tomar suas decisões de compra”.
O termo Marca País, original do inglês
“Nation Branding” é atribuído ao pesquisador
britânico Simon Anholt, que o utilizou ao fazer a observação (1998) de que “a reputação
de países (e por consequência cidades e regiões também) possuem um comportamento
parecido com a de empresas e seus produtos”.
Ao longo de sua carreira, Anholt expressou arrependimento (2007; 2008) pelo uso do termo “marca” já que ele foi mal interpretado por
muitos que associaram o termo a aspectos como a manipulação de informação ou material
propagandístico (2007).
Como consequência disso, o autor passou a
utilizar o termo “Identidade Competitiva” (título do seu livro de 2007) para descrever o que
ele entende como a forma como países trabalham suas imagens no mundo contemporâneo.
Como parte do desenvolvimento do seu
raciocínio Anholt (2007) apresenta um hexágono com os seis elementos que formam o que
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ele descreve como Identidade Competitiva dos
países. Como é possível ver na imagem abaixo, os elementos incluem todos os setores da
sociedade, incluindo governo, empresas e a
população como um todo. Acima de tudo, ele
também explica que o processo de Identidade
Competitiva é antes uma questão política do
que de comunicação ou qualquer outra área.

Figura 2: Hexágono de Marca País de Simon Anholt
Fonte: Iden�dade Compe��va (2007)

Ele sustenta seu argumento por meio dos cinco pontos principais (2008 p.12.). Ao iniciar sua
explanação, Anholt descreve que os “países devem
se engajar com o mundo exterior de forma clara,
coordenada e comunicativa” com a ﬁnalidade de
“inﬂuenciar a opinião pública”.
Em sequência, o autor também destaca a importância da concepção de que a imagem de marca é um “fenômeno externo”, acrescentando que
o mesmo “não está sob controle direto do “dono”
da marca”. A posição de Anholt está alinhada com
Kunsch (2003, p. 170) que explica que “imagem é
o que passa na mente dos públicos, no seu imaginário, enquanto identidade é o que a organização
é, faz e diz”.
O terceiro ponto abordado por Anholt é a importância da “noção de valor de marca”, elencando
os aspectos de reputação como algo que é “valioso
e que deve ser gerenciado, medido, protegido, alavancado e nutrido a longo prazo”. Ademais, Anholt
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também destaca a questão do “propósito de marca”, destacando que “uma visão estratégica pode
criar uma dinâmica poderosa para o progresso”.
O autor conclui com o quinto tópico sobre a
“importância da inovação sustentável e coerente
em todos os setores de atividade nacional”. Para o
autor “coisas novas que sugerem um padrão claro
e atraente de desenvolvimento e habilidade dentro
do país ou da cidade, do que o ensaio de glórias passadas”.
Visando manter um pensamento uniforme
neste trabalho, empregamos os conceitos de Anholt
relacionados à Marca País já que os indicadores
utilizados para comparar a avaliação da marca país
Reino Unido são obtidos utilizando o mesmo entendimento.
Como apresentado anteriormente, para alguns
autores (ANHOLT (2007); DINNIE (2016); FETSCHERIN (2010), a imagem de um país ou o que
hoje conhecemos como identidade nacional é um
dos fatores de maior importância para a formação
da Marca País.

Figura 3: Modelo conceitual de Iden�dade de País e de Marca País
Fonte: DINNIE (2016, p. 41, tradução nossa)

Como apresentado por Dinnie por meio da ﬁgura acima, a imagem de uma Marca País é fruto
direto da identidade nacional, fundamentada por
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questões históricas, políticas e culturais, além do
própria comunicação feita pelo Governo e entidades locais sobre sua política externa, produção cultural, industrial e projeção turística para o restante
do mundo.
Ao estudar a questão do surgimento do nacionalismo, o cientista político Benedict Anderson apresenta em sua obra “Comunidades Imaginadas” (1983) uma deﬁnição direta sobre o que
é uma nação ao descrevê-la como, “uma comunidade política imaginada – e imaginada como
sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo
tempo, soberana” (2008, p. 32).
Anderson explica que, independentemente
do tamanho do território, a nação é imaginada
porque seus membros “nunca conhecerão todos
os demais” (p. 32). O autor também a justiﬁca
ser limitada (p. 33) já que possuem “fronteiras
ﬁnitas”.
Ao comentar sobre a soberania, o autor
apresenta o nacionalismo como um fenômeno
do período do Modernismo, uma espécie de
consequência do pensamento iluminista e
revolução industrial,
que colocaram um
ﬁm em muitas monarquias pela Europa (p.
34).
Por ﬁm, Anderson
justiﬁca que a nação é
uma comunidade pois,
mesmo apresentando
membros de classes e
posições sociais diferentes, seus membros
integram o que ele
descreve como: “profunda camaradagem
horizontal”. Complementando Anderson,
o antropólogo Ernest
Gellner (1983) explica
que as nações foram criadas a partir do nacionalismo e não vice-versa.
A importância da identidade competitiva
para uma Marca País
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Como já apontado anteriormente, nações
que adotam estratégias de marketing para trabalhar sua imagem e, consequentemente, sua
Marca País, podem obter vantagens econômi-
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cas, sociais e culturais. Por isso, é importante ver
como essas nações ranqueadas no Nation Brands
Index (NBI) 2019 também são avaliadas em outros indicadores globais.

Autoria própria (2020). Fontes listadas no rodapé

Devido a própria complexidade do tema e às
inúmeras variáveis que compõem cada uma das
estatísticas dos índices relacionados acima, estabelecer uma relação de causa e efeito ou vice-versa
entra o desempenho de marca país e qualquer outro
resultado dos índices é uma tarefa impossível.
Entretanto, é importante destacar que os mesmos países aparecem frequentemente no topo dos
outros índices. Sendo que no caso do IDH, a Itália
e a França são as únicas a ﬁcarem de fora da melhor categoria (acima de 0,900) e os desempenhos
do PIB de Suíça e Suécia estão proporcionalmente
dentro das expectativas para os respectivos países.
A Marca País do Reino Unido
Conforme já citado previamente, o Reino
Unido possui uma rica, diversa e vasta história
desde as invasões anglo-saxônicas que estabeleceram as bases de uma nação que conquistaria
um território e população de quase 25% do planeta até meados do século passado.
O poder econômico e político do Reino
Unido fez com que o país alcançasse níveis de
inﬂuência dignos de uma verdadeira potência
global. O enfraquecimento do modelo colonial,
as duas Guerras Mundiais e uma mudança para
uma sociedade capitalista moderna resultaram
em um enfraquecimento geopolítico do Reino

Unido, essa mudança pode ser evidenciada na
própria forma como o Império se desfez e novas
superpotências como EUA e URSS assumiram
o protagonismo de disputa por inﬂuência no
mundo durante o período da Guerra Fria.
Entretanto, se analisarmos a história recente, veremos que mesmo não sendo mais a
nação mais poderosa do mundo, o Reino Unido
manteve sua relevância e inﬂuência no mundo
contemporâneo. Atualmente, o país segue como uma das 10 maiores economias do mundo,
ocupando nos últimos anos a primeira colocação no ranking da Forbes de países para se fazer
negócios8. Como veremos a seguir, a explicação
por parte do sucesso britânico está em grande
parte pela forma como seu governo tem sistematicamente investido na área de comunicação
estratégica e trabalhado suas redes de inﬂuência diplomática pelo mundo, além de usar sua
própria história como base para promoção de
seus interesses no exterior.
Diplomacia pública e campanhas de comunicação
Ao apresentar uma história da trajetória
da diplomacia pública do Reino Unido desde a
década de 90, em sua obra “British Public Diplomacy and Soft Power: Diplomatic Inﬂuence

16

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

and the Digital Revolution”, Pamment (2015)
identiﬁca sete conceitos com características
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particulares da forma como a diplomacia pública britânica foi utilizada.

Tabela 2 – Deﬁnições de conceitos de diplomacia pública
Fonte: PAMMENT (2015, tradução nossa)

Para este trabalho focaremos no uso específico da Promoção Nacional Direcionada por
meio da campanha GREAT e, como sequência, na forma como o governo britânico tem se
posicionado diante do Brexit e se a sua Marca
País foi afetada com a decisão do país deixar a
União Europeia.
Conforme veremos posteriormente, a Marca País do Reino Unido é, em termos gerais,
avaliada como uma das mais fortes do mundo.
Isso se dá em grande parte aos esforços conquistados por meio da campanha GREAT9,
lançada em 2011.
Promoção Nacional Direcionada: A campanha GREAT
Sob a liderança do então Primeiro-Ministro
David Cameron, a campanha GREAT Britain
foi um ambicioso projeto público-privado para desenvolver a percepção do mundo sobre o
Reino Unido, levando-se em conta os eventos,
como Os Jogos Olímpicos de Londres 2012, o
casamento do Príncipe William com a Duquesa de Cambridge e o Jubileu de Diamante da
Rainha Elizabeth II, que ocorreriam no país no
mesmo ano e, naturalmente, já cativariam audiência do mundo inteiro.
O projeto que foi inicialmente executado
pela agência WPP, recebeu ao todo 113 milhões
de libras do governo para o período de 20122015, sendo o dinheiro distribuído entre UK
Trade & Investment (UKTI – órgão governa-

mental que busca oportunidades de comércio
internacional), o Foreign & Commonwealth
Office (FCO – Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido), British Council (Conselho
Britânico), e os órgãos de turismo VisitBritain
e VisitEngland.
Atuando em suas respectivas áreas, cada
instituição ficaria responsável por apresentar
as melhores características que o Reino Unido
oferece para encorajar o resto do mundo a visitar, estudar ou fazer negócios com o país.
Dividida em 10 categorias, a campanha é
marcada pelo slogan “X é GREAT”, em que X
é um dos 10 pilares e o uso da palavra “Great”
emprega um duplo sentido, sendo um deles
o adjetivo que pode ser traduzido como “incrível” e o segundo o próprio nome do país,
criando-se assim a ênfase do por que o Reino Unido é importante naquele determinado
segmento.
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Tabela 3 – Pilares e aplicação da campanha GREAT
Fonte: GREAT Britain Campaign (2015)

Figura 4: Banners da Campanha GREAT
Fonte: GREAT Britain Campaign (2015)

Como podemos ver acima, é importante destacar o fato de que as bases da campanha se encaixam dentro dos conceitos desenvolvidos por Simon

Figura 4: Banners da Campanha GREAT
Fonte: GREAT Britain Campaign (2015)

Anholt em seu Hexágono da Marca País, como uma
espécie de campanha feita sob medida para atender às áreas que formam o conceito de Marca País.
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Assim, podemos aﬁrmar de certo modo, que
esta iniciativa de campanha promocional direcionada criada pelo governo britânico permitiu
uniﬁcar os esforços de divulgação na tentativa de
obter aumentos signiﬁcativos, de longo prazo e
mensuráveis em cada um dos vértices do hexágono.
Também é de se destacar o uso estratégico
da campanha para ações pontuais. Em 2012,
antes do lançamento do ﬁlme “007 - Operação
Skyfall”, o órgão de turismo britânico VisitBritain lançou uma campanha com um pilar novo
de Bond is GREAT10.

Figura 4: Banners da Campanha GREAT
Fonte: GREAT Britain Campaign11 (2015)

Ao estabelecer a ligação com um ícone britânico com um alcance mundial e que, ainda por
cima, reúne em si mesmo diversas características profundamente relacionadas com o Reino
Unido, como a tecnologia de ponta, por exemplo,
a campanha GREAT não apenas agregou força
para sua causa, como também uma maior visibilidade.
É importante destacar que o Nation Branding deve
ser visto como um processo contínuo. A execução
de um plano integrado de marketing e comunicação
não é um ﬁm em si mesmo, mas um passo imediato em uma busca sem ﬁm pelo aprimoramento da
marca. Isso requer um acompanhamento contínuo
da imagem da marca (SIMONIN, 2008, p.30).

Como citado anteriormente, a campanha
cumpriu um importante papel em assegurar que
o Reino Unido ocupasse uma posição de prestígio entre as nações com um modelo de marketing mais soﬁsticado e reputação. Além disso, a
campanha GREAT também obteve signiﬁcativos
resultados ﬁnanceiros.
Em 2015, dados do Escritório Nacional de
Auditoria do País (NAO) apontaram que a cam-
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panha havia gerado um retorno de 1,2 bilhão de
libras para a economia britânica12. Mais recentemente, em setembro de 2018, o governo britânico
ao comemorar os sete anos de aniversário da campanha divulgou que ela já garantiu um retorno de
£ 3,4 bilhões à economia do Reino Unido13.
Brexit e a saída da União Europeia
A decisão popular de deixar a União Europeia por parte dos britânicos trouxe novas
ramificações para o contexto da Marca País
do Reino Unido, possibilitando inclusive este
estudo. Assim, antes de analisarmos as propostas do governo britânico,
é importante também contextualizar brevemente este
movimento.
“Brexit” é a amálgama
da abreviação das palavras
em inglês Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). O
termo originou-se em 2012,
quando na ocasião se discutia a possível saída da Grécia da zona do Euro,
formando assim o termo Grexit14. Durante sua
campanha para reeleição, o Primeiro-Ministro
David Cameron ofereceu como proposta de
campanha a realização do referendo15, atendendo aos pedidos de parte da população que
desejava deixar o bloco comum europeu.
Em número recorde de 46,5 milhões de
eleitores britânicos foram às urnas no dia 23
de junho de 2016 para votar em um plebiscito
crucial para o seu futuro. Os eleitores votaram
por permanecer na União Europeia ou abandonar o bloco comum. Nunca um país membro
deixou a união política e econômica, que desde
seu início só tem se expandido16.
Ao todo, foram 17.410.742 votos a favor
da saída e 16.141.242 votos pela permanência.
Apesar da vitória do “sair”, votaram majoritariamente pela permanência a Escócia (62,0%),
a Irlanda do Norte (55,7%) e a região de Londres (59,9%). Todas as outras regiões da Inglaterra e o País de Gales votaram por “sair”,
com percentuais que variaram de 51,5% (País
de Gales) a 59,3% (West Midlands).
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FFigura 7: Infográﬁco por região com votação do Referendo de 2016
Fonte: BBC117 (2016)

O resultado apertado decretou a decisão da
população pela saída do país da União Europeia
e, como veremos a seguir, provocou uma série de
mudanças no próprio Reino Unido e na sua projeção no mundo.
Acontecimentos pós-referendo
No dia 24 de junho de 2016, diante da derrota no referendo e da sua própria campanha
pela permanência no bloco, o Primeiro-Ministro
David Cameron anunciou que estava deixando
o cargo, sugerindo que o País precisava de uma
nova liderança para levar adiante a decisão do referendo18. No dia 13 de julho, após uma disputa
interna do partido, a conservadora Theresa May
que também fez campanha para permanecer na
união europeia19 foi apontada pela rainha Elizabeth II como Primeira-Ministra, tornando-se
apenas a segunda mulher a assumir o cargo de
premiê após Margaret Thatcher.
A Primeira-Ministra então acionou o artigo
50 em março de 2017, decidindo assim que o país
deixaria a União Europeia até a data limite de
30 de março de 201920. Esse prazo, porém, foi
estendido conforme veremos abaixo.
Poucos meses depois, visando um fortalecimento da sua base governista no parlamento, a
Primeira-Ministra convocou uma eleição antecipada em 8 de junho21. O Parlamento Britânico
aprovou por 522 votos a favor e 13 contra22. A justiﬁcativa do premiê para pedir a antecipação das
eleições foi de que ela precisava de uma “liderança
forte e estável” para negociar o Brexit, tentando
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aumentar a maioria absoluta no parlamento.
Entretanto, a aposta de May não se concretizou. Nas eleições, os conservadores, liderados
por ela tinham 330 assentos no Parlamento e
conseguiram 318. O Partido Unionista conseguiu
10 cadeiras e os trabalhistas, por sua vez, surpreenderam obtendo 262 assentos.
Apesar da pressão sofrida dentro do próprio
partido, Theresa May decidiu permanecer no
poder, estabelecendo uma controversa coalizão
com o partido Unionista irlandês, colocando em
xeque o próprio tratado de paz entre Reino Unido e Irlanda estabelecido por meio do Acordo de
Sexta-feira Santa23.
Além da possibilidade de uma reuniﬁcação
da Irlanda24, as negociações do Brexit também
reascenderam a possibilidade de a Escócia tornar-se uma nação independente. A Primeira-Ministra escocesa Nicola Sturgeon sinalizou a
proposta logo após o Referendo da União Europeia falando que “a situação mudou todo o panorama” do referendo de 201425.
O mandato de Theresa May encerrou-se prematuramente com sua renúncia no dia 7 de junho26. A então Primeira-Ministra sofreu grandes
pressões de parte do partido Conservador e da
oposição graças ao acordo que havia sido negociado com a União Europeia, rejeitado três vezes
ao longo de um mês no parlamento britânico27.
O mandato de Theresa May encerrou-se prematuramente com sua renúncia no dia 7 de junho26. A então Primeira-Ministra sofreu grandes
pressões de parte do partido Conservador e da
oposição graças ao acordo que havia sido negociado com a União Europeia, rejeitado três vezes
ao longo de um mês no parlamento britânico27.
A disputa interna do partido conservador levou Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e uma
das principais vozes à favor da saída do Reino
Unido do bloco europeu durante o referendo ao
cargo de novo Primeiro-Ministro. Assim como,
May, Johnson buscou uma nova reformulação
no parlamento, convocando uma nova eleição
geral em 201928, obtendo inclusive apoio da UE
em uma segunda extensão do prazo, agora para
janeiro de 202029. Os conservadores saíram vitoriosos com a maioria absoluta no parlamento
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em dezembro30.
Com o caminho livre, Johnson e os conservadores aprovaram os termos iniciais para o Brexit
e oﬁcializaram sua saída no dia 31 de janeiro de
2020, iniciando assim o prazo de transição até 31
de dezembro do mesmo ano31.
A criação do termo ‘Global Britain’
Em meio ao cenário de grande instabilidade
política e incertezas econômicas, o governo britânico passou a dar indícios de uma nova mudança na sua comunicação estratégica. Com a saída
iminente da União Europeia, passou-se a enfatizar a ideia de que esta saída era na verdade uma
nova oportunidade para relações bilaterais com
o mundo inteiro, inclusive a Europa.
O movimento batizado de Global Britain não
pode ser considerado uma campanha já que, de
fato, o governo britânico não apresentou uma
campanha com este nome. A primeira questão
em relação ao nome Global Britain pode ser jurídica, já que o mesmo nome é utilizado por um
grupo eurocético, formado por políticos britânicos conservadores, há 20 anos32.
Apesar disso, o tema e a expressão Global
Britain se tornaram recorrentes nos pronunciamentos e em diversas comunicações feitas pelos
porta-vozes do governo britânico.
O primeiro registro oﬁcial de um posicionamento do governo utilizando o termo é o discurso do então Ministro das Relações Exteriores do
Reino Unido, Boris Johnson, no dia 2 de dezembro de 201633. Johnson aproveitou a oportunidade para explicar o que ele via para um Reino
Unido global:
“Quando falo sobre Global Britain, me reﬁro ao
comprometimento que precisamos ter com a paz e
prosperidade no mundo. Eu sei que alguns desconﬁados vão falar que isso é pretencioso, diante do fato
de que somos uma nação que corresponde a menos
do que 1% da população mundial. (Boris Johnson,
2016, apresentação de uma visão global para o Reino
Unido, tradução nossa)

Em 2017, ao falar sobre as prioridades de negociação com a União Europeia, o pódio à frente
da premiê Theresa May possuía o termo “A Global Britain” escrito. Durante o discurso34, May
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empregou a expressão Global Britain 12 vezes,
quase sempre se referindo a uma visão mais ampla do Reino Unido após a saída da União Europeia. Sobre a importância do momento, May
declarou:

Figura 8: Theresa May faz pronunciamento sobre negociações com a
União Europeia
Fonte: Flickr Oﬁcial do Gabinete da Primeira-Ministra35 (2017)

“O grande prêmio que está diante deste país —a
oportunidade que se abre agora — é usar este momento para construir um Reino Unido verdadeiramente global. Um país que estende os braços para
velhos e novos amigos da mesma forma. Uma incrível, global, nação comercial. E aquela que defende o
livre comércio em qualquer lugar do mundo” (Theresa May, 2017, discurso de deﬁnição dos termos de
negociação com a União Europeia, tradução nossa)

Ainda em 2017, ao discursar para membros
do seu próprio partido, a premiê Theresa May
lançou um chamado para um “Reino Unido verdadeiramente global”36.
Apesar do posicionamento de ministros e
da própria Primeira-Ministra, a ideia por trás de
Global Britain se mantém um tanto quanto ambígua visto a falta de uma apresentação ou planejamento mais detalhado por parte do governo
do Reino Unido. Essa falta de clareza resultou na
abertura de um inquérito no Comitê de Relações
Exteriores37 do Parlamento Britânico.
Encerrado em março de 201838, o relatório
buscou levantar as principais questões relacionadas ao tema Global Britain e a posição do governo britânico diante do Brexit. Participaram dos
depoimentos como testemunhas especialistas a
ex-Alta Comissária do Governo Britânico para a
União Europeia Baronesa Ashton e os ex-Minis-
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tros das Relações Exteriores Sir Simon Fraser e
Lorde Owen.
Os três questionaram a clareza dos ideais por
trás da Global Britain, Simon Fraser declarou
que “era um slogan ou espécie de bordão que as
pessoas usam com intenções distintas”, enquanto a Baronesa Ashton acrescentou que se tratava
de uma “aspiração” 39.
Quando questionado sobre a forma como o
mundo poderia interpretar o contexto dos ideais
do Global Britain, Fraser declarou:
“No momento não acho que eles entendem, porque,
como eu já disse, o conceito não foi realmente desenvolvido. Eu acho que muitos países ao redor do
mundo estão olhando para nós com preocupação...
Quanto mais informações conseguirmos passar sobre a forma como queremos trabalhar com nossos
aliados europeus, os EUA e a OTAN, ou quais os planos para os relacionamentos com outras nações do
mundo, melhor.” (Simon Fraser, 2018, relatório do
Inquérito Global Britain, tradução nossa)

Em outro depoimento colhido pela comissão, o ex-Representante Permanente do Reino
Unido para a ONU, Lord Hannay também fez
críticas à ideia proposta:
“Preciso confessar que tenho um pouco de diﬁculdade com a hashtag “Global Britain”, que eu acho, em
termos históricos, é muito enganadora. O Reino Unido é um país global há 500 anos. Ele não se tornou
menos quando entrou para a União Europeia e não
será menos quando sairmos. Acredito ser imprudente, no sentido de que ela passa uma ideia falsa”.
(Lord Hannay, 2018, relatório do Inquérito Global
Britain, tradução nossa).

Na mesma sessão, Hannay explica que apesar de ter diﬁculdades com o uso do termo Global
Britain, isso não signiﬁca que o Reino Unido não
deveria fazer esforços globais, destacando ainda
que esse tipo de comprometimento “exige muitos
recursos”.
Apesar do inquérito inicial ter sido concluído, uma das medidas posteriores foi a abertura
de um novo processo de investigação entre 2018
e 2019 para apurar maiores informações sobre
a atuação do movimento Global Britain. Além
disso, também destacamos que como resposta ao
inquérito, o governo britânico criou, em junho de
2018, uma página para agrupar conteúdos rela-
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cionados à visão do pós-Brexit que se chama:
“Global Britain: entregando a nossa ambição
internacional” 40.
Mesmo com as críticas e a falta de clareza sobre o propósito e motivação por trás do
termo Global Britain, integrantes do governo
britânico continuam utilizando o mesmo. O
Ministro das Relações Exteriores britânico,
Dominc Raab descreve Global Britain como
“uma força para o bem e liderança na busca
pelo livre comércio, enquanto o Reino Unido
procura estreitar laços com parceiros internacionais e assume um novo papel no mundo”41.
Apesar da empolgação de Raab, outros
membros do Gabinete do Primeiro-Ministro
são um pouco menos claros quando o assunto é Global Britain, como admitiu a própria
Ministra de Desenvolvimento Internacional
que, ao abrir um fórum de ajuda internacional, comentou sobre o fato de que Ministros
do governo costumam “ficar pensando no que
significa o termo Global Britain” no seu dia a
dia42.
Avaliação da Marca País Reino Unido
Como citado anteriormente neste trabalho, o posicionamento estratégico do governo
britânico em institucionalizar campanhas de
comunicação para promover sua imagem resultou em uma Marca País forte e reconhecida
internacionalmente.
Desde que o campo que monitora às Marcas País passou a ser estudado, diversos institutos e organizações, como a Future Brand
com o Country Brand Index43 e a Brand Finance com o Nations Brand Finance Report44
buscam estabelecer formas de mapear o impacto e o tamanho da marca de cada país.
Entretanto, devido à própria complexidade inerente ao tema, os critérios e a própria
periodicidade desses levantamentos estão
sujeitos a variações que dificultam a própria
mensuração dessas marcas.
Neste trabalho, utilizaremos como base
para análise de dados relacionados a variação
da Marca País britânica o Nation Brands Index (NBI), realizada pelo Instituto Ipsos 45.
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Nation Brands Index (NBI)
Responsável pela criação do termo “Marca País”, o cientista político britânico Simon Anholt aplicou a sua metodologia do hexágono da Identidade
Competitiva para a criação de um ranking que visa
identiﬁcar as tendências da forma como a imagem e
a reputação de países sofrem alterações anualmente.
Criado em 2005, o Nation Brands Index, também
apresentado em alguns estudos como Anholt-Gfk
Roper é uma pesquisa cuja metodologia envolve entrevistas com mais de 20 mil consumidores adultos
(1000 por país46), maiores de 18 anos, espalhados
por 20 países5.
De acordo com o Ipsos, os dados são ponderados em uma média que busca reﬂetir características demográﬁcas essenciais desses países,
como idade, gênero e educação da população que
tem acesso à internet. O Instituto ainda acrescenta que “questões relacionadas a raça e etnograﬁa
são realizadas para obter uma melhor amostragem em países como Estados Unidos, África do
Sul, Índia e o Brasil”.
A pesquisa é elaborada a partir de cada categoria que forma o Hexágono de Marca País,
sendo realizadas questões de cada segmento, que
os entrevistados devem ranquear os países com
uma nota de 1 a 7, sendo 1 o valor mais baixo, 4
neutro e 7 a maior pontuação possível.
Ao elaborar o Ranking, os países são colocados de acordo com a sua nota em uma posição
que vai de 1 até 50, sendo realizada uma média
ponderada entre as subcategorias para deﬁnir
a nota ﬁnal de cada item que compõe o Nation
Brands Index. As posições estão sujeitas a alterações dependendo da pontuação de outras nações.
Assim, é possível perder posições no ranking mesmo mantendo a nota do ano anterior.

Figura 9: Ranking do Reino Unido no Na�on Brands Index 2019
Fonte: VisitBritain apud Ipsos-Anholt Na�on Brands Index (2019)48.
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Como veremos abaixo na tabela, nos últimos 5
anos, período de maior relevância para este trabalho, a Marca País do Reino Unido manteve-se relativamente estável no ranking do Nation Brand Index,
ocupando a terceira posição nos rankings de 2015,
2016, 2017 e 2018. Entretanto, pela primeira vez
desde 2011, o país sofreu um revés em 2019 e caiu
uma posição no ranking, ﬁcando em quarto lugar.

Tabela 5 – Marca País mais forte de acordo com o Nation Brand Index
Fonte: GFK-Anholt (2015, 2016, 2017) e Ipsos-Anholt (2018, 2019)

Apesar da impressão de uma relativa estabilidade em relação a posição do Reino Unido no
ranking durante esse período, a Marca País britânica sofreu alterações grandes de acordo com as
métricas do NBI — variação superior a 1,0, nos
anos de 2015-2016 (queda na pontuação geral de
1,31) e 2016-2017 (crescimento na pontuação geral de 1,27).
Assim, é necessário analisar mais de perto as
mudanças especíﬁcas nas pontuações de cada categoria, para encontramos um panorama de como
a percepção dos participantes da pesquisa se desenvolveu durante o período.

Tabela 6 – Evolução da posição da Marca País do Reino Unido na categoria Turismo do Na�on Brands Index no período de 2015 a 2019
Fontes: GFK-Anholt (2015, 2016,2017), Ipsos-Anholt (2018, 2019) e
VisitBritain (2018, 2019)

Assim como veremos nas próximas tabelas,
as pesquisas entre o ano de 2015 e 2016 apresentam uma repentina piora na percepção do público em relação à imagem do Reino Unido. Em algumas categorias, como evidenciado na própria
listagem acima do Turismo, essa mudança se
manteve estável, indicando que o próprio trabalho de Nation Branding vem sendo empregado
de maneira bem-sucedida.
É de se destacar, entretanto, a grande disparidade que existe entre a forma como o público
percebe as riquezas urbanas do Reino Unido e
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falta de atrações naturais. Em um país cujo turismo é um mercado de £ 127 bilhões não é de se estranhar o fato de que o Governo tenha acabado de
lançar uma nova campanha chamada “I Travel...”
(eu viajo, em inglês), para promover o Reino Unido não apenas como um local de lazer, mas para
trabalho e estudo (VisitBritain, 201854).

Tabela 7 – Evolução da posição da Marca País do Reino Unido na categoria Cultura do Nation Brands Index no período de 2015 a 2019
Fontes: GFK-Anholt (2015, 2016,2017), Ipsos-Anholt (2018) e VisitBritain (2018, 2019)

De forma semelhante ao fator de Turismo,
a categoria de Cultura, também enraizada na
história britânica apresentou apenas a oscilação momentânea entre o antes e o depois
do Referendo de 2016, chegando inclusive a
recuperar-se posteriormente. É interessante
analisar que para conceitos intangíveis e que
não envolvem diretamente outras pessoas, há
pouca variação nos indicadores.

Tabela 8 – Evolução da posição da Marca País do Reino Unido na categoria Exportações do Nation Brands Index no período de 2015 a 2019
Fontes: GFK-Anholt (2015, 2016,2017), Ipsos-Anholt (2018) e VisitBritain (2018, 2019)

Conforme apresentamos anteriormente, a
Economia tem sido uma das áreas de maior preocupação do governo britânico desde o Referendo de 2016. Os esforços em promover um Reino
Unido como grande polo tecnológico aberto para
novas oportunidades no mundo pode ter colaborado para que esta categoria fosse a que menos
sofresse alterações em seus índices.
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Tabela 9 – Evolução da posição da Marca País do Reino Unido na categoria
Imigração e Inves�mentos do Nation Brands Index no período de 2015 a 2019
Fontes: GFK-Anholt (2015, 2016,2017), Ipsos-Anholt (2018) e VisitBritain (2018, 2019)

Novamente, em outra área voltada para a
Economia, é constatada a pequena ou nenhuma
variação entre os indicadores de Imigração e Investimento. Apesar das incertezas oferecidas pelo Brexit e pela própria falta de clareza dos ideais
Global Britain, a opinião dos entrevistados permanece favorável em relação às possibilidades
comerciais com o Reino Unido.

Tabela 10 – Evolução da posição da Marca País do Reino Unido na categoria Povo do Nation Brands Index no período de 2015 a 2019
Fontes: GFK-Anholt (2015, 2016,2017), Ipsos-Anholt (2018) e VisitBritain (2018, 2019)

Como destacado no início desta análise, em situações onde os critérios avaliados são intangíveis e
não envolvem seres humanos, a imagem do Reino
Unido foi pouco afetada nas avaliações. Entretanto, como podemos notar na categoria Povo, há uma
crescente rejeição pela receptividade britânica à estrangeiros. Além da própria corrente que sugere que
o Brexit seja um movimento nacionalista e anti-imigratório, também é de se destacar o aumento de crimes de ódio no território britânico após o referendo1
que, ao serem divulgados internacionalmente, podem
prejudicar a imagem do país no exterior, criando um
sentimento contrário aos cidadãos britânicos.

Tabela 13 – Evolução da posição da Marca País do Reino Unido na categoria Governança do Nation Brands Index no período de 2015 a 2019
Fontes: GFK-Anholt (2015, 2016,2017), Ipsos-Anholt (2018) e VisitBritain
(2018, 2019)
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O item de Governança é de longe o mais volátil e o que o Reino Unido possui a pior avaliação
na opinião dos entrevistados. A complexidade de
se analisar a atuação de um governo começa pelo simples fato de que os entrevistados, em sua
grande maioria, não são governados por quem
estão avaliando.
No caso especíﬁco do Reino Unido, é de se
destacar que a piora apresentada nos indicadores podem estar diretamente ligadas à forma
descuidada de como o governo tem atuado desde a convocação do então Primeiro-Ministro David Cameron do referendo pela permanência na
União Europeia.
Inferir diretamente que a imagem Marca País britânica foi prejudicada pelo governo não é
uma constatação simples de se fazer. Porém, é
inegável que dentro do cenário de crise vivida pelo Reino Unido ao longo dos dois últimos anos, o
governo britânico sempre esteve operando como
um condutor.
Ademais, além da própria instabilidade política, também é de se destacar o envolvimento
do Reino Unido em confrontos como a Guerra
Civil na Síria, resultando em protestos pelo mundo5657.
Considerações Finais
Baseando-se nas reﬂexões apresentadas ao
longo deste trabalho, que visou estabelecer qual
foi o tipo de impacto para a Marca País do Reino
Unido diante da decisão do Brexit, concluímos
que o fenômeno conhecido por Country Branding cumpre um importante papel na criação de
um diferencial competitivo para os países em um
mundo globalizado.
Observamos como as mudanças na sociedade contemporânea, mais especiﬁcamente
nos ambientes econômicos, políticos, socioculturais e empresariais intensiﬁcaram a forma como países se relacionam, criando uma
dinâmica cada vez mais complexa e diversa.
Essa transformação resultou em uma maior importância dos bens intangíveis dos países, criando assim uma maior preocupação com a reputação, imagem e relacionamento com os públicos.
Buscamos estabelecer um paralelo em rela-
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ção ao desenvolvimento do marketing resultando
em áreas como o Place Branding, que também
serviram de base para a criação dos conceitos de
Marca País. Também descrevemos como conceitos como o de Brand Equity se aplicam a empresas da maneira análoga a que a Marca País afeta
uma determinada nação.
Conceituamos que países estão susceptíveis
a criações imaginárias de indivíduos da mesma
forma que empresas estão sujeitas a imagens
criadas pelos consumidores. Sendo assim importante trabalhar adequadamente a imagem que
um determinado Governo projeta sobre a sua nação. Sendo este um projeto de grandes complexidades e desaﬁos, que precisam de uma estratégia
semelhante à empregada em organizações para
garantir o seu sucesso.
Quando trabalhada adequadamente, notamos que a criação de percepções positivas podem
ser fruto direto de uma boa reputação. Por sua
vez, essas percepções podem resultar em um fortalecimento de nações, seja por meio de um aumento nas relações comerciais, um crescimento
migratório de mão-de-obra ou estudantes qualiﬁcados atraídos por um polo global ou até mesmo um aumento do número de turistas atraídos
pela divulgação internacional desses países.
Por meio da exempliﬁcação do Reino Unido,
mostramos como a trajetória histórica de um país pode cumprir um importante papel na criação
e fundamentação de uma Marca País consolidada e inﬂuente no mundo, destacando a importância de uma visão estratégica dos governantes
para executá-la.
Em relação ao problema de pesquisa abordado, concluímos baseando-se nas pesquisas
do Nation Brands Index apresentadas que, em
termos gerais, a imagem do Reino Unido não
foi afetada pela decisão do Brexit. Destacamos,
entretanto, que percepção dos entrevistados em
relação ao governo britânico sofreu uma grande
alteração, embora essa variação também esteja
sujeita a outros acontecimentos, como a participação do Reino Unido na guerra civil da Síria, ou
medidas de austeridade e políticas anti-imigração adotadas pelo partido Conservador.
Também apresentamos que dentro do con-
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texto de incertezas trazidas pelo próprio Brexit, a
resposta do governo do Reino Unido com o movimento Global Britain tem se demonstrada insuﬁciente e com pouca clareza no que diz respeito
aos próprios ideais por trás dessa visão “mais
global” após a saída do país da União Europeia.
Embora seja impossível prever o que acontecerá no futuro diante da atual conjuntura política
britânica e europeia, reconhecemos a importância do Country Branding para posicionar futuros
relacionamentos entre o Reino Unido e a União
Europeia visando garantir o sucesso econômico
e social de ambos os lados.
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Resumo:
O presente artigo aborda o papel do A&R (artista
e repertório), função estratégica de planejamento
e posicionamento de marcas dentro da indústria
fonográﬁca, a partir da atuação de Brian Epstein –
A&R responsável pela carreira dos Beatles – como
vetor de construção do branding musical.
Palavras-chave: branding; música; A&R; posicionamento; indústria fonográﬁca.

Abstract:
This article discusses the role of A&R (artist and
repertoire), a strategic function of planning and
positioning brands within the recording industry,
based on the Brian Epstein’s work - Beatles’ A&R
career - as a vector to the construction of musical
branding.
Keywords: branding; music; A&R; positionin;
recording industry.
Resumén:
Este artículo analiza el papel de A&R (artista y
repertorio), una función estratégica de planiﬁcación y posicionamiento de marcas dentro de la
industria discográﬁca, basada en el trabajo de
Brian Epstein, responsable de la carrera de los
Beatles, como un vector para la construcción de
la marca musical.
Palabras-clave: branding; musica; A&R; posicionamento; industria discográﬁca.
Résumé:
Cet article examine le rôle de A&R (artiste et
répertoire), une fonction stratégique de planiﬁcation et de positionnement des marques dans
l’industrie du disque, basée sur le travail de
Brian Epstein - A&R responsable de la carrière
des Beatles - comme vecteur de construction de
l’image de marque musicale.
Mots-clés: branding; musique; A&R; positionnement; industrie du disque.
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Introdução
A música é uma arte presente na vida de muitas
pessoas. Embora não exista uma unanimidade de
percepção, predileção ou interesse, a música tem
o poder de contribuir para a alteração dos estados
de espírito humanos, seja acalmando as mentes
ou acelerando os corações. Solo, em conjunto, instrumental ou cantada, a música é um importante
ponto de conexão entre compositores, intérpretes,
ouvintes, e em muitos casos, uma oportunidade de
encontro consigo mesmo. Porém, embora a música
seja uma arte, ela não deixa de ser também, um negócio, um bem comercial, e como tal, pode utilizar-se de diversos artifícios mercadológicos, dentre os
quais, o branding. Assim, o presente artigo aborda o papel do A&R (artista e repertório), função
estratégica de planejamento e posicionamento de
marcas dentro da indústria fonográﬁca, a partir da
atuação de Brian Epstein – A&R responsável pela
carreira dos Beatles – como vetor de construção
do branding musical (também chamado de music
branding). O problema de pesquisa norteador é:
De que forma o A&R pode atuar como elemento
construtor eﬁcaz na arquitetura emocional da marca de um artista musical?
O texto objetiva deﬁnir os conceitos de marca,
identidade e posicionamento mercadológico e sua
aplicação dentro da indústria fonográﬁca; evidenciar as competências de um proﬁssional de A&R
e sua relação com o marketing; e por ﬁm, utilizar
como exemplo a atuação de Brian Epstein como
proﬁssional de A&R catalisador da carreira dos Beatles, demonstrando que seu paradigma de atuação ainda continua válido na contemporaneidade.
A pertinência do tema se dá em torno da crescente expansão do consumo de música mundial, seja
através do saudosismo da volta dos álbuns de vinil
(HYPENESS, 2019), do vigor das apresentações ao
vivo (ESTADÃO, 2019), ou pelo consumo de música via streaming (TECMUNDO, 2019). O A&R
é um tema atual que apresenta pouca bibliograﬁa
em língua portuguesa e que pode servir como um
alerta de oportunidades latentes que unem o campo do marketing, do branding, da comunicação e
da música. A metodologia utilizada consiste no resgate das ideias de autores que abordam o marketing, o branding, o mercado musical, e sobretudo,
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o posicionamento mercadológico, traço decisivo
para uma estratégia eﬁcaz de A&R. A experiência
de atuação proﬁssional do autor como produtor
musical e A&R é igualmente explorada ao longo
das inferências apresentadas no decorrer do artigo.
O cérebro humano não possui uma capacidade
ilimitada para lidar com um big data de estímulos
e informações. Seria impossível (e desnecessário)
armazenar todo o conhecimento humano em um
único cérebro. Para se defender de uma sobrecarga, possuímos uma memória de curta duração
(para coisas cotidianas e de pouca importância, como lembrar o que comemos no café da manhã no
dia 20 de abril do ano passado), e uma memória
de longa duração (aonde armazenamos e recuperamos informações marcantes (como uma viagem
incrível que ocorreu há dez anos atrás). O grande
desaﬁo do branding (isto é, da gestão de marcas) é,
mais do que vender, tornar os produtos e serviços
memoráveis e marcantes, e não memórias e experiências voláteis e descartáveis. Um dos primeiros
passos para estabelecer essa relação passa pela
compreensão do papel das marcas e de sua arquitetura emocional.
Marcas dizem respeito a percepções e sentimentos. Podem estar associadas a produtos, serviços ou pessoas. O conceito clássico apresentado pela AMA (American Marketing Association) entende
as marcas como sendo um nome, sinal, termo, símbolo ou design, ou um conjunto de todas essas palavras, com o intuito de diferenciar um produto ou
serviço de um grupo de fornecedores. Aaker (1998)
defende que as marcas podem ser pensadas como
um nome e/ou símbolo diferenciados, com o objetivo de identiﬁcar bens ou serviços de um vendedor
ou de um grupo de vendedores e diferenciar esses
bens e serviços de seus concorrentes. Desse modo,
as marcas tem como função sinalizar ao consumidor a origem de um produto, evitando que tal consumidor possa confundir o que está sendo vendido
com a concorrência, principalmente quando, em
grande parte dos casos, a diferença do que é ofertado é mais abstrata do que tangível. As associações
únicas de marcas são estabelecidas mediante os
atributos de produtos, nomes, embalagens, estratégias de distribuição e publicidade.
Sampaio (2002) lembra que as marcas são
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fenômenos estruturais e holísticos, o que signiﬁca
entendê-las como organismos vivos, dinâmicos, sociais, culturais e sistêmicos. Como defende o autor
(idem, p. XVII), “a marca é a síntese da experiência
de valor vivida pelos consumidores em relação a
cada um dos inúmeros produtos, serviços, empresas, instituições ou, mesmo, pessoas com as quais
eles se relacionam”. As marcas são, em resumo, o
principal patrimônio das empresas. Diante de um
mundo no qual boa parte dos produtos tendem à
similaridade e comoditização, a sobrevivência depende, sobretudo, da construção de características
únicas e inimitáveis das marcas, e de fortes laços
afetivos e emocionais entre elas e seus consumidores. Ou seja, do ponto de vista do consumidor, as
marcas serão sínteses de experiências objetivas e
subjetivas vividas com e pelas marcas. As marcas
congregam um emaranhado de crenças, valores,
sentimentos e atitudes. Por isso, é correto aﬁrmarmos que as marcas são, acima de tudo, expressões
sociais.
Em um mundo globalizado e planetariamente
conectado, a miríade de novas marcas é um fator
lógico e inevitável. Nesse universo, além da qualidade do que é oferecido, as marcas tornam-se um
importante fator para nortear os consumidores. O
valor representado pelo nome de uma marca é um
ativo intangível. Uma das ferramentas sugeridas
por Aaker (1998) para pensar o gerenciamento de
uma marca chama-se de brand equity. Trata-se
de um conjunto de ativos e passivos ligados a uma
marca, seu nome e símbolo: “Se o nome da marca ou seu símbolo for mudado, alguns ou todos os
ativos ou passivos poderão ser afetados, e mesmo
perdidos, embora parte deles possam ser desviados
para um novo nome e símbolo” (AAKER, 1998, p.
16). Os ativos das marcas podem ser agrupados nas
seguintes categorias: lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade percebida, associações
à marca em acréscimo à qualidade percebida, e demais ativos como patentes, trademarks, relações
com canais de distribuição, etc. Como é possível
notar, o que Aaker (1998) ressalta, sobretudo, diz
respeito à associação e percepção de marcas, pensamento comungado por Martins (1999).
Um dos capilares vitais das marcas é abordado
por Ries e Trout (1997) que dedicaram uma obra
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inteira para debatê-lo: o posicionamento de marcas, tema explanado pela dupla desde o início da
década de 1970. O posicionamento, como o nome
sugere, diz respeito a ocupar espaços simbólicos
e emocionais privilegiados na mente e no coração dos consumidores. O posicionamento é uma
estratégia ativa de emissão de um vendedor, mas
que, assim como ocorre em uma obra de ﬁcção ou
uma obra de arte, só se completa e realiza, efetivamente, na mente e no coração dos consumidores/
receptores/públicos. É uma estratégia persuasiva
para se fazer notar e amar. Como a adoção de um
posicionamento é, também, um ato criativo, os autores (idem, p. 4) dizem que “o approach básico do
posicionamento não é criar alguma coisa de novo
e diferente, mas manipular o que já está lá dentro
da mente, e realinhar as conexões que já existem”.
Aaker (1998, p. 115) observa que “o posicionamento é estreitamente relacionado ao conceito de
imagem e associação. (…) Uma marca bem-posicionada terá uma atraente posição competitiva, suportada por fortes associações”. Sampaio (2002, p.
39) alerta que a elaboração de um posicionamento
eﬁciente não pode ser um ato enclausurado dentro
de escritórios de branding: “tem que atender às
realidades das ruas e vielas do mercado”. O posicionamento pode ser utilizado, ainda, para reﬂetir
como uma empresa procura ser percebida. O valor
resultante de uma marca tem relação direta com o
binômio percepção/associação, o que implicará em
consumo e lealdade.
A sociedade atual está cada vez mais saturada de mensagens, sons e imagens. Para se defender desse ataque voraz de estímulos que clamam
por serem ouvidos, percebidos, processados, e que
resultem em uma re/ação (no caso especíﬁco que
nos interessa, em uma venda/culto de fã), o cérebro
cria mecanismos de defesa, rejeitando e ignorando
boa parte do que é recebido pelos sentidos humanos, diariamente. Em 2020, numa Era na qual um
dos bens mais preciosos diz respeito à Economia
da Atenção, a simpliﬁcação pode ser um mecanismo eﬁcaz frente a tal poluição mental e sensorial.
Quando confrontados com uma marca, os benefícios percebidos pelos consumidores podem ser
pensados em duas dimensões: racionais e psicológicos. Na primeira dimensão gravitam os atributos
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físicos e funcionais; na segunda, os sentimento despertados pelo ato da compra ou uso das marcas. O
desaﬁo maior é fazer com que, de forma leve e precisa, a profundidade e complexidade das marcas
consigam penetrar no íntimo de quem consome.
Martins (1999) diz que o nome em uma embalagem não é o mesmo que uma marca na mente. Como as marcas são apropriações emocionais e
mentais, elas existem somente na mente dos consumidores. Ao explorar o papel dos nomes para as
marcas, Aaker (1998) entende que eles podem conter a essência do conceito de uma marca. Além do
nome, para o autor, o símbolo é parte fundamental
da percepção/associação. Segundo ele (idem, p.
208 – grifos ao autor), “(…) é mais fácil apreender as imagens visuais (símbolos) que as palavras
(nomes)”. Símbolos são formas que informam, que
acionam e que geram movimento. Muitas vezes o
mercado acaba adotando um grid estético de representação visual e sonora repetitivo (como, por
exemplo, a cor vermelha utilizada para o segmento de alimentos), o que pode representar uma armadilha: símbolos parecidos demais para mesma
categoria de produto/serviço fazem o consumidor
perceber tais marcas como muito similares e sem
atrativos diferenciais relevantes.
Um ponto inicial eﬁcaz para se começar a deﬁnir um posicionamento e representação plástica
para as marcas diz respeito a pensá-las com personalidades bem delineadas, comparando-as a pessoas. Essa estratégia foi detectada pelo pesquisador e
publicitário David Ogilvy, desde a década de 1960,
quando percebeu como os consumidores sentiam
as marcas: elas “(…) eram relacionadas a modernidade, charme, inteligência, simpatia, elegância,
tradição (…)”, etc (MARTINS, 1999, p. 19). A criação e manutenção desse imaginário perceptivo tem
relação com a palavra gestalt. De origem alemã,
signiﬁca unidade, harmonia e percepção. Sampaio
(2002) observa que o consumidor tem uma percepção gestáltica das marcas. Isso signiﬁca que ele
integra e consolida todas as informações e experiências sobre determinada marca em um mesmo
arquivo mental, de forma aleatória, descontínua
e despadronizada. Todos os pontos de contato de
uma marca, incluindo sua embalagem, ponto de
venda, material promocional e publicitário – e o
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próprio produto em si e as experiências relacionadas a ele – integram esse inventário perceptivo e
emocional. Tal pensamento nos faz entender que
a construção de uma identidade para uma marca
não depende exclusivamente do emissor (ou seja,
a própria marca), mas é um trabalho conjunto de
co-criação entre a marca e seu público. Mais do que
nunca, o consumidor é peça vital e ativa dentro do
processo do branding.
Posicionamento de marca e identidade de
marca não são sinônimos, mas são elementos
complementares. Em linhas gerais, Castells (1999)
entende a identidade como a fonte de signiﬁcação e experiência de um povo. O indivíduo possui, concomitantemente, a sua identidade pessoal,
intransferível e particular, e um reﬂexo grupal de
sua projeção social, em perspectiva à sua cidade,
estado, país e ao mundo global. Em uma ciranda
de diferenças e semelhanças, os seres se constroem e modiﬁcam no decorrer de sua existência. A
construção da identidade está relacionada ao meio
em que se vive, ao espirito dos tempos passados e
do presente, e a um sentimento de pertencimento.
Logo, a construção situa-se enraizada na cultura.
Uma identidade orgânica nunca é estanque, imutável ou pura. Está em constante negociação entre
si mesma e o universo. Em uma sociedade cada vez
mais plural, quem sabe não devamos falar em identidade, mas identidades. Pela identidade os seres
se percebem no mundo como elementos distintos.
Pelas diferenças, distinguem suas especiﬁcidades.
Como aﬁrma Castells (1999, p. 23), “identidades
(…) constituem fontes de signiﬁcado para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por
meio de um processo de individualização”.
Castells (1999) divide as identidades em três
grupos básicos: identidade legitimadora (gerenciada pelas instituições dominantes da sociedade com
o intuito de expandir e racionalizar relações assimétricas de dominação e poder); identidade de resistência (criada e articulada por indivíduos que se
encontram em condições de dominação e estigmatização); e por ﬁm, identidade de projeto (quando
os atores sociais constroem uma nova identidade
capaz de redeﬁnir sua posição na sociedade, buscando metamorfoses sociais). Em qualquer dessas
esferas, a ideologia é um componente propulsor de
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transformação, e parte da equação arquitetônica
de qualquer marca. Thompson (1995) sistematiza
a ideologia como o sentido a serviço do poder. Podemos compreendê-la, ainda, como um cimento
social, uma ambiência, clima ou imaginário que
une determinado grupo de pessoas norteadas por
ﬁlosoﬁas de vida e compreensões de mundo. As
formas simbólicas também são caras a Thompson.
Segundo ele (idem), tais formas são forjadas por
redes transnacionais de interesses institucionais.
Portanto, para compreender esse emaranhado de
tessituras signiﬁcantes, devemos examinar atentamente a natureza de tais formas simbólicas e sua
relação com os contextos sociais dentro dos quais
são produzidas, transmitidas, lidas e introjetcadas.
O ato de representar e as representações são
inerentes ao ser humano. Consolo (2015) lembra
que, desde 20000 atrás, nossos antepassados primitivos já sentiam-se motivados a produzir representações visuais, fato observável nas pinturas
rupestres ancestrais. A autora (idem) aponta que,
naquele momento, a humanidade começou a produzir representações de sínteses visuais bidimensionais nas paredes das cavernas, retratando a realidade tridimensional. Como complementa (idem,
p. 27), tais extratos são “(…) representações que
codiﬁcam uma experiência de mundo e são deixadas como registros de memória e de existência”.
Sobre o ato de representar e signiﬁcar, a autora faz
uma diferenciação entre os sinais e os signos. Nesse
sentido, todas as emanações do mundo, como pegadas, fumaça, as cores ou os sons podem ser considerados sinais. No momento em que, mediante
uma codiﬁcação/síntese intelectual e uma decodiﬁcação sistemática persistente mediante a criação de um hábito interpretativo, os sinais podem,
potencialmente, transformarem-se em signos, isto
é, aquilo que está no lugar de alguma coisa para
alguém e que representa um signiﬁcado. Consolo
(idem) ainda relata que o termo marca deriva do
germânico marka, que signiﬁca sinal, podendo designar tanto a ação de marcar algo, como também
o instrumento utilizado para fazê-lo. Tal observação pode ser pensada em perspectiva à evolução do
branding, visto pela autora como um processo de
marcação, de gravar e manter uma marca ativa na
mente dos consumidores.
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Uma vez que aﬁrmamos ao início desse artigo
que existe uma relação direta e profunda entre os
conceitos de marca, posicionamento e branding
com o fazer musical, passaremos agora a discutir
brevemente o que signiﬁca a indústria fonográﬁca e
qual o papel do A&R nesse contexto. As aﬁrmações
e conceitos apresentados aqui baseiam-se, sobretudo, na tese do autor (Paludo, 2017), retomando
alguns extratos de sua pesquisa sobre esse universo de atuação humana. Foi entre os séculos XIV e
XVII, mais precisamente na era renascentista, que
a noção de autor começa a ser gestada. Antes desse
período, não se dava muita importância à autoria,
ainda mais como se dá hoje. Na música, mais de um
século depois do Renascimento (período marcado
pelo progresso técnico e cientíﬁco, no qual aﬂoraram a ﬁlosoﬁa, a literatura e o amor à beleza), o
compositor Johann Sebastian Bach (1685-1750)
foi um dos primeiros artistas musicais a ter sua
biograﬁa registrada, ou seja, uma das primeiras
marcas a serem destacadas no fazer musical. Antes
disso, permaneciam na memória e no imaginário
algumas obras, mas não seus autores (no caso, anônimos). A ﬁgura do autor não era de todo irrelevante, mas o que interessava de fato eram os resultados
do processo criativo e produtivo, em muitos casos,
inclusive, primordialmente funcional. Naquele
tempo, embora os músicos fossem celebrados, o
interesse e entusiasmo por seu trabalho estava
muito aquém do fanatismo que nutre muitas das
carreiras musicais contemporâneas. O artista não
era pensado como marca, nem seus atos e obras
percebidos como pontos de contato que alimentassem um culto aos criadores. A música era mais um
adorno/divertimento dos abastados contratantes
ou algo funcional, como o som para integrar um
culto religioso.
Partindo dessa espécie de marco inicial documental aproximado, e dando um grande salto
histórico, observamos que antes da proliferação do
rádio e da televisão, no século XX, os artistas eram
promovidos pelas apresentações que realizavam,
ao vivo, e pela venda de composições licenciadas
em partituras musicais comerciais. Voltando rapidamente ao passado histórico, e citando outro
exemplo pertencente aos clássicos pré-midiáticos,
diferente de Bach, que não excursionava, Wolfgang
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Amadeus Mozart (1756-1791) fez fama e fortuna,
apresentando-se por diversas cidades, seja para o
grande público, como para os nobres ou para o clero. Na era pós-midiática, a partir da segunda metade do século XX, um intermediário entre público
e artistas musicais começa a desenhar as construções mítico-espetaculares como hoje se conhecem.
Embora o teatro e a ópera sejam os embriões do
espetáculo musical contemporâneo, as gravadoras
desempenharam um papel vital no desenvolvimento dessa estratégia promocional, uma vez que a
promoção organizada e sistematizada de um artista gravado permite que seu trabalho seja executado
na mídia, fomentando a venda de ingressos para as
apresentações públicas e venda de merchandising
promocional.
Basicamente, uma gravadora é uma empresa
que comercializa fonogramas. Chama-se fonograma (e também de áudio) todo e qualquer registro
de som gravado, seja em dispositivos analógicos
(discos de vinil ou ﬁtas magnéticas), como em dispositivos digitais (como compact discs ou arquivos de som compactados em formato MP3). Na
estrutura organizacional de uma gravadora, dentre diretores executivos, promotores e divulgadores que integram seu quadro funcional, encontra-se o A&R, foco desse artigo. A&R é uma sigla para
Artista e Repertório (ou, no original em inglês,
Artist & Repertorie). Baskerville (2017) deﬁne
o proﬁssional de A&R como aquele que tem por
principal função explorar e nutrir talentos e escolher o repertório dos artistas assessorados por
ele. Historicamente, essa função esteve ligada ao
mercado fonográﬁco através das gravadoras. Outra deﬁnição possível (Paludo, 2017) observa que
o A&R consiste em identiﬁcar talentos, compositores ou intérpretes, apresenta-los sob contrato
e em seguida desenvolvê-los. Do proﬁssional de
A&R não se exige obrigatoriamente conhecimentos sobre teoria musical – embora seja recomendado – mas, sim, um grande conhecimento de
mercado. Porém, esse conhecimento mercadológico não é, como poderia se pensar, exato, duro e
cartesiano, mas sensível, humanista e catalisador.
O A&R é aquele que vai moldar tudo o que se refere à estética e à formatação do trabalho de um
artista musical. Nessa esfera, estão incluídos ﬁgu-
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rino, comportamento (como o artista se portará
perante os demais artistas, público e mídia),
repertório (quais canções ou temas instrumentais
serão gravadas e executadas ao vivo), deﬁnição de
referências (textuais, sonoras e visuais) e a escolha do produtor musical responsável pelo trabalho. Em muitos casos, o A&R acompanha todo o
processo de elaboração de um álbum. Em outros,
após a deﬁnição dos pontos anteriormente citados,
a gravadora entrega a verba ao produtor musical
que deverá administrá-la adequadamente, dentro
dos prazos, para, em data e local estabelecidos,
apresentar a matriz do álbum ao proﬁssional de
A&R, de acordo com o planejamento por ele deﬁnido. É comum que o produtor musical, muitas
vezes, assuma algumas funções de A&R e, em determinados casos, desempenhe ambas as funções,
simultaneamente (A&R e produtor musical).
Atualmente, muitos artistas têm realizado
suas produções de forma independente, uma vez
que os custos de produção e distribuição (sobretudo digital) são bem mais acessíveis do que no
século passado, quando a gravação, o lançamento
e a promoção de um álbum musical dependiam,
majoritariamente, do investimento de uma gravadora. A produção independente (ou seja, retirando-se a gravadora do processo) não exclui a
importância da contratação de um A&R, em casos
frequentes na condição de freelancer, um criador
conceitual que irá prestar um serviço de mentoria
estratégica no direcionamento de uma carreira
artística. Após toda a explanação feita ao longo
do artigo, as pontes entre marca, posicionamento
de marca e branding começam a ﬁcar mais claras
e evidentes quando aplicadas ao A&R. O A&R é,
sobretudo, um gestor do que podemos chamar de
branding musical. Embora o termo music branding seja comumente associado à utilização da
música em projetos publicitários ou comerciais,
ele também pode ser entendido como o branding
utilizado para formatar, fomentar e gerenciar uma
carreira artística. O A&R levará em conta todos os
pontos descritos até aqui, funcionais, históricos
e culturais, para posicionar o artista de um modo mais assertivo, equacionando sua proposta ao
mercado, de maneira a torná-lo único perante os
demais concorrentes.
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Para Allen (2018), gerenciar a carreira de um
artista é um ato de comunhão, partilha e envolvimento efetivo, uma jornada de conhecimento íntimo sobre quem está por detrás da persona musical. É preciso, também, possuir um conhecimento
holístico e sistêmico sobre o mercado musical, e
no que se refere às órbitas periféricas nas quais
gravitam elementos indiretos que tem inﬂuenciam sobre o todo (economia, política, cultura,
etc). Seguidamente, quando um artista atinge o
sucesso, tende a permanecer em uma espécie de
estagnação por medo de alterar o curso da carreira
e perder o controle do território conquistado. O
A&R muitas vezes vai encorajar o artista a tomar
decisões arriscadas fora de sua zona de conforto, o
que signiﬁca colocá-lo em uma zona de confronto.
Esse território desconhecido tem o potencial de
catalisar mudanças signiﬁcativas que vão alavancar a carreira e projetar o artista para novas esferas musicais e, consequentemente, comerciais,
embora não seja uma ciência exata, passível de
insucesso.
Nenhum artista constrói sua marca e fama
sozinho. É preciso conectar uma séria de proﬁssionais coadjuvantes que o auxiliarão nessa
construção. Um A&R virtuoso tem, além de uma
percepção aguçada, uma boa rede de contatos.
Como aﬁrma Allen (2018, p.2), “sem as conexões
– diretas ou indiretas – é difícil fazer negócios em
nome do artista”. Para o autor (idem), as ferramentas para a gestão artística estão calcadas em 4
pontos: educação (formal oferecida por universidades, cursos de curta duração, vídeos educativos
ou leituras e livros e artigos); experiência (quanto
mais se pratica, mais se aprende; aprender com
a experiência alheia também ajuda); visão (valores e objetivos bem deﬁnidos); e plano de negócios (um planejamento e mapa estratégico de
atuação). Especiﬁcamente no que tange à visão,
Allen (2018, p. 35) salienta que “(...) a visão de um
empreendedor é uma expressão do que ele acha
que o seu negócio pode ser em um futuro deﬁnido
– talvez em um ano ou dois” e a elaboração de uma
estratégia para que isso aconteça. Ao enxergar o
artista como marca, o caminho do A&R passa
pelas etapas de deﬁnição conceitual do trabalho
musical, leitura de publico alvo e segmentação, e
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a elaboração de um planejamento e execução de
branding. O planejamento é delicado, uma vez
que o mercado oscila rapidamente, exigindo que
os caminhos inicialmente traçados possam ser
maleáveis e ﬂexíveis à organicidade desse território. Assim, um plano pré-estabelecido precisará
ser ajustado conforme as circunstâncias mudam.
Também cabe sublinhar e reforçar que, como dito anteriormente, hoje vivemos reféns da Economia da Atenção, aquela na qual uma miríade de
ofertas de estímulos diversos e conteúdos brigam
frequentemente pelo interesse da audiência do
entretenimento. Desse modo, evidencia-se que
não basta ter um trabalho musical competente
por si só: ele precisa estar posicionado, aparecer,
ser percebido, e consumido, galgando uma fatia
da atenção no universo exponencial em expansão
da proliferação de artistas veteranos e novatos, vivos e mortos, querendo ser ouvidos e escutados.
Embora a atenção hoje seja mais dispersiva, ela
sempre representou um desaﬁo para qualquer artista, em qualquer tempo.
Diferente de Bach e Mozart – que não possuíam nem contrato com gravadores e, menos ainda,
um proﬁssional de A&R prestando assessoramento, os Beatles devem muito do seu sucesso a um
dos precursores dessa função: Brian Epstein. O
embrião do A&R é situado por Baskerville (2017)
em meados da década de 1940, quando editores
musicais recorriam aos chamados song-pluggers,
o que podemos traduzir como conectores musicais. Gradualmente passaram a ser conhecidos como gerentes proﬁssionais e, posteriormente, criativos ou A&R. Após a Segunda Guerra Mundial, as
principais atribuições de um A&R eram: descobrir
compositores promissores; ser uma ponte entre
compositores, intérpretes, produtores e gravadoras; e por ﬁm, catalisar a entrada de receitas de direitos autorais provenientes da utilização comercial dos fonogramas e de sua execução pública. O
desaﬁo central de um proﬁssional de A&R era (e
ainda é) encontrar, contratar e promover artistas.
A metodologia para localizar músicos e bandas
potencialmente vendáveis diz respeito a manter-se informado através de uma rede de contatos
multicapilarizada avaliando demos (gravações
semi-proﬁssionais ou proﬁssionais com algumas
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canções ou temas que os artistas utilizam como
um cartão de visitas para prospectar um contrato
de gravação), acompanhando o cenário musical
independente, lendo publicações do setor e indo
a clubes ouvir músicas novas.
Após a assinatura de um contrato comercial,
o proﬁssional de A&R deve gerir uma série de elementos em vários níveis: prestar assistência ao artista no desenvolvimento de um projeto especíﬁco
ou da carreira como um todo; administrar os diversos detalhes da pré-produção a pós-produção
de singles ou álbuns; e, por ﬁm, se o artista estiver ligado a uma gravadora, ser uma ponte entre
ele e a gravadora. A importância de Brian Epstein para os Beatles é igualmente destacada por
Spitz (2007), Courtney e Cassidy (2011) e Tiwary
(2014), como veremos agora. Não vamos nos ater
a recontar a história dos Beatles, que como é de conhecimento comum, foi uma banda de rock britânica nascida na cidade portuária de Liverpool, que
explodiu mundialmente na década de 1960 após
uma estada na Alemanha, com apresentações especiﬁcamente na cidade de Hamburgo (de 1960
a 1961), tornando-se, ao longo dos anos, uma das
mais comentadas, amadas e cultuadas de todos os
tempos. Nosso foco será, exclusivamente no início
da carreira e no encontro entre os Beatles e Brian
Epstein, justamente por ele ser um dos principais
nomes da história do A&R (ainda que muitos possam considerá-lo apenas como um mero empresário), tendo agenciado uma das maiores bandas
do mundo sem o menor estudo ou experiência no
assunto, o que contraria a literatura mais recente
sobre o tema, que indica estudo e preparação para
exercer tal função.
Courtney e Cassidy (2011) relatam que, em
1961, Brian Epstein era o gerente da North End
Music Store (NEMS), uma loja de discos situada
em Liverpool, no interior de um estabelecimento maior de propriedade de sua família. Era um
ponto de venda representativo e importante na
época, tendo como um de seus ideais oferecer ao
público aquilo que ele buscasse. Se a procura não
ﬁgurasse no estoque, faria-se o possível para obter
o produto com os distribuidores. As fontes documentais utilizadas nessa pesquisa (Splitz, 2007;
Tiwarky, 2014) aﬁrmam que a versão aceita como
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a mais próxima da realidade sobre o início da história entre os Beatles e Epstein conta que alguém
veio até a NEMS e pediu uma cópia do álbum “My
Bonnie” com os Beatles. Tal álbum havia sido gravado em Hamburgo, durante a tour na Alemanha,
no qual os Beatles foram banda de apoio do cantor e compositor Tony Sheridan, uma vez que os
Beatles estavam se apresentando frequentemente
em pequenos clubes na cidade germânica e acabaram por gravar o artista que também estava por
lá. Brian não tinha o álbum disponível em seu estoque e desconhecia os Beatles. Preocupado em
sempre oferecer aquilo que seu publico buscava
na NEMS, resolveu investigar que banda era essa,
indo assisti-los em uma apresentação no Cavern
Club (pequeno clube que ﬁcava perto de sua loja, hoje um local sagrada de peregrinação para os
fãs dos Beatles, no qual a banda se apresentava
diariamente no início dos anos 1960). Impressionado com a apresentação a qual assistiu, Epstein
abordou os Beatles e ofereceu-se para gerenciá-los. Ele vislumbrou que a banda tinha potencial,
mas faltava acabamento. Cabe ressaltar que, embora o A&R comece a dar sinais de vida na década
de 1940, nos anos 1960 ele ainda estava em fase
de crescimento e ﬂoração, não sendo uma atividade tão conhecida do público e dos artistas. Como
apontam os autores (2011), talvez sem a inexperiência, porém entusiasmada, gestão de Epstein,
os Beatles jamais teriam saído dos pequenos clubes para ganhar o amor e a admiração do mundo.
Courtney e Cassidy (2011, p. 23 – grifos dos autores) demonstram que a banda precisou abdicar de
uma liderança estratégica interna para delegar tal
tarefa ao A&R:
(...) John (cuja liderança havia trazido a banda até
aquele ponto) essencialmente precisou demitir-se
e tornar-se mais “um dos rapazes”. Embora ainda
o primeiro entre os iguais, ele certamente sabia que
não possuía o poder ou inﬂuência para conseguir um
contrato de gravação de um disco em Londres para a
banda. Epstein poderia. Embora ele talvez não conseguisse articular a distinção na época, surgia uma clara
diferença entre a liderança de John sobre os Beatles e
as habilidades gerenciais necessárias para impulsionar suas carreiras à frente.

Depois de inúmeras negativas, Brian de fato
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conseguiu uma audição com o produtor musical
George Martin, o que resultou em um contrato de
gravação com o selo Parlophone, pequena subdivisão pertencente à EMI, um braço menor, de segunda linha, que lançava, sobretudo, álbuns de comédia musical. Se George Martin – que não tinha
experiência com o rock, e sim ligação com a música erudita, e talvez justamente por esse motivo, tenho produzido resultados convincentes e
inventivos – ficou a cargo das transformações
sonoras, Epstein deteve-se (além das obvias
questões de gestão de cachês e contratos das
apresentações ao vivo) de buscar e apresentar
referências que ele julgava pertinentes para
construir uma imagem estelar para a banda.
Tanto Martin, como Epstein, estiveram atentos
em moldar o projeto inicial dos Beatles para o
sucesso, mas sem matar a sua essência. Essa
essência já foi definida anteriormente (Paludo,
2017) como a verdade artística. Entende-se
por verdade artística como uma autenticidade
construída segundo três variáveis chamadas de
tripé virtuoso da extensão musical. Dizemos
que são variáveis, pois embora defendamos
que a existência simultânea desses três eixos
seja necessária ao êxito e equilíbrio de forças,
elas agem em diferentes níveis de intensidade e
profundidade, variando de artista para artista.
O tripé virtuoso diz respeito a três elementos/
eixos: dedicação incondicional, paixão avassaladora e influência propulsora do meio. No
caso dos Beatles, podemos notar que desde o
início de sua construção os três vetores agiam
fortemente: antes de conhecerem Epstein, o
grupo passou por um período de intensas e
exaustivas apresentações em condições precárias em Hamburgo, tocando diariamente por
várias horas, em condições adversas, mas com
grande dedicação na prática das apresentações
ao vivo, domínio de plateia e construção de
suas personas. Logicamente que tal afinco foi
sempre catalisado por uma paixão avassaladora por vencer no meio musical e pelo amor à
música em si. Já a questão do meio propulsor
se dá justamente quando, de volta a Liverpool
em 1961, o destino acaba por colocar Epstein
no caminho da banda.

40

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

Figura 1: Beatles em apresentação do Cavern Club, 1961.
Fonte: <h�ps://www.cavernclub.com/wp-content/uploads/2014/07/
beatles-blackandwhite.jpg>
Acesso em 20/02/2020.

Nas apresentações no Cavern, os Beatles vestiam ﬁgurinos formados por couro e jeans, como
pode ser visto na Figura 1. Conforme Spitz (2007),
para Epstein, as verdadeira estrelas não eram roqueiros, mas sim os astros da música pop como
Ricky Nelson, Connie Francis, Pat Boone, Bobby
Darin e Neil Sedaka, artistas que entendiam as
convenções da indústria do entretenimento e
estavam dispostos a adaptar suas imagens e sua
música aos anseios do mercado. Durante um mês,
Epstein assistiu sistematicamente às apresentações dos Beatles e começou a detectar quais mudanças deveriam ser tomadas de imediato para
começar a tirar o grupo do underground e levá-lo
ao caminho do mainstream. No palco, os
Beatles tinham um comportamento selvagem que não combinava com o reposicionamento proposto por Epstein: fumavam e bebiam, interrompiam as músicas
e começavam outra coisa; e não havia um
conceito deﬁnido, um nexo, tendo como
consequência apresentações mais calcadas em desordenamento aleatório do que
narrativas envolventes e sedutoras. Por
ter frequentado aulas de teatro (diz a literatura que era um ator frustrado), Epstein
apreciava a construção de um espetáculo,
o cuidado aos detalhes, o encadeamento
da cena, a construção dos personagens,
e, no caso musical, o controle dos altos e
baixos de um repertório para fazer a audiência
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crescer emocionalmente até ser
estimulada a um clímax ﬁnal durante as apresentações.
Havia um paradoxo entre
o diagnóstico inicial de Epstein
e a percepção de mercado dos
Beatles. Na visão da banda, o
rock’n’roll signiﬁcava, justamente, esse lado rebelde, desorganizado e sem planejamento, e pelo
recepção calorosa que recebiam
do público, julgavam que tudo
estava indo bem. Além disso, a
inexperiência de Epstein somada
à sua ousadia de questionar um sistema de ação
que era tido como adequado pelos Beatles parecia um jogo de percepções desalinhado em relação às expectativas de contratante e contratados.
Apesar de uma certa resistência inicial, os Beatles acabaram cedendo e ouvindo as ponderações
de Epstein. Dentre as mudanças propostas, daquele ponto em diante, estava proibido comer no
palco, fumar, simular brigas entre os membros,
falar palavrões, conversar com as garotas da plateia, aceitar pedidos musicais ou dormir no palco. Atrasos também não seriam mais tolerados.
Os Beatles também deveriam agradecer depois
de cada número, não apenas inclinando a cabeça,
mas fazendo um agradecimento coreografado e
sincronizado (SPITZ, 2007).

Figura 2: Figurino e imagem pós Brian Epstein
Fonte: <h�ps://www.nme.com/wp-content/uploads/2019/09/Webp.
net-resizeimage-1.jpg>
Acesso em 20/02/2020.
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Figura 3: Brian Epstein e George Mar�n
Fonte: <h�ps://encrypted-tbn0.gsta�c.com/images?q=tbn%3AANd9Gc
TCNvHdXDbt6LIqFkB2r1WeVtB5OeXVLoQUTk27qU626ZaZMA_W>
Acesso em 20/02/2020.

Brian veio a falecer em 1967. As causas ﬁcaram até certo ponto nebulosas. Seguidamente tinha esgotamentos físicos e emocionais. Era
usuário de medicamentos, drogas e álcool. Também era atormentado por amarguras e tensões
tais como lidar com a frustração de não ter sido
ator (uma paixão nunca concretizada), sua homossexualidade velada, e a pressão natural pelos
negócios dos Beatles. Sua morte foi considerada
acidental, e não um suicídio, como se chegou a
cogitar na época, embora ainda se especule sobre
o assunto. Em seu exaustivo estudo sobre os Beatles, Spitz (2007) aponta que, ainda que o trabalho de Epstein tenha sido vital para os músicos,
ele não foi de todo brilhante. Desde a assinatura do contrato, no início dos anos 1960 até sua
morte em 1967, ele foi conﬁdente, conselheiro,
amigo, porta voz, relações publicas, empresário
e A&R dos Beatles, tendo êxitos eclipsados por
uma série de erros em contratos mal feitos e
gerenciamentos econômicos ineﬁcientes, justamente por sua inexperiência e incapacidade de
lidar com a magnitude que os Beatles tomaram
de forma rápida, inesperada e avassaladora.
A pergunta de pesquisa do presente artigo
tem como meta investigar de que forma o A&R
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pode atuar como elemento construtor eﬁcaz na
arquitetura emocional da marca de um artista
musical. O que pode ser percebido ao longo da
leitura e apresentação do corpo teórico e dos recortes documentais, e em especíﬁco no caso dos
Beatles, é que o A&R tem papel fundamental e
decisivo nessa ediﬁcação. Ainda que a literatura
atual defenda o preparo e estudo para exercer tal
atividade, o que de fato é indicado, não como garantia absoluta, mas como aptidão ou desejo de
atuar que deve ser lapidado, e mesmo que o A&R,
como dito antes, tenha começado a eclodir mais
sistematicamente na década de 1940, Epstein,
20 anos após esse período, ainda que inexperiente, foi bastante visionário e ousado. Se o desaﬁo
do branding é o de tornar as marcas memoráveis
e marcantes, logicamente o aspecto emocional é
inerente a esse processo. Como defende Sampaio
(2002), e aplicando seu pensamento aos Beatles,
Epstein de fato observou a banda em seu contexto, sabendo discernir seus pontos fortes e fracos,
enxergando a banda como um organismo vivo,
dinâmico e sistêmico, para então adequar suas
potencialidades para gerar uma percepção de
marca mais eﬁcaz e pertinente. A chamada beatlemania, que nada mais é do que uma histeria
coletiva de um grupo enorme de fãs pelos Beatles, demonstra que esse público passou a perceber a banda como marca de fato, como um signo
de vivacidade, amor, potencia sexual, inovação e
rebeldia, como síntese de experiências objetivas
(o consumo dos produtos de merchandising, a
compra de álbuns musicais, ou o comparecimento às apresentações ao vivo) e subjetivas (a percepção simbólica oriunda das canções e de todos
os pontos de contato que estimularam e estimulam o imaginário dos consumidores), legítimas
expressões sociais de uma sociedade na qual a
juventude queria extravasar de forma catártica
com e pelo som.
Embora Reis e Trout sejam referências internacionalmente reconhecidas sobre o posicionamento de marcas, o conceito de posicionamento
data do ﬁm dos Beatles (década de 1970). Uma
década antes deles, Epstein já trabalhava para
lapidar os Beatles de modo a que eles pudessem
ocupar espaços simbólicos e emocionais privile-
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giados na mente e no coração dos consumidores,
o que a história mostrou ser verdade. Ele foi um
desbravador do posicionamento musical mercadológico e do branding musical. E conforme sistematizado por Reis e Trout (1997), uma vez que
o posicionamento não se trata de criar algo absolutamente novo, mas acima de tudo, realinhar
as conexões já existentes, podemos notar que foi
exatamente esse o movimento feito por Epstein
após assistir as apresentações dos Beatles no Cavern Club. A conexão com a platéia e a química já
estavam lá, ainda que em estado bruto. O reposicionamento estratégico da banda (porque, aﬁnal de contas, mesmo que desregrado, a banda
já possuía um posicionamento inicial veriﬁcado
a partir de sua estetica e comportamento) mostrou-se eﬁcaz para levá-la ao estrelato. Como escreve Aaker (1998), uma marca bem posicionada
tem atraente posição competitiva alicerçada em
fortes associações, o que no caso dos Beatles, se
percebe e se comprova. Sampaio (2002) defende
que o posicionamento é um ato ativo, que deve-se ir a campo para senti-lo e percebe-lo. Foi essa
a atitude de Epstein, unindo seu conhecimento
de público e gosto musical adquiridos na NEMS e
indo a campo, atrás dos Beatles, em sua imersão
de diagnóstico executada com cuidado in loco no
Cavern Club.
Lembrando o sentido da gestalt apresentado, podemos aplicá-lo na analise ao mencionarmos que Epstein buscou integrar e consolidar
as informações e experiências que tinha em um
mesmo arquivo mental para pensar em como
agir. Castells (1999) entende a identidade como
fonte de signiﬁcação e experiência, o que pode
ser percebido na atenção dada aos detalhes para elaborar o plano de ação dos Beatles. Obviamente que o trabalho foi realizado em conjunto
entre a banda, Epstein e George Martins, esses
últimos, os principais atores externos à banda
responsáveis por moldar a forma da marca e suas emanações. E claro que a Parlophone e a EMI
também contribuíram com sua expertise e poder
de ação e distribuição. Analisando os paradigmas
sobre os tipos de identidade de Castells (idem)
e aplicando-os a Epstein, podemos dizer que o
A&R desenvolvido por ele pautou-se por alinha-

ARTIGO

var uma identidade de projeto, aquela na qual os
atores sociais constroem uma nova identidade
capaz de redeﬁnir sua posição na sociedade, buscando metamorfoses sociais, o que se veriﬁca no
poder de afetação que até hoje os Beatles tem em
seus fãs. O ﬁgurino, o penteado de cabelo rebelde
(mas cuidadosamente articulado), a encenação,
o encadeamento das canções nas apresentações,
a memorabilia subsequente, os álbuns musicais,
tudo posto a serviço dos Beatles para conferir-lhes um ar de mistério, sedução e força narrativa, dentro de um plano de A&R norteador.
A ideologia destacada por Thompson (1995) como cimento social também pode ser veriﬁcada
e percebida na biograﬁa dos Beatles, a partir da
observação de uma vasta gama de materiais documentais oﬁciais e não-oﬁciais (sistematizados
por Spitz, 2007) que demonstram o imaginário
Beatles introjectado nos fãs da banda que, mesmo extinta há várias décadas, continua conquistando e cativando novas audiências, sinal de
que o A&R de Epstein ainda ecoa mesmo após
a sua morte.
Em suma, o A&R é um catalisador, um mentor, um conector, tudo isso e muito mais, como já
descrito e explanado. Hoje, a proﬁssão já é bastante conhecida do mercado musical, embora
muitos fãs nem sequer saibam de sua existência,
ou do papel que muitos A&Rs desempenharam
para que seus ídolos chegassem aos seus corações
para serem estimados, amados e idolatrados. O
A&R é o timoneiro do branding musical. Poderíamos, por ﬁm, traçar um paralelo entre o A&R e
como seus ensinamentos podem ser aplicados a
diversos outros campos produtivos, não necessariamente musicais ou artísticos. O posicionamento de marca não é exclusividade do A&R, e
sim um mecanismo de sobrevivência essencial
para as marcas. O ﬁgurino poderia ser pensado
em perspectiva as emanações imagéticas de uma
marca, como as embalagens de um produto e sua
comunicação, por exemplo, assim como o repertório de canções poderia ser visto como o portfólio de produtos ou serviços ofertados. Fica em
aberto a sugestão para esse tipo de comparação
e para outros olhares sobre o A&R, uma função
essencial na Era da Economia da Atenção.
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Moda Humanizadora:
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Resumo:
Novos tempos demandam mudanças de comportamento, atitudes compatíveis com a realidade e
ações direcionadas para o bem comum. Marcas,
empresas, organizações ou instituições precisam
verdadeiramente se conectar com pessoas, se inserir na cultura da sociedade, participar de suas
vivências e empregar sua capacidade para transformar positivamente seu entorno. À vista disso,
a Moda Humanizadora, apresentada no Mestrado Proﬁssional em Indústria Criativa, pretende
orientar a criação e desenvolvimento de produtos
ou serviços de moda compatíveis com os anseios
atuais. O conceito se articula em três principais pilares: sustentabilidade socioambiental (gestão de
resíduos), design emocional (presença de fatores
afetivos), e bem-estar social (relação entre universidade e sociedade). Portanto, o objetivo geral do
artigo concentra-se em relacionar as atividades da
quarta edição do Projeto Levando Amor, parceria
entre o curso Design de Moda da Univates e a Liga
de Combate ao Câncer de Lajeado/RS, com os pilares constituintes da Moda Humanizadora. A metodologia foi embasada, principalmente, no estudo
de caso único com respaldo de documentos e da observação participante, tendo em vista que a autora
é também atuante no projeto. De antemão, pode-se destacar que, a comparativa do estudo de caso
com o conceito possibilitou constatar signiﬁcativas
mudanças da quarta edição do projeto em relação
as edições anteriores, bem como demonstrar que
é possível pensar e desenvolver marcas, produtos,
serviços, ações ou experiências baseadas nos pilares constituintes da Moda Humanizadora.
Palavras-chave: bem-estar social; design emocional; moda humanizadora; sustentabilidade.
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Abstract:
New times demand changes in behavior, attitudes
compatible with reality and actions aimed at the
common good. Brands, companies, organizations
or institutions must truly connect with people, insert themselves into the culture of society, participate in their experiences and employ their capacity
to positively transform their surroundings. In view
of that, Humanizing Fashion, presented at the
Professional Master in Creative Industry, intends
to guide the creation and development of fashion
products or services compatible with the current
desires. The concept is based on three main pillars:
socio-environmental sustainability (waste management), emotional design (presence of aﬀective
factors), and social well-being (relationship between university and society). Therefore, the general
objective of the article is to relate the activities of
the fourth edition of the Taking Love Project, partnership between Univates Fashion Design course
and the Women’s League ﬁghting Cancer in Lajeado / RS, with the constituent pillars of Humanizing
Fashion. The methodology was based, mainly, in a
single case study supported by documents and participant observation, considering that the author
is also active in the project. Beforehand, it can be
highlighted that, the comparison of the case study
with the concept made it possible to see signiﬁcant
changes in the fourth edition of the project in relation to previous editions, as well as demonstrating
that it is possible to think and develop brands, products, services, actions or experiences based on the
constituent pillars of Humanizing Fashion.
Keywords: social welfare; emotional design; humanizing fashion; sustainability.
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Resumén:
Los nuevos tiempos exigen cambios en el comportamiento, actitudes compatibles con la realidad y acciones dirigidas al bien común. Las marcas, empresas, organizaciones o instituciones
deben conectarse realmente con las personas,
insertarse en la cultura de la sociedad, participar en sus experiencias y usar su capacidad para
transformar positivamente su entorno. En vista
de esto, la Moda Humanizadora, presentado en
el Master Profesional en Industria Creativa, tiene
como objetivo guiar la creación y el desarrollo de
productos o servicios de moda compatibles con
los deseos actuales. El concepto se basa en tres pilares principales: sostenibilidad socioambiental
(gestión de residuos), diseño emocional (presencia de factores afectivos), y bienestar social (relación entre universidad y sociedad). Por lo tanto,
el objetivo general del artículo es relacionar las
actividades de la cuarta edición del Proyecto Levando Amor, asociación entre el curso de Diseño
de Moda en Univates y la Liga para Combatir el
Cáncer en Lajeado / RS, con los pilares constitutivos de la Moda Humanizadora. La metodología
se basó principalmente en un único estudio de
caso respaldado por documentos y observación
participante, considerando que el autor también
participa activamente en el proyecto. De antemano, se puede resaltar que, La comparación
del estudio de caso con el concepto permitió ver
cambios signiﬁcativos en la cuarta edición del
proyecto en relación con ediciones anteriores,
además de demostrar que es posible pensar y desarrollar marcas, productos, servicios, acciones o
experiencias basadas en los pilares constitutivos
de la Moda Humanizadora.
Palabras-clave: bienestar social; diseño emocional; moda humanizadora; sostenibilidad.
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Résumé:
Les temps nouveaux exigent des changements
de comportement, des attitudes compatibles
avec la réalité et des actions visant le bien commun. Les marques, entreprises, organisations
ou institutions doivent vraiment se connecter
avec les gens, s’insérer dans la culture de la société, participer à leurs expériences et utiliser
leur capacité à transformer positivement leur
environnement. Dans ce contexte, la Mode Humanisante, présenté dans le Master Professionnel en Industrie Créative, entend guider la création et le développement de produits ou services
de mode compatibles avec les envies actuelles.
Le concept repose sur trois piliers principaux:
la durabilité socio-environnementale (gestion
des déchets), design émotionnelle (présence
de facteurs aﬀectifs) et bien-être social (relation entre l’université et la société). Par conséquent, l’objectif général de l’article est de relier
les activités de la quatrième édition du Projet
de Prise D’amour, partenariat entre le cours de
Design de Mode à Univates et la Ligue de Lutte
Contre le Cancer de Lajeado / RS, avec les piliers constitutifs de la Mode Humanisante. La
méthodologie était principalement basée sur
une étude de cas unique appuyée par des documents et l’observation des participants, considérant que l’auteur est également actif dans le
projet. Au préalable, on peut souligner que, la
comparaison de l’étude de cas avec le concept
a permis de voir des changements signiﬁcatifs
dans la quatrième édition du projet par rapport
aux éditions précédentes, ainsi que de démontrer qu’il est possible de penser et de développer
des marques, produits, services, actions ou expériences sur la base des piliers constitutifs de
la Mode Humanisante.
Mots-clés: bien-être social; design émotionnelle; mode humanisante; durabilité.
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Introdução
Novos tempos demandam mudanças de comportamento, atitudes compatíveis com a realidade
e ações direcionadas para o bem comum ao invés
de vantagens e benefícios extremamente restritos.
Empresas, organizações e instituições precisam
verdadeiramente se conectar com pessoas, se inserir na cultura da sociedade, participar de suas
vivências e empregar sua capacidade para transformar positivamente seu entorno.
O francês Gilles Lipovetsky (2016) fala em uma
nova era chamada ‘da leveza’, em que tudo diminui
de tamanho, ﬁcando mais leve e mais rápido. Contudo, salienta que é marcada por um importante
paradoxo: ao mesmo tempo que buscamos uma
vida mais leve, caracterizada pelo bem-estar, pela
autonomia do indivíduo e por menos imposições,
consumimos de forma ávida os bens-materiais:
“Por outro lado, a civilização do leve signiﬁca tudo, menos viver de forma leve. Pois ainda que as
normas sociais vejam seu peso diminuir, a vida
parece mais pesada.” (LIPOVETSKY, 2016, p. 25).
Nesse contexto, o autor argumenta que o chamado
neoconsumidor é menos obcecado pelo consumo
ostentatório, como forma de distinção social, mas
voltado para o prazer por meio da experiência, pela
satisfação e construção da identidade pessoal. Que
estamos em um momento de dissolução e descentralização, com um consumidor mais autônomo,
livre em suas escolhas individuais, com menos controles e normas (LIPOVETSKY, 2016).
Fato perceptível na área da moda, que atualmente se apresenta menos como um fator de hierarquização social e mais como um instrumento de
sedução, de atração e prazer. Não se pretende ignorar a existência e o poder de distinção que a moda
ainda desempenha, mas salientar que há uma signiﬁcativa variação na sua atuação enquanto prática
social, tanto nas relações quanto na formação da
identidade pessoal. Para Lipovetsky (1989), a ﬁnalidade de uso de um objeto incide principalmente
no seu ‘valor de troca de signo’, uma atividade guiada pela busca do bem-estar, da satisfação pessoal
centrada na autonomia individual.
Contudo, Michel Maﬀesoli (2014) defende que
o princípio de individualização está saturado, convergindo para o processo de ‘desindividualização’,
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em que o valor dominante para os próximos decênios está centrado no que denomina de ‘tribalismo’.
O indivíduo não pode mais ser considerado isoladamente, visto que o seu valor se encontra justamente
no fato de pertencer a um grupo, no estar-junto,
na socialidade que pressupõe uma multiplicidade
de estilos de vida e um multiculturalismo interconectados. O sociólogo enfatiza a importância da coletividade, da sinergia, da vida considerada como
a criação de uma obra de arte coletiva, que reﬂete
“mais sobre o que une do que sobre o que separa.
Não se trata mais da história que construo, contratualmente associado a outros indivíduos racionais,
mas de um mito do qual participo” (MAFFESOLI,
2014, p.17-18).
Esse princípio de integração, uma condição coletiva e não individual, impulsiona e amplia as participações em grupos, as trocas de experiências e
conhecimentos, como os advindos da relação cada
vez mais próxima entre universidade e sociedade.
Os ambientes educacionais são locais indispensáveis para a construção conjunta de proﬁssionais e
cidadãos contextualizados com a realidade local,
atuando como agentes de transformação. Segundo
Síveres (2011), os projetos realizados nas instituições comunitárias podem viabilizar essa relação
por meio da conectividade dialógica entre ciência,
consciência e vivência, potencializando assim a
aproximação entre teoria e prática e contribuindo
para a formação de proﬁssionais criativos e engajados na participação social.
O designer Marc Gobé (2018) percebe o design como um instrumento condutor de energia,
com potencial de inspirar e modiﬁcar não apenas
produtos ou serviços, mas comunidades inteiras.
Defende que o design humanista deve estar em
sintonia com as necessidades de um mundo mais
sustentável, inovador e relacionado às questões
emocionais. É a missão de, simultaneamente,
contribuir para o desenvolvimento local e auxiliar na formação de proﬁssionais que atuem e
atuarão na criação de produtos e serviços que
“[...] não sejam apenas novos, mas contenham
um novo humanismo, personiﬁquem os desaﬁos
humanos que enfrentamos agora e aqueles por
vir” (GOBÉ, 2018, p.11).
Á vista disso, na dissertação intitulada ‘Criação
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e produção no âmbito da Moda Humanizadora: estudo de caso do Projeto Levando Amor’ apresentada no Mestrado Proﬁssional em Indústria Criativa
da Universidade Feevale (2018), propus o conceito
de Moda Humanizadora, que pretende orientar o
desenvolvimento de serviços e produtos de moda
compatíveis com os anseios atuais, com produção
mais justa e sustentável, considerando o fator humano e emocional dos indivíduos e promovendo o
bem-estar da sociedade. Na ocasião, o conceito de
Moda Humanizadora norteou a abordagem da pesquisa, focada na terceira edição do Projeto Levando
Amor, realizado pelo curso superior de Tecnologia
em Design de Moda da Universidade do Vale do
Taquari – Univates, em parceria com a Liga de
Combate ao Câncer de Lajeado/RS.
Com intuito de conferir prosseguimento ao
trabalho realizado anteriormente, o presente artigo
tem como objetivo geral relacionar as atividades da
quarta edição do Projeto Levando Amor, realizada
no ano de 2019, com os conceitos constituintes da
tríade da Moda Humanizadora: sustentabilidade
socioambiental (gestão de resíduos), design emocional (presença de fatores afetivos), e bem-estar
social (relação entre universidade e sociedade). Os
objetivos especíﬁcos se concentram em elucidar o
conceito de Moda Humanizadora; descrever a atuação da quarta edição do Projeto Levando Amor,
realizada no ano de 2019; especiﬁcar as principais
mudanças em comparação a edição anterior; além
de relacionar suas atividades com os conceitos
constituintes da tríade da Moda Humanizadora.
A ﬁm de contemplar as premissas dos objetivos citados, a metodologia da pesquisa centra-se,
principalmente, no estudo de caso único: a quarta
edição do Projeto Levando Amor. Uma pesquisa
empírica que procura investigar “um fenômeno
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.” (YIN, 2010, p.39). Para a coleta de
evidências e dados imprescindíveis ao estudo de
caso, será empregada fontes duas fontes complementares: a observação participante e uso de documentos. Ao passo que, para a explanação dos
principais conceitos abordados, será realizada a
revisão bibliográﬁca. Todas as informações e dados
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coletados serão analisados por meio da técnica de
combinação de padrão, que visa comparar um padrão empírico, no caso a quarta edição do Projeto
Levando Amor, com um padrão previsto no conceito de Moda Humanizadora.
A principal contribuição do artigo está no incentivo e propagação de projetos com propósitos
socioambientais, considerando o ser humano e
suas emoções e visando o bem-estar da sociedade, sejam eles extensionistas ou inseridos em empresas, organizações ou instituições. Assim como
possibilita a divulgação do Projeto Levando Amor e
seus resultados, auxiliando para o aprimoramento
das próximas edições, aﬁnal, conforme aﬁrma Arne Naess: “A melhor forma de promover uma boa
causa é fornecer um bom exemplo.” (FLETCHER;
GROSE, 2011, p.174). Importante salientar também a satisfação pessoal na elaboração desta pesquisa, em virtude da participação da autora no referido projeto e por atuar como docente no curso
Design de Moda da Univates.
Metodologia
O presente artigo é alicerçado no conceito
de Moda Humanizadora, orientado pelos fatores socioambientais, afetivos e considerando as
contribuições para o bem-estar social advindo da
atuação do Projeto Levando Amor. Desta forma,
sob o ponto de vista da abordagem do problema,
a pesquisa pode ser considerada qualitativa, pois
“considera que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números”
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p.70). Bem como,
do ponto de vista de sua natureza, é considerada
aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática dirigidos à solução de problemas
especíﬁcos. Envolve verdades e interesses locais.”
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51). Assim, as
informações contidas no estudo poderão orientar
empresas, instituições, organizações, projetos, atividades mais especíﬁcas ou mesmo fomentar mudanças e reﬂexões na área da moda.
Foram adotados procedimentos para coleta de
informações e dados de modo a contemplar o objetivo principal que consiste em relacionar as ativi-
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dades do Projeto Levando Amor com os conceitos
constituintes da Moda Humanizadora: sustentabilidade socioambiental (gestão de resíduos), design
emocional (presença de fatores afetivos), e bem-estar social (relação entre universidade e sociedade). Assim, a metodologia empregada centra-se,
principalmente, no estudo de caso único: a quarta
edição do Projeto Levando Amor. Segundo resume
Yin (2001, p.24), o estudo de caso:
[...] permite que os investigadores retenham as características holísticas e signiﬁcativas dos eventos
da vida real – como os ciclos individuais da vida, o
comportamento dos pequenos grupos, os processos
organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das indústrias.

Com intuito de agregar detalhes pertinentes,
utilizou-se como fonte de evidência no estudo
de caso a observação participante, ocorrendo de
forma informal, realizada durante as atividades
e o trabalho em campo, tendo em vista a participação ativa da autora do artigo no projeto, desde
seu princípio. Para Yin (2010), essa modalidade de observação é especial, pois o observador
não é passivo, atua e participa dos eventos que
são estudados, captando a realidade, detalhes e
ponto de vista de dentro da situação. Ainda, complementa que as evidências observacionais são
frequentemente úteis para se obter informações
adicionais, como fotograﬁas do local.
O Relatório das Ações dos Projetos de Extensão, documento elaborado para o Setor de Extensão Acadêmica da Univates ao ﬁnal do projeto de
extensão, e concedido à autora via e-mail, mostrou-se extremamente relevante na obtenção de dados
especíﬁcos sobre a quarta edição. Segundo Yin
(2010), além de corroborar evidências de demais
fontes empregadas, documentos podem proporcionar outros detalhes especíﬁcos, que não foram
percebidos na observação.
Complementar as fontes citadas anteriormente, fez-se uso da revisão bibliográﬁca de autores
conceituados para uma explanação mais profunda
sobre cada uma das áreas abordadas: moda, sustentabilidade, design emocional e bem-estar social.
De acordo com Stumpf (2010), a revisão bibliográ-
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ﬁca consiste em um conjunto de procedimentos
com intuito de indicar e selecionar materiais pertinentes aos assuntos abordados, posterior anotação
ou ﬁchamento das referências e seu uso em trabalhos acadêmicos.
Para a análise das informações e dados coletados, utilizou-se a técnica de combinação de padrão,
que visa comparar “um padrão baseado empiricamente com um padrão previsto [...]. Se os padrões
coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo
de caso a fortalecer sua validade interna” (YIN,
2010, p.165). O padrão empírico é representado,
nesse caso, pelas características da quarta edição do Projeto Levando Amor, objeto do estudo
de caso, enquanto o padrão previsto consiste na
fundamentação dos conceitos constituintes da
tríade da Moda Humanizadora. O comparativo
pretende veriﬁcar em quais situações, atividades
ou ações, encontram-se presentes aspectos da
sustentabilidade socioambiental (gestão de resíduos), design emocional (presença de fatores
afetivos), e bem-estar social (relação entre universidade e sociedade). O resultado das análises
poderá proporcionar respaldo para mudanças e
melhorias das edições seguintes.
A Moda Humanizadora
A preposição conceitual Moda Humanizadora
foi elaborada e elucidada pela autora do presente
artigo na dissertação do Mestrado Proﬁssional em
Indústria Criativa da Universidade Feevale no ano
de 2018. Contudo, para a clareza e entendimento
dos fatos, torna-se pertinente expor novamente o
conceito, seus aspectos, aplicações, bem como manifestar possíveis informações adicionais. O conceito constitui-se a partir da interligação de dois termos: Moda, que provém do latim modus e designa
o modo de fazer, compartilhando assim o sentido
do termo inglês fashion, que por sua vez deriva do
francês façon e signiﬁca feitio (GODART, 2010); e
Humanismo, que nos remete ao ato de humanizar
algo, de valorizar a condição humana. Sendo assim, representa os anseios de uma nova era, com
uma moda orientada pela produção mais justa e
sustentável, considerando a importância do fator
humano e emocional dos indivíduos e promovendo o bem-estar da sociedade como um todo.
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Relevante salientar que não se pretende desconsiderar a face econômica da moda, visto que,
dados referentes ao ano de 2018 (atualizados em
dezembro de 2019) da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), demonstram que a cadeia têxtil e de confecção é o segundo
maior empregador da indústria de transformação,
perdendo apenas para alimentos e bebidas (juntos), com um faturamento de US$ 48,3 bilhões.
Além disso, possuímos a maior Cadeia Têxtil completa do Ocidente, pois “só nós ainda temos desde
a produção das ﬁbras, como plantação de algodão,
até os desﬁles de moda, passando por ﬁações, tecelagens, beneﬁciadoras, confecções e forte varejo” (ABIT, texto digital, 2020). Dados que consolidam a sua importância para a economia brasileira,
gerando renda, desenvolvimento proﬁssional e fomentando a criatividade e a tecnologia. Portanto,
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o que se defende é uma profunda reﬂexão e ações
direcionadas aos processos criativos e produtivos,
considerando as consequências do consumo desenfreado, do esgotamento dos recursos naturais,
da geração de resíduos e das condições precárias
de trabalho.
À vista disso, a Moda Humanizadora se articula em três pilares indissociáveis, complementares e de igual importância, conforme Figura 01:
a sustentabilidade socioambiental, representada,
neste caso, pela problemática da gestão de resíduos têxteis e nas práticas de produção do sistema de
moda; o bem-estar social, delimitado no auxílio
de problemas sociais e nos benefícios resultantes
da relação entre a Universidade e a sociedade; e o
design emocional, evidenciado na criação e fabricação de um produto ou serviço de moda considerando fatores afetivos (OST, 2018).

Figura 01: Pilares da Moda Humanizadora
Fonte: Criação e produção no âmbito da Moda Humanizadora (OST, 2018)

A sustentabilidade socioambiental é um tema imprescindível no setor têxtil e de confecção,
embasado na urgência em tornar a produção
cada vez menos poluente e mais eﬁcaz, proporcionar condições de trabalho humanizada e com
remuneração justa para toda a cadeia do setor,

bem como promover consciência no que tange o
consumo excessivo e desenfreado de moda.
Lilyan Berlim (2016) enfatiza que precisamos
reﬂetir profundamente para onde esse desenvolvimento a todo custa está levando a humanidade e quais as suas consequências, articulando
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uma nova relação entre o ser humano e o meio
ambiente. A autora compreende que o desenvolvimento sustentável se baseia em três pilares:
na justiça social, na viabilidade econômica e na
preservação ambiental, pois abrange tanto questões culturais quanto humanas. Dentre os ‘Rs’ do
desenvolvimento sustentável, cita os principais:
Reduzir, diminuir o consumo de recursos naturais e o descarte; Reutilizar, utilizar novamente o
produto em outra função ou com outras características; e Reciclar, retornar o material ao ciclo de
produção. Contudo, Berlim (2016) alerta que no
processo de reciclagem também há uso de energia para destruir e transformar o produto em matéria-prima a ﬁm de produzir algo novo. Alguns,
devido a quantidade e da mistura de materiais
em sua composição, sequer podem ser reciclados. Em contrapartida, na reutilização, o material é redirecionado para outro uso ou na criação
de um produto sem passar pelo processo de destruição, o que diminui, supostamente, o gasto de
energia. Mas apesar de ser considerada uma das
mais poluidores do último século, acredita que a
moda pode sim adotar práticas sustentáveis ao
mesmo tempo que caracteriza os anseios, hábitos
e vivências da sociedade, aﬁnal “a moda não apenas nos espelha – ela nos expressa” (BERLIM,
2016, p.13).
Para Fletcher e Grose (2011), o mais apropriado seria uma redeﬁnição da melhor aplicação
dos recursos materiais antes mesmo do seu descarte, ou seja, na sua criação, focando assim na
raiz do problema ao invés de tentarmos reverter
a situação depois. As emergentes estratégias de
coleta de resíduos auxiliam no desaceleramento
do ﬂuxo de materiais destinados aos aterros sanitários, porém enfatiza que também necessitam
de recursos para sua execução.
Nesse sentido, há uma série de movimentos
de criação e consumo voltados para uma proposta mais ecológica, como por exemplo: Moda
Ética, conceito que leva em consideração todo o
impacto sociocultural e ambiental na concepção
de um produto e é representado por dois eventos
de notoriedade internacional, o Ethical Fashion
Show e o Fashion Revolution, que questionam as
condições de trabalho dos funcionários de indús-
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trias têxteis, muitas vezes análogas ao trabalho
escravo; Eco Moda ou moda ecológica, que também considera os impactos ambientais em todos
os estágios de um produto, focado na redução de
recursos e na escolha de materiais e processos
que minimizem desperdícios e geração de resíduos, como o uso de algodão orgânico e ﬁbras
de abacaxi; o Zero waste fashion que refere-se à
produtos de moda que geram pouco ou nenhum
resíduo na sua produção, utilizando a matéria-prima de forma eﬁciente e eliminando o desperdício durante a fabricação; o Slow fashion (moda
lenta), um dos movimentos mais amplos e fortes
da moda, contrário ao ritmo frenético de consumo e descarte do Fast fashion (moda rápida), e
que propõe um consumo mais lento e duradouro, valorizando a qualidade de peças duráveis e
atemporais; e o Upcycle, tendência que visa a diminuição do descarte por meio da transformação
de objetos no ﬁm da sua vida útil em novos por
meio de sua reutilização (ECYCLE, 2020).
Esses movimentos são extremamente relevantes para impulsionar mudanças no modo de
pensar, fazer e consumir moda, mas para obtermos uma transformação signiﬁcativa, é necessário um trabalho contínuo e amplo, englobando
todos os setores. Fletcher e Grose (2011, p.48)
acreditam que o talento e a habilidade prática
dos novos designers são capazes de proporcionar
a real mudança, pois a “tecnologia pode proporcionar novas ferramentas, mas é no espírito do
design criativo que orienta sua eﬁcácia”. Nesse
sentido, o designer assume outras responsabilidades, como a de facilitador e provocador nas
ruas e nas fábricas, contribuindo para a conscientização sobre os efeitos que o design não
planejado desencadeia no âmbito socioambiental; redirecionando o foco na concepção dos produtos e nas formas de consumo e descarte; bem
como desenvolvendo estratégias para inﬂuenciar
a estrutura do sistema de moda como um todo
(FLETCHER; GROSE, 2011).
De fato, essa não é uma tarefa fácil, requer
um esforço holístico, mas pode ser simpliﬁcada se há contribuição conjunta entre os setores
públicos e privados, que viabilizem a atuação
do designer em benefício da sociedade. Segun-
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do Fletcher e Grose (2011), os estabelecimentos
educacionais são locais capazes de fomentar a
inovação e as oportunidades para os designers,
visto que funcionam como incubadores de novos
modelos de negócio, um local seguro para colocar
a sustentabilidade em prática. Assim, o estudante desenvolve seu conhecimento e aptidões não
somente para se tornar um proﬁssional capacitado, mas também um ser humano engajado nas
transformações. Aﬁnal, empregando as palavras
do designer László Moholy-Nagy, “Design não é
uma proﬁssão, e sim uma atitude.” (FLETCHER;
GROSE, 2011, p.162).
À vista disso, o bem-estar social se integra
a sustentabilidade socioambiental na tríade da
Moda Humanizadora. O termo composto por
‘bem-estar’ e ‘social’ surge no ﬁnal da década
de 40, quando começa a se considerar o vínculo
do homem com seu entorno social, visto que “o
bem-estar não pode ser apreendido unicamente
como condição individual, mas também social
e dependente de uma intervenção do Estado”
(NOGUEIRA, 2002). Em 1946, a Organização
das Nações Unidas - ONU elabora um conceito
de bem-estar social a partir dos preceitos da Organização Mundial de Saúde, que considera um
direito fundamental do indivíduo o gozo de um
nível de vida elevado, não havendo distinção de
raça, religião, convicções sociais e econômicas
(SÉTIEN,1993 apud NOGUEIRA, 2002). Em
1948, a ONU aprova a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e inclui em seu Artigo XXV:
Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar,
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1968, p.
8 apud NOGUEIRA, 2002, p.120).

Contudo, o bem-estar social é empregado
em diversas áreas, podendo variar sua deﬁnição
inicial. No presente artigo, está orientado para
os efeitos decorrentes da relação entre a universidade e sociedade por meio de um projeto extensionista. A expressão pode ser mais ampla ou
redirecionada para outras situações dentro do
contexto da Moda Humanizadora, porém essa
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delimitação é fundamental diante da busca em
tornar a participação da universidade cada vez
mais efetiva na vida das comunidades. Menezes
e Síveres (2011) defendem que as práticas e divisões concebidas nas universidades no século
passado já não correspondem mais às novas demandas e problemas que aﬂigem a humanidade
no século XXI. Tal como os novos proﬁssionais
não podem atuar isoladamente, assimilando como único conhecimento válido o conteúdo ministrado em sala de aula e desconsiderando a
realidade local.
Sendo assim, a extensão universitária é considerada por Menezes e Síveres (2011) como
uma atividade capaz de ampliar as fronteiras do
conhecimento, capaz de transcender limites e
trabalhar na “democratização do conhecimento,
da interdisciplinaridade, do compromisso pela
busca de solução para problemas e necessidades
sociais, e do processo pedagógico participativo
e reﬂexivo” (MENEZES; SÍVERES, 2011, p.22).
Percebem a extensão universitária como propulsora das mudanças sociais, com construção do
conhecimento signiﬁcativo e práticas socialmente relevantes, bem como comprometida com a
formação de cidadãos dignos e proﬁssionais atuantes na realidade. É o que Santos (2010) chama
de ‘pluriversitário’, um conhecimento transdisciplinar, contextual e com aplicação extramuros,
que substitui a unilateralidade do conhecimento
universitário convencional pela interatividade.
Reﬂexões que destacam a prática extensionista como promotora da integração e interação
com a sociedade visando o bem-estar social. O
que pressupõe a oportunidade de envolvimento
com realidades diferentes, bem como a convivência em grupo, o estar junto. De acordo com
o educador, pedagogo e ﬁlósofo brasileiro Paulo
Freire (2015), essa troca só é possível por meio da
relação dialógica, que por sua vez requer a participação de outro sujeito, a convivência e reciprocidade, visto que “o sujeito pensante não pode
pensar sozinho; não pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre
o objeto. “Não há um penso, mas um pensamos”
(FREIRE, 2015, p.85).
E, assim como a relação dialógica e a con-
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vivência impulsionam a troca de conhecimento,
também estimulam e despertam emoções, tão
importantes na nossa vida e que afetam diretamente nosso comportamento, nossas interações
e escolhas. Assim, complementar a sustentabilidade e ao bem-estar na tríade da Moda Humanizadora, o design emocional se baseia na importância das emoções na nossa vida.
Para o neurocientista português António Damásio (2000), as emoções são automatizadas e
estruturadas pelo genoma, ou seja, determinadas biologicamente. Todavia, esse fato não nos
torna idênticos, visto que as respostas emocionais são individualizadas de acordo com o estímulo causador advindo do contexto social de
cada indivíduo, de algum fato ou objeto que está
acontecendo no presente ou ocorrido no passado. Desse modo, a emoção pode ocorrer por meio
de mecanismos sensoriais (quando um indivíduo
processa um objeto ou situação) ou por meio da
representação do mesmo (quando evoca um objeto ou situação em pensamento), considerando
que “certos tipos de objetos ou de eventos tendem sistematicamente a associar-se com maior
frequência a determinado tipo de emoção do que
a outros” (DAMÁSIO, 2000, p.81).
O cientista cognitivo Donald Norman
(2008) também ressalta os aspectos simbólicos
dos produtos, além dos materiais e comerciais,
e defende que nos apegamos mais aos objetos
que possuem uma associação pessoal signiﬁcativa, uma lembrança ou acontecimento relevante.
Para o autor, as emoções possuem um papel fundamental em nossas vidas, pois reﬂetem nossas
experiências, associações e lembranças: “Não se
pode escapar do afetivo: ele está sempre presente. Mais importante, o estado afetivo, quer seja
positivo ou negativo, muda a maneira como pensamos.” (NORMAN, 2008, p.45-46). Entretanto, argumenta que os proﬁssionais podem criar
produtos esteticamente prazerosos e úteis, mas
não podem criar vínculos ou fazer com que adoramos um objeto. Isso acontece “quando alguma
coisa dá prazer, quando se torna uma parte de
nossas vidas, e quando a maneira como interagimos com ela deﬁne nosso lugar na sociedade e no
mundo, então temos amor.” (NORMAN, 2008,
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p.19). Por isso considera que todos nós somos,
na verdade, designers!
Marc Gobé (2010), criador do conceito “Emotional Branding” ou marketing pela emoção, salienta que o design emocional é um dos meios
mais rápidos para despertar nossas emoções,
bem como estimular nossos desejos e promover
a conexão entre pessoas e marcas. Mas defende o
design mais humanista, focado no engajamento
sensorial, em sintonia com as necessidades emocionais e na criação de um futuro mais sustentável. Cita três áreas que possuem uma propensão
especial ao avanço do design humanista e podem
gerar oportunidades: 1) nos países e lugares não
considerados desenvolvidos, focando na solução
de problemas em todo o mundo; 2) na sustentabilidade, considerando tecnologias, processos e materiais a partir de fontes sustentáveis e
renováveis; 3) na emoção, criando não apenas
produtos funcionais mas que contém uma autoaﬁrmação. Contudo, reitera que as pessoas são
o principal foco no processo criativo e que o designer precisa estar ciente de que seu trabalho
impactará a vida delas, inﬂuenciará suas experiências e valores, bem como terá consequências
no ambiente social como um todo. É mais que
criação, produção e distribuição de um produto
ou serviço, é instrumento de conexão, “é sobre o
poder e signiﬁcado do design, seu impacto transformador e sua mensagem positiva de progresso”
(GOBÉ, 2010, p.15).
Em vista disso, uma marca, um produto ou
serviço criado e desenvolvido com base na tríade
da Moda Humanizadora, pode representar um
poderoso instrumento de mudança e de melhoria
do mundo. À primeira leitura, o conceito pode até
parecer utópico, mas é necessário destacar que
não se trata de uma revolução, como se todos os
processos e produtos se transformassem da noite
para o dia, mas de uma tendência. Também não
é preciso planejar grandes movimentos, mas sim
pequenas ações que se somam para fazer a diferença. Conforme reforça Berlim (2016), qualquer
atividade e reﬂexão é bem-vinda para ressigniﬁcar a lógica de produção e consumo, redeﬁnindo
os papeis de usuários e designers, inspirando os
novos talentos do mercado de trabalho e criando
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bens mais duráveis e que despertam emoções.
A quarta edição do Projeto Levando Amor
O Projeto Levando Amor é realizado pelo
curso superior de Tecnologia em Design de Moda
da Universidade Univates, localizada em Lajeado/ RS. Acontece anualmente, podendo alterar
os produtos ou ações desenvolvidas, voluntários
participantes e as entidades parceiras, conforme
demanda da comunidade regional. Visa o auxílio
na solução de algum problema ou necessidade
especíﬁca de um grupo ou instituição, além de
desenvolver e fortalecer as competências e habilidades dos estudantes previstas no curso. Assim,
possibilita o desenvolvimento de cidadãos atuantes e proﬁssionais inseridos no contexto social,
fomenta a troca de conhecimento e o estímulo à
reﬂexão, bem como proporciona o bem-estar da
comunidade beneﬁciada com o projeto.
A primeira edição ocorreu em 2016 e contou com a participação de estudantes e professores (as) do curso, incluindo a professora
Beatriz Kintschner Rossi, coordenadora geral
do projeto. A entidade beneﬁciada foi a Liga de
Combate ao Câncer da cidade, que se caracteriza como “uma associação assistencial, sem ﬁns
lucrativos e que tem como missão amparar pessoas carentes portadoras de câncer e atuar preventivamente junto à comunidade” (LIGA DE
COMBATE AO CÂNCER DE LAJEADO, texto
digital concedido à autora, 2016). Na época, foram desenvolvidas bolsas e necessaires fazendo
o reaproveitamento de tecidos provenientes de
descarte das empresas da região. Os itens, confeccionados pelas alunas voluntárias no laboratório do curso, eram doadas à Liga para posterior venda e obtenção de auxílio ﬁnanceiro a ﬁm
de suprir necessidades dos pacientes.
A segunda edição seguiu o formato da primeira, porém o produto desenvolvido foi embalagem de tecido para presente, uma sugestão da
própria Liga, que possuía em excesso um tecido
ﬁno e com leve transparência. Já em 2018, o produto escolhido foi novamente a bolsa, aspirando
aprimorar a estrutura e os detalhes do modelo
criado anteriormente. Assim como a parceria
com a Liga de Combate ao Câncer foi mantida,
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devido aos bons resultados e o desejo de aprimorar o projeto. O produto foi confeccionado
com resíduos têxteis oriundos das sobras de
produção e testes da Pitt Jeans, empresa situada em Santa Cruz do Sul/RS, e customizadas
pelas alunas do curso.
Desde a primeira edição, o projeto conta com
uma marca gráﬁca, criada pela autora do presente artigo e participante do projeto. A marca, inserida nas etiquetas e materiais de divulgação,
visava transmitir os preceitos de empatia, amor
e carinho mediante a produção de um produto,
conforme a Figura 02. Contudo, está sendo redesenhada para se adequar ao formato das próximas edições.

Figura 02: Marca gráﬁca do Projeto Levando Amor
Fonte: Criação e produção no âmbito da Moda Humanizadora (OST, 2018)

A terceira edição do projeto aconteceu concomitantemente ao desenvolvimento da dissertação de mestrado ‘Criação e produção no âmbito da Moda Humanizadora: estudo de caso
do Projeto Levando Amor’ de minha autoria,
conforme mencionado anteriormente. A ﬁm
de contemplar o objetivo principal, que consistia em identiﬁcar e analisar as contribuições e
adversidades do Projeto Levando Amor, considerando o desenvolvimento de um produto de
moda alicerçado na Moda Humanizadora, bem
como propor aperfeiçoamentos para as edições
posteriores, apliquei dois métodos principais:
o estudo de caso e entrevistas em profundidade com três pessoas diretamente envolvidas no
projeto (OST, 2018).
Como resultado, percebeu-se que eram necessárias muitas alterações a ﬁm de aperfeiçoar
o projeto para uma nova edição (OST, 2018). O
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que, de fato, colocou-se em prática na quarta
edição, conforme demonstra a comparação da
Tabela 01: a primeira coluna apresenta a atuação
da terceira edição do projeto de acordo com as
informações apresentadas na dissertação ‘Criação e produção no âmbito da Moda Humaniza-
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dora: estudo de caso do Projeto Levando Amor’
(OST, 2018), enquanto que a segunda coluna
evidencia algumas das principais mudanças realizadas na quarta edição do projeto, segundo
Relatório das Ações dos Projetos de Extensão
(texto digital concedido à autora, 2019).

Ações da terceira edição
(situação anterior):

Ações da quarta edição
(situação atual):

Foco no ser humano: o produto deixa de ser o eixo
Foco no produto: o trabalho era direcionado à concentral do projeto. As ações são destinadas com o
fecção das bolsas.
propósito da interação.
Marca gráﬁca e identidade visual direcionada ao Processo de redesign da marca gráﬁca em andamenproduto.
to, contemplando aspectos humanos/ emocionais.
O projeto visa auxiliar na reconstução da autoestima das pacientes/voluntárias da Liga de Combate
O objetivo principal era direcionado somente para
ao Câncer; busca promover a integração destas pao auxílio ﬁnanceiro às pacientes da Liga.
cientes com as alunas voluntárias do projeto, bem
como, entre as integrantes da Liga.
A edição ﬁnalizava na entrega das bolsas para a LiSão ofertadas oﬁcinas e workshops integrando as
ga. Portanto não havia contato entre as alunas paralunas e as pacientes da Liga. Ocorrem, geralmente,
ticipantes e pacientes da Liga durante e posterior
no laboratório de moda do curso.
ao projeto.
Não é considerado um projeto de Extensão,
pois não atende a Política de Extensão da Univates,
visto que não contempla aspectos importantes como a relação dialógica (troca de saberes) entre universidade e comunidade; e a interdisciplinaridade
e articulação de redes entre diferentes campos do
conhecimento humano.

É, oﬁcialmente, considerado um projeto de Extensão, atendendo a Política de Extensão da Univates. Sendo assim, há relação e troca e saberes entre
as alunas participantes e as pacientes da Liga durante as atividades, bem como há envolvimento e
participação de voluntários de outras áreas, além
da moda.

Tabela 01: Compara�vo entre a atuação da terceira e quarta edições do Projeto Levando Amor
Fonte: Da autora (2020)

A quarta edição, que teve seu início no segundo semestre de 2019, torna-se um marco no
projeto, pois ocorre em um formato totalmente
diferente dos anteriores, evidenciando não mais
o produto em si, mas as relações, as conexões e
vivências dos envolvidos. De acordo com o Relatório das Ações dos Projetos de Extensão (2019),
a edição contou com a participação voluntária de
oito professores da instituição, sete alunos e três
proﬁssionais da comunidade (uma professora,

uma ﬁsioterapeuta e uma designer de moda).
As vinte e cinco pacientes da Liga de Câncer de
Lajeado foram previamente selecionadas com o
auxílio da própria entidade.
Sendo assim, o principal objetivo do projeto no formato atual consiste em proporcionar o
bem-estar à comunidade regional, promovendo
trocas de saberes entre universidade e sociedade e possibilitando o exercício da cidadania e a
participação crítica dos estudantes no contexto
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social. A ﬁm de contemplar essas premissas, foram realizadas nove oﬁcinas, uma por semana,
integrando alunas, professores, proﬁssionais
e pacientes da Liga (RELATÓRIO DAS AÇÕES
DOS PROJETOS DE EXTENSÃO, 2019):
- Oﬁcina 01/ 16 de outubro de 2019: A primeira delas teve como tema ‘A importância da
atividade física pós câncer’, ministrada pela professora Magali e pela ﬁsioterapeuta Mônica, do
Hospital Bruno Born. Neste dia, elas puderam
conhecer o formato do projeto e os temas a serem
abordados nas oﬁcinas, além de participarem de
uma roda de conversa e exercícios;
- Oﬁcina 02/ 23 de outubro de 2019: Com a
temática ‘Cuidados com a pele’, a professora do
curso de Estética e Cosmética, Giovana Sinigaglia, abordou os cuidados para obter uma pele
saudável. Ocorreu no laboratório de estética da
Univates, onde as participantes praticaram as
instruções recebidas;
- Oﬁcina 03/ 30 de outubro de 2019: Ministrada pela autora da presente pesquisa, a oﬁcina
‘Imagem e estilo pessoal’ salientou a importância
da autoestima (FIGURA 03);
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a orientação do professor Cristian Metz;
- Oﬁcina 06/ 20 de novembro de 2019: Finalização do quimono;
- Oﬁcina 07/ 20 de novembro de 2019: A oﬁcina de ‘Postura de passarela’ foi ministrada pela
professora Josiane da Costa, que instruiu as participantes para o evento de fechamento;
- Oﬁcina 08/ 25 de novembro de 2019: Acontece o ‘Desﬁle das Mulheres da Liga’, momento
de apresentar suas criações, valorizar o empenho
e dedicação durante o projeto, conforme mostram as imagens da Figura 04;
- Oﬁcina 09/ 06 de novembro de 2019: Fechamento da edição do projeto com a roda de
conversa ‘Lutas e Vitórias’ conduzida pela professora Débora Righi.

Figura 03: Oﬁcina de Imagem e Es�lo Pessoal
Fonte: Acervo do Design de Moda Univates (2019)

- Oﬁcina 04/ 06 de novembro de 2019: A designer de moda egressa do curso, Natália Scheneider, ministrou a oﬁcina de ‘Corte e costura’.
Na ocasião, as participantes da Liga confeccionaram turbantes fazendo reuso de tecidos provenientes de descarte;
- Oﬁcina 05/ 13 de novembro de 2019: Neste dia ocorreu novamente a oﬁcina de ‘Corte e
Costura’, porém confeccionaram quimonos sob

Figura 04: Desﬁle das Mulheres da Liga
Fonte: Acervo do Design de Moda Univates (2019)
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A bolsa, item característico das edições anteriores, teve sua modelagem reformulada e alguns exemplares confeccionados pela estagiária
do Laboratório de Moda. Contudo, sua principal
ﬁnalidade não é mais o auxílio ﬁnanceiro, mas
sim presentear as participantes do projeto, como
um ato de agradecimento. A renda obtida com
a venda das bolsas e saquinhos de presente das
edições anteriores era importante, pois contribuíam para a compra de medicamentos e materiais. Mas, ﬁca evidente no Relatório das Ações
dos Projetos de Extensão (2019), que o impacto
da edição atual foi muito mais profundo e signiﬁcativo na vida das participantes da Liga, como
salienta uma das pacientes em depoimento: “Relutei em aceitar o convite para entrar no projeto, estava em depressão. Por obra do divino criei
coragem e resolvi participar. Minha vida é outra,
sou mais alegre, conheci pessoas, aprendi coisas
e revivi!” (RELATÓRIO DAS AÇÕES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO, texto digital concedido
à autora, 2019).
A Moda humanizadora na quarta edição
do projeto: análise comparativa
Para o presente artigo, foram adotados procedimentos de coleta de informação e dados
Pilar referente da Moda
Humanizadora
(padrão previsto):
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fundamentais para a compreensão dos conceitos abordados, bem como para a elaboração da
análise, que consiste na combinação de padrões
que “compara um padrão baseado empiricamente com um padrão previsto [...]”(YIN, 2010,
p.165). Assim sendo, o padrão previsto é representado pelos aspectos constituintes da Moda
Humanizadora: Sustentabilidade Socioambiental, Design Emocional e Bem-estar Social,
elaborados por meio da revisão bibliográﬁca de
autores conceituados em cada área. Já o padrão
empírico é composto pelas informações e dados
referentes a quarta edição do Projeto Levando
Amor, provenientes do Relatório das Ações dos
Projetos de Extensão, elaborado em 2019 para o
Setor de Extensão Acadêmica da Univates.
À vista disso, a Tabela 02 explana essa
análise, a fim de verificar em quais aspectos
ou ações o padrão previsto corresponde ao
padrão empírico. A primeira coluna expõe os
três pilares que sustentam e norteiam o conceito de Moda Humanizadora, orientados para o caso em questão. Na segunda, constam as
ações ou atividades realizadas na quarta edição do Projeto Levando Amor e que possivelmente se relacionam com a questão referente
da primeira coluna.

Atividades da quarta edição do Projeto Levando
Amor
(padrão empírico):
Os tecidos utilizados para o desenvolvimento e confecção dos turbantes e lenços nas oﬁcinas de ‘Corte e Costura’ eram provenientes
Sustentabilidade Socioambiental
de sobras de materiais do próprio Laboratório de Moda. Além disso,
(gestão de resíduos têxteis, práticas o corte e a costura das peças foram realizados pelas pacientes da
de produção e condições de traba- Liga, em grupo, contemplando assim a troca de conhecimento, de
lho humanizada e com remunera- experiências e a valorização do trabalho em si.
ção justa).
Os tecidos usados como matéria-prima das bolsas, confeccionadas
pela Estagiária e presenteadas às participantes do projeto, também
procediam de descarte da indústria têxtil local.

58

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

ARTIGO

Pilar referente da Moda
Humanizadora
(padrão previsto):

Atividades da quarta edição do Projeto Levando
Amor
(padrão empírico):
Os fatores afetivos nortearam todas as atividades do projeto, por
isso não estão presentes em um objeto especíﬁco, mas sim nas relações de cumplicidade e afeto, nas trocas de conhecimento e experiências, no aumento da conﬁança e autoestima.
Havia intensa conexão emocional entre os envolvidos (integrantes
da Liga, alunas, professores e proﬁssionais) em todos os encontros.
O Design Emocional
Contudo, cito o desﬁle ﬁnal de apresentação dos turbantes e qui(fatores afetivos no desenvolvimenmonos, produzidos nas oﬁcinas e desﬁlados pelas pacientes, como
to de um produto ou serviço de moum momento marcante e muito emocionante. Na ocasião, além de
da).
alunos e alunas de vários cursos, estavam presentes amigos e familiares, que prestigiaram o evento, incentivaram e aplaudiram a
coragem dessas mulheres guerreiras.
Esse contexto demonstra que a moda vai muito além da roupa e pode ser um poderoso agente e transformação social, ressigniﬁcando
sua essência.
A parceria e trocas entre o curso Design de Moda da Univates e a
Liga de Combate ao Câncer de Lajeado durante os encontros evidenciam a participação da universidade na vida da comunidade,
atuando para o bem-estar do grupo e das pessoas no seu entorno.
Além disso, a interação permite a ampliação do conhecimento para
Bem-estar Social
além da sala de aula e possibilita que o aluno atue como propaga(relação entre a Universidade e a dor de informações relevantes, repassando para seu ciclo social as
sociedade).
formas de prevenção e autoexame do câncer de mama.
Ainda, destaco o impacto positivo que projetos, como o Levando
Amor, podem proporcionar na formação proﬁssional e pessoal dos
estudantes. As experiências e vínculos com a realidade local possibilitam desenvolver um proﬁssional mais humano e atuante na
sociedade. É estimular a empatia como prática, para a vida!
Tabela 01: Compara�vo entre a atuação da terceira e quarta edições do Projeto Levando Amor
Fonte: Da autora (2020)

Percepções ﬁnais
Como percepções ﬁnais, é possível destacar
e analisar algumas questões relevantes. De modo geral, percebe-se que é possível pensar e desenvolver marcas, produtos, serviços, ações ou
experiências baseadas nos pilares constituintes
da Moda Humanizadora, independentemente
se o objetivo for o auxílio ﬁnanceiro com ênfase
social ou a lucratividade comercial. Não se trata de teorias ilusórias ou apenas conceitos sem
aplicabilidade, mas de conectar-se com as necessidades do mundo, considerando o meio ambien-

te e o fator humano, suas conexões, emoções e
aspirações. No estudo, a aplicação do conceito
deu-se por meio da análise comparativa após a
ﬁnalização da quarta edição do Projeto Levando
Amor e com intuito de ressaltar o seu emprego na
prática. Contudo, o que se propõe é a utilização
da Moda Humanizadora como diretriz de planejamento, orientando processos de criação e produção a partir dos preceitos de sustentabilidade,
bem-estar social e design emocional. É o pensar
e agir tendo como base norteadora a Moda Humanizadora.
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Importante salientar os signiﬁcativos progressos no que tange a atuação da quarta edição
do Projeto Levando Amor. O principal deles é a
mudança no formato, dividindo o antes e depois,
na diferença entre uma edição anterior centrada
em um produto para uma edição centrada no e
para o ser humano. Um aspecto que, supostamente, não geraria muito impacto, mas que na
prática, modiﬁcou completamente a forma de
atuação do projeto.
Os três pilares da Moda Humanizadora foram considerados indissociáveis e de igual importância desde o princípio, porém ﬁca notório
que, na quarta edição, o design emocional obteve
mais ênfase. Durante as oﬁcinas, além da preocupação com o uso de materiais provenientes
de descarte, da valorização da mão de obra, da
intensa troca de saberes, as integrantes estabeleceram vínculos afetivos, laços de amizades,
cumplicidade, afetividade: “Poder se reconhecer
na dor do outro, foi um exercício de empatia que
ﬁrmou laços inquebrantáveis entre estas mulheres” (RELATÓRIO DAS AÇÕES DOS PROJETOS
DE EXTENSÃO, texto digital concedido à autora,
2019). Sabe-se, por meios informais, que mesmo
com o encerramento da edição, o grupo das pacientes da Liga mantiveram os vínculos desenvolvidos durante o Projeto Levando Amor.
Ainda há muito por fazer, aperfeiçoamentos, ajustes e ampliações. O percurso é longo,
mas acredita-se que, se instiga a reﬂexão, gera
impacto positivo e signiﬁcativo na formação dos
estudantes, na vida da sociedade e no meio ambiente, estamos no caminho certo.
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Propósito além
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uma ferramenta
estratégica para gestão e
engajamento de marca1
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Resumo:
O propósito, embora não seja algo recente, vem ganhando importância e se tornando cada vez mais
central e determinante na gestão dos negócios e
marcas que, em um cenário marcado pelo excesso
de ofertas similares, crescente acesso à informações e consumidores cada vez mais participativos,
empoderados e conectados, precisam se diferenci
ar com base naquilo que acreditam ﬁrmemente, se
posicionando e coordenando suas ações de forma
coerente. Nesse contexto, o presente artigo tem
como objetivo um levantamento teórico que reúna
diferentes conceitos de propósito, organizando-os em quatro vertentes: estratégia, comunicação,
branding e societal, elencando seus pontos de intersecção e direcionando sua aplicação prática. Como
resultado, ﬁca evidente que, muito além de um discurso alinhado às aspirações das novas gerações, o
propósito é uma poderosa ferramenta estratégica
para a gestão de um negócio, potencializando o engajamento dos consumidores e sociedade com sua
marca.
Palavras-chave: propósito de marca; branding;
estratégia; consumo; engajamento de marca.
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Abstract:
The purpose has been gaining importance and becoming increasingly central and determinant in
the management of business and brands although
is not something recente. In a scenario marked by
the excess of similar oﬀers, increasing access to information and more participative customers, which have more power and are more connected, those
business and brands need to pursuit diﬀerentiation
based on values which they ﬁrmly believe, positioning themselves and coordinating their actions in
a coherent way. In this context, this article aims to
assemble theoretical deﬁnitions of purpose, organizing them in four aspects: strategy, communication, branding and societal approach, highlighting
their points of intersection and driving their practical application. As a result, it is evident that, far
beyond a speech aligned with the aspirations of
new generations, purpose is a strategic tool for the
management of a business, enhancing the involvement of consumers and society with its brand.
Keywords: brand purpose; branding; strategy;
consumerism; brand engagement.
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Resumén:
El propósito, aunque no es reciente, ha ido ganando importancia y se ha convertido en algo cada vez más central y determinante en la gestión
de las empresas y las marcas que, en un escenario marcado por el exceso de ofertas similares,
el creciente acceso a la información y los consumidores cada vez más participativos, empoderados y conectados, necesitan diferenciarse en
base a lo que creen ﬁrmemente, posicionándose
y coordinando sus acciones de forma coherente.
En este contexto, el presente artículo tiene por
objeto un estudio teórico que reúne diferentes
conceptos de propósito , organizándolos en cuatro vertientes: estrategia, comunicación, marca
y sociedad, enumerando sus puntos de intersección y dirigiendo su aplicación práctica. Como resultado, se hace evidente que, más allá de
un discurso alineado con las aspiraciones de las
nuevas generaciones, el propósito es una poderosa herramienta estratégica para la gestión de un
negocio, mejorando el compromiso de los consumidores y la sociedad con su marca.
Palabras-clave: propósito de la marca; branding; estrategia; consumo; compromiso con la
marca.
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Résumé:
Le but, bien qu’il ne soit pas récent, a gagné en
importance et est devenu de plus en plus central
et déterminant dans la gestion des entreprises
et de ses marques. Dans un scénario marqué
par un marché sans diﬀérence technique signiﬁcatives, un accès croissant à l’information et
des consommateurs de plus en plus participatifs, autonomes et connectés, ces entreprises
ont besoin de se diﬀérencier sur le but qu’ils
croient fermement. En plus de se positionnant
et de coordonner leurs actions de manière cohérente. Dans ce contexte, cet article vise à faire
une enquête théorique qui rassemble diﬀérents
concepts de ﬁnalité, en les organisant en quatre
volets : stratégie, communication, gestion de
la marque, social, en énumérant leurs points
d’intersection et en orientant leur application
pratique. Par conséquent, il devient évident
que, bien au-delà d’un discours aligné sur les
aspirations des nouvelles générations, l’objectif est un outil stratégique puissant pour la gestion d’une entreprise, renforçant l’engagement
des consommateurs et de la société envers la
marque.
Mots-clés: but de marque; gestion de marques;
stratégie; consommation; engagement de
marque.
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Introdução
Branding é uma vertente estratégica que
inspira pelo impacto potencial na valorização
de negócios de diversos portes, das pequenas
empresas as multinacionais; e também pelo
seu caráter multidisciplinar, que envolve diferentes profissionais e abordagens que, juntas,
consolidam uma marca no mercado no qual
ela atua e, principalmente, em uma sociedade
na qual as pessoas estão mais conectadas, informadas e engajadas com suas ações diárias e
seus desdobramentos.
Pela sua abrangência, a prática do branding
traz consigo uma gama de conceitos complementares que atendem necessidades de diferentes
áreas de gestão, desde as deﬁnições estratégicas,
que traçam os rumos do negócio, até a comunicação multiplataforma característica do mundo
cada vez mais digital no qual vivemos.
Nesse sentido, o branding evoluiu e ganhou novas funções além das tradicionais
identificação e diferenciação de marca e, hoje, é responsável por traduzir conceitos, reunir
significados e aproximar os negócios de seus
stakeholders; tanto dos clientes, quanto dos
colaboradores, parceiros e fornecedores. Tudo
isso com o objetivo de criar valor e tornar a
marca relevante e perene.
Um dos conceitos que se destacam por sua
importância basilar na estratégia de gestão de
marcas é o conceito de propósito de marca, cujo
umas das funções principais é prover direcionamento para as diversas ações ao mesmo tempo
em que permite que a marca se relacione com a
sociedade e seus anseios, alinhando sua proposta, se posicionando e, assim, engajando consumidores que compartilham de seus valores.
Assim como o próprio conceito de branding,
nos últimos anos, o conceito de propósito vem
se popularizando e se difundindo no mercado,
tornando-se acessível a um número maior de
proﬁssionais e empresas, de forma a evidenciar
duas questões a serem exploradas e contrastadas
no presente artigo.
A primeira, o fato do conceito de propósito
permanecer em níveis superﬁciais para grande
parte das marcas, que o confundem com um me-
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ro discurso atrativo para consumidores o que,
em médio prazo, pode conﬁgurar desgastes para
a imagem da marca, tão difícil de ser conquistada
e tão fácil de ser perdida.
A segunda questão a ser explorada, é seu
potencial estratégico no momento de deﬁnir a
linha de ações a ser seguida em consonância ao
seu posicionamento no mercado e na sociedade,
alinhando sua proposta, sua comunicação e suas
ações, sustentando assim, seu valor a longo prazo.
O objetivo deste artigo é, portanto, dar continuidade a uma linha de pesquisa iniciada em
2013 durante minha especialização em branding,
por identiﬁcar a relevância deste conceito que, à
época, ainda era pouco explorado e que, nestes
anos, consolidou-se pelo impacto comprovado
no mundo dos negócios, para proﬁssionais, empresas e sociedade.
Para tanto se faz necessário um amplo levantamento teórico para reunir as principais deﬁnições de propósito de marca disponíveis na literatura especializada, tanto aquelas provenientes de
pesquisadores e consultores em branding, quanto aquelas utilizadas por grandes marcas que são
referência no mercado e em rankings de classiﬁcação das marcas mais valiosas do mundo.
Serão contrastadas visões de autores como
Simon Sinek, notório pelo seu conceito de Círculo de Ouro, Niko Mourkogiannis e Cynthia Montgomery, que trazem uma visão mais estratégica
oriunda de pesquisas em seus respectivos departamentos na Universidade de Harvard; bem como visões de consultores e pesquisadores como
Matt Carcieri, que mais recentemente compartilhou suas experiências de anos na gestão de marcas da P&G e consultoria própria em uma abordagem prática de como criar e ativar uma cultura
baseada no propósito de marca considerando
cinco oportunidades de ativação – engajamento
dos colaboradores, geração de inovação, atração
da atenção dos consumidores, construção e manutenção de relevância de marca e contribuição
societal- além de práticas adotadas por proﬁssionais e consultores brasileiros como, por exemplo, a recém apresentada abordagem da Troiano Branding, representada por Cecilia e Jaime
Troiano. Assim como teorias provenientes da
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abordagem de Philip Kotler em sua consagrada
obra Marketing 4.0, que aborda a nova jornada
do consumidor em uma realidade marcada pela
falta de fronteiras entre o tradicional e o digital.
Além disso serão utilizados dados de pesquisas de grandes e relevantes consultorias especializadas em pesquisas de mercado, como PWC e
Deloitte, bem como o Purpose Disruptors, rede
de network que reúne proﬁssionais, empresas
e sociedade para debater e aplicar o propósito;
que juntos, relatório após relatório, encontro
após encontro, consolidam a percepção de que,
as novas gerações estão cada vez mais preocupadas em agir e se relacionar segundo um senso
de propósito que faça sentido, demandando das
marcas um grande esforço para alinharem suas
abordagens e se manterem relevantes para esse
novo perﬁl de consumidor.
Como resultado, pretende-se consolidar um
compilado de conceitos e orientações práticas
para que o propósito de marca passe a ser aplicado de forma mais profunda, estratégica e social
por proﬁssionais e empreendedores que têm na
marca, uma fonte de receita ainda pouco explorada, considerando, em especial, o segmento dos
pequenos e médios negócios e dos proﬁssionais
autônomos, que por serem mais enxutos e próximos aos consumidores, detêm um grande potencial de transformação.
Aﬁnal, pode-se dizer que, uma marca sem
propósito, é uma marca que deixa de se beneﬁciar daquilo eu há de mais valioso para uma marca, a diferenciação e o consequente vínculo com
seus consumidores. Enquanto que, uma marca
alinhada a um propósito claro, além de saber
para onde caminha com suas ações, é capaz de
estabelecer vínculos profundos, extrapolando a
sua percepção mercadológica de consumidores e
chegando ao íntimo das pessoas enquanto indivíduos, detentores de crenças, opiniões e anseios,
dispostas a se aproximar daqueles que compartilham sua visão de mundo.
1. O CONCEITO DE PROPÓSITO
Para entender o conceito de propósito e clariﬁcar possíveis confusões que acontecem devido
a popularização do termo, é recomendado enten-
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der sua etimologia, ou seja, a origem da palavra.
Uma breve consulta ao dicionário (Michaelis, on-line) revela signiﬁcados e usos da palavra
propósito que ajudam a clariﬁcar sua importância para as pessoas e negócios.
Propósito vem do Latim “proposĭtus” e signiﬁca a intenção de se fazer ou não alguma coisa,
se relacionando assim, com a ideia de se traçar
um plano, estabelecer uma meta ou objetivo.
Seu signiﬁcado também engloba a decisão após
a consideração de várias possibilidades, deliberação e resolução de algo.
Além disso, propósito se relaciona com
uma outra palavra que, além de ser utilizada no
dia a dia das marcas, reforça seu signiﬁcado e o
contextualiza na dinâmica de mercado baseada
na lei da oferta e da procura: proporcionar.
Proporcionar (Michaelis, on-line) signiﬁca,
sobretudo, disponibilizar, oferecer e promover
algo, além de se relacionar com seu uso como
adjetivo, proporcional (Michaelis, on-line), que
confere o signiﬁcado de equilíbrio em tamanho,
grau ou intensidade.
Portanto, essa breve consulta ao dicionário
permite que sejam elencados pontos de convergência entre as diversas conceituações e usos do
propósito na gestão de marcas e negócios. São
eles 1) intenção em se fazer algo; 2) estratégia e
deﬁnição de metas e objetivos; 3) resolução de algo, ou seja, algo que demonstra uma solução esperada; 4) disponibilizar ou oferecer algo, como
uma proposta; e, ﬁnalmente, 5) equilíbrio e alinhamento em intensidade ou grau, questão que
faz a ponte entre o ambiente interno e o externo
de uma marca, negócio, ou até mesmo entre o
íntimo de uma pessoa e o ambiente como qual
ela se relaciona.
Para além do signiﬁcado da palavra e sua origem etimológica, se faz necessário o levantamento conceitual do propósito quando relacionado ao
universo da gestão de marcas e negócios, ocasiões nas quais o termo amplia sua abrangência ao
estabelecer vínculos com as ideias de liderança,
posicionamento, planejamento estratégico, comunicação e relacionamento com o consumidor,
entre tantos outros.
Mas antes de prosseguir, abro um parêntese
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para direcionar a abordagem deste artigo revisitando a percepção que defendo desde que comecei a trabalhar com branding e que coloquei em
destaque no meu artigo para a edição de 2015 do
Congresso Internacional de Branding (Meneses,
2015): marca e empresa são indissociáveis, tendo
aspectos de sua gestão integrados da concepção à
aplicação e desdobramento da estratégia de negócios. Assim, entende-se que, ao fazer uma referência à empresa, faz-se também uma referência
a sua marca. E, para aqueles que o leem sob o
prisma de uma empresa detentora de diversas
marcas, separando marca institucional das marcas de produtos, estabelece-se a relação das últimas com as deﬁnições de propósito da primeira.
1.1. Vertente estratégica do propósito
Começando pela abordagem estratégia, Cynthia A. Montgomery (2012), professora de administração e ex-diretora da unidade de Estratégia
da Harvard Business School, apresenta o propósito (2012, p.60) como a origem do desempenho
diferenciado, na medida em que ele clariﬁca a razão de ser da empresa e permite o reconhecimento de quais necessidades ela visa suprir com a sua
atuação, sendo esse o primeiro ponto de atenção
do estrategista, no caso do branding, o gestor de
marca e, no caso das PMEs, foco deste artigo, os
próprios empreendedores.
Sem tal percepção, a estratégia não pode
acontecer, uma vez que, para a autora (2012, p.
18-21) estratégia “a campanha que uma empresa
faz no mercado: o domínio no qual compete, a
forma como compete e o que quer atingir”, portanto, “não é um destino ou uma solução. Não é
um problema a ser resolvido. É uma jornada e
precisa de liderança permanente”. E cabe a essa
liderança, defender, difundir e praticar o propósito para construir e sustentar diferenciação no
setor no qual a empresa opera.
Montgomery (2012) segue adiante com sua
deﬁnição de propósito reunindo características
essenciais para que seu conceito seja devidadmente absorvido na gestão do negócio. Para a
autora (2012, p. 60-4) um propósito eﬁcaz deve
ser 1) enobrecedor, na medida em que exalta os
esforços do negócio, envolvendo, inspirando e
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trazendo signiﬁcado para as pessoas; 2) ﬁrme ao
trazer foco e diretrizes claras e reguladoras para
as atividades envolvidas na cadeia de valor; 3)
diferenciador, uma vez que a razão de ser do negócio, os consumidores que almeja e suas ofertas
precisam destaca-lo dos concorrentes; e 4) capaz
de agregar valor por meio da soma das três características anteriores.
“Uma estratégia claramente deﬁnida orienta a empresa, proporcionando uma bússola que indica o
caminho a seguir. Ela faz de você (empresa) um comunicador melhor, fornecendo as palavras para expressar o que está fazendo e por quê. Seus clientes e
seus investidores vão compreendê-lo melhor. Seus
colaboradores não terão que adivinhar o que você
está querendo e entenderão como o próprio trabalho
se encaixa no todo e o que se espera deles.” (MONTGOMERY, 2012, p. 96)

Outro conceito importante de propósito relacionado à estratégia e liderança é o de Nikos
Mourkogiannis, consultor de negócios, atuou
como professor associado da Harvard Business
School, Harvard Law School e Harvard John. F.
Kennedy School of Governement, além de ter
ajudado a criar o Harvard Negotiation Project.
Em seu livro “Purpose: the starting point of great companies”, Mourkogiannis (2006, p.6) apresenta o conceito de propósito sob o prisma da
liderança, deﬁnindo-o como o “DNA moral da
organização. Aquilo em que se acredita sem que
haja a necessidade de se pensar a respeito”, incorporando o senso de conhecimento próprio e
também das circunstâncias relacionadas ao que
o mundo espera do negócio. Para o autor (2006,
p. 6-8), o propósito apela para tudo o que a liderança e o negócio representam, tudo aquilo que
experimentam e tudo aquilo no que acreditam,
sendo a “ diferença entre o bom e o ótimo, entre o
sucesso honroso e a performance lendária, entre
quinze minutos de fama e um legado”. Porém,
autor faz uma ressalva, em tradução livre:
“Propósito não é uma garantia de sucesso por si só.
Mas é um pré-requisito – pelo menos para o sucesso
em longo termo. A estrada para o topo requer uma
clara e consistente entendimento sobre as nossas
razões (de ser), sobre nossas decisões e ações. E, as
recompensas em se manter os valores mais altos da
instituição, enquanto se ajusta sua estratégia pelo
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caminho, se reﬂetem em título, poder e dinheiro”
(MOURKOGIANNIS, 2006, p. 8)

Embora de forma menos central no contexto
de sua obra “Empresas feitas para vencer: Por
que apenas algumas empresas brilham”, Jim
Collins (2001), que se auto deﬁne como estudioso e professor sobre como as empresas atingem
a excelência, aborda o propósito como um dos
fatores capazes de destacar uma empresa de desempenho normal, daquelas que apresentam um
desempenho excepcional. Para a estruturação da
pesquisa, Collins (200, p. 22-6) e sua equipe selecionaram onze exemplos de empresas que eram
boas e se tornaram excelentes, comparando-as
de forma direta a empresas do mesmo setor.
Na obra de Collins (2001) o propósito aparece vinculado à ideia de excelência e liderança, denominado muitas vezes como algo capaz de inspirar e trazer foco para a organização. Com seus
Três Círculos e o Conceito do Porco-Espinho, baseado na parábola “O porco-espinho e a raposa”
de Isaiah Berlin, Collins (2001, p.133-42) mostra
a necessidade da autoconsciência para se alcançar o sucesso.
De forma breve, a parábola “O porco-espinho
e a raposa” conta a história de uma raposa que fazia de tudo, sem poupar esforços, para capturar o
porco-espinho que, independente do que vinha a
seu encontro, fechava seu corpo na forma de uma
bola com os espinhos para fora, se protegendo
e frustrando os esforços da raposa. Exatamente
como acontece no clássico desenho animado do
Coiote e Papa-Léguas.
Para Collins (2001, p. 133-4), a parábola de
Berlin divide o mundo em dois tipos de pessoas, as “raposas” que atuam em várias frentes simultâneas, se deixando levar pela complexidade
do mundo, enquanto que, os “porcos-espinhos”
apresentam a capacidade de simpliﬁcar o complexo, seguindo uma ideia ou um conceito que
uniﬁca tudo e, portanto, traz foco.
Collins (2001, p. 140-2) então, coloca o Conceito do Porco-Espinho como a intersecção de
Três Círculos, ou dimensões essenciais: “atividade na qual você pode ser o melhor do mundo”, “o
que aciona o seu motor econômico” e “aquilo que
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lhe desperta profunda paixão”.

Figura 01: Três Círculos e o Conceito do Porco-Espinho
Fonte: Adaptado de COLLINS, Jim. Empresas feitas para vencer. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2006. p.141.

Ao propor tal intersecção, o conceito de
Collins (2006, p.140-2) coloca o propósito em
um plano prático, vinculando sua existência a
percepção de cadeia de valor, integrando elementos necessários para a criação, desenvolvimento,
entrega e manutenção de valor, na forma de um
produto ou serviço que apresente a qualidade necessária, faça sentido para os stakeholders e proporcione retorno ﬁnanceiro para a organização.
1.2. Vertente da comunicação
Um dos vídeos mais assistidos do século
(Carcieri, pág.Xi) e o primeiro da playlist dos 10
TEDx Talks mais populares (TED, on-line), “How
great leaders inspire action” ou “Como grandes
líderes inspiram ação” de Simon Sinek, convida
a todos a começar pelos seus porquês e mostra o
destaque que tema “propósito” vem ganhando no
mercado e na sociedade.
Sinek (2012) aborda o propósito relacionando-o a liderança e sob a perspectiva da comunicação, com foco na ideia do “Círculo de Ouro”,
usa como exemplo Steve Jobs, Martin Luther
King e os irmãos Wright para mostra o poder do
porquê como elemento capaz de inspirar e engajar as pessoas a agirem.
Seu Círculo de Ouro (SINEK, 2012, p.49-62)
propõe uma nova perspectiva para guiar as ações
e a forma de comunicação das pessoas e organizações. Sua estrutura apresenta três camadas
fundamentais: 1) a primeira das camadas é a do
“o quê”, localizada na parte externa do círculo,
representa o produto ou serviço que a empresa
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oferece ou, o trabalho e função que uma determinada pessoa executa, sedo assim, pode-se dizer
que os “o quês” são facilmente reconhecidos; 2)
já a segunda, a camada do meio, é denominada
“como” e representa a maneira e os processos
empregados para a entrega dos “o quês” e, um
pouco menos reconhecidos, os “comos” muitas
vezes são confundidos com os fatores de diferenciação e determinantes das decisões, mas não
são; 3) a terceira e última camada é a do “Porquê”, apresentada de maneira central, o núcleo
do Círculo de Ouro, ela representa a motivação
central, o fator de inspiração, a causa ou crença
que move as pessoas e organizações e, que por
essas características, é a mais difícil de ser identiﬁcada e difundida.
Segundo Sinek (2012, p.49-60), a maioria
das pessoas e organizações agem e se comunicam
de fora para dentro, ou seja, começando pelo seu
nível mais superﬁcial, o “o quê”, de forma a enaltecer o resultado ﬁnal (produto/serviço), dar algum destaque para o “como”, mostrando algum
diferencial em termos de processo que possa impactar a qualidade e, raramente, mencionando o
“porquê” fazem o que fazem, ignorando sua razão de ser.

Figura 02: Círculo de Ouro e o vetor da comunicação
Fonte: Adaptado de SINEK, Simon. Por Quê: Como grandes líderes inspiram ação. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 49-60.

Ao propor a inversão desse vetor, como se observa na ﬁgura 02, Sinek (2012, 49-60) coloca o
“porquê” em evidência, destacando-o como fundamental para o engajamento e tornando os “comos”
e os “o quês” consequências de algo maior. Perceba
que o autor não tira a importância da entrega (produto/serviço), apenas muda o foco da abordagem,
permitindo que as empresas evoluam, inovem, se
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adequem as demandas de mercado sem perder o
vínculo com as pessoas, mantendo-os inspiradas e
engajadas, transformando seus produtos e serviços
como provas tangíveis daquilo que acreditam. Sinek (2012, p.53) fecha a apresentação de seu conceito do Círculo de Ouro com a icônica frase “as
pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz isso” que se torou um verdadeiro mantra de quem acredita e aplica o propósito.
A abordagem de Simon Sinek para o propósito
é vinculada fortemente com a comunicação, mas,
nem por isso, deixa de ser estratégica. Comunicar
algo não signiﬁca apenas passar uma mensagem,
signiﬁca, sobretudo, se fazer entender por meio
dessa mensagem. Assim, marcas e organizações
que atuam segundo o seu propósito são capazes
de comunicar o seu diferencial de maneira precisa,
quase cirúrgica, se destacando dos concorrentes.
Esse fenômeno acontece no ambiente no qual a
marca está inserida, mas também tem fundamental importância para sua gestão interna, uma vez
que ao se alinharem pelo propósito, com base em
um conjunto de valores compartilhados, as pessoas, além de engajadas, são capazes de nutrir a cultura organizacional.
“Nós nos sentimos melhor em culturas com as quais
nos adaptamos bem. Nós nos sentimos melhor em lugares que reﬂetem as nossas próprias crenças e valores. Assim como o objetivo não é fazer negócios com
alguém que simplesmente quer o que você tem, mas
fazer negócios com pessoas que acreditam no que você
acredita, então faz bem viver e trabalhar em um lugar
onde você vai prosperar naturalmente porque as suas
crenças e valores se alinham com as crenças e valores
dessa cultura” (SINEK, 2012, p.98).

1.3. Vertente do Branding
Os conceitos de propósito apresentados anteriormente apresentam vínculos bastante signiﬁcantes com os conceitos de estratégia e comunicação e, por isso, faz todo o sentido relacioná-los à
expertise do branding, a gestão estratégica de marcas, segundo a qual se confere a empresas, produtos, serviços, pessoas, ideias e até mesmo lugares,
associações, identidade e uma série de elementos
que passam a diferenciá-los de oferta semelhantes
e, assim, posicioná-los no mercado, trabalhando de
forma constante para inﬂuenciar a percepção que
as pessoas tem deles.
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Construir e gerenciar uma marca, portanto, é
uma questão estratégica, uma vez que seus gestores
lançam mãos de uma série de ações coordenadas
para construir um signiﬁcado e, é uma questão de
comunicação, uma vez que, parte do processo de
construção deste signiﬁcado implica em tornar comum seus elementos e criar pontes entre a marca e
as pessoas, que precisam entender sua proposta como diferente e, assim, expressar suas preferências
e nutrir um relacionamento que, dentre outras formas, se traduz em compra e recompra, implicando
em retorno ﬁnanceiro.
O vínculo entre os conceitos de estratégia, comunicação e branding, embora bastante fortes,
acabam demandando um background teórico e
prático para seu devido entendimento e, principalmente, difusão no mercado, especialmente quando
se está dialogando com pequenas e médias empresas.
Em 2019, Matt Carcieri, um aﬁcionado por
propósito e um dos pioneiros na aplicação do tema,
tendo contribuído com mais de cem marcas e negócios, tanto como consultor independente, quanto
nos quinze anos em que foi executivo de marketing
na Procter & Gramble, lançou seu livro “Bleed a
Creed: how to create and activate a powerful brand
purpose” ou “Construa seu Credo: como criar e ativar um propósito de marca poderoso”em livre tradução, no qual apresenta o conceito de propósito
diretamente relacionado a gestão de marca, com o
diferencial de mostrar um caminho a ser seguido.
Para Carcieri (2019), a palavra-chave para a
importância do propósito na gestão de marcas é
DIRECIONAMENTO, uma vez que ele conduz a
marca no planejamento e na execução de sua estratégia e no relacionamento com o mercado e a sociedade com foco, em ambos os cenários, nas pessoas
e no que elas realmente valorizam.
Carcieri (2019, p.3) a “razão de ser inspiradora do negócio além de fazer dinheiro”, uma deﬁnição simples, mas poderosa, na medida em que se
desdobra e extrapola a cadeia de valor do negócio,
esbarrando e abraçando questões centrais para a
sociedade, tornando o “fazer dinheiro” como consequência de algo muito mais profundo.
Assim, o propósito não é algo novo, mas vem
ganhando maior destaque no mundo nos negócios,
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se tornando mais central e, como Carcieri (2019,
p.1) deﬁne, caracterizando-se como “um dos maiores movimentos da história dos negócios”:
“Enquanto o propósito não é algo novo, seu papel e localização no ecossistema dos negócios se tornou muito mais central. Essa mudança começou a acontecer
na década de 1990 e acelerou dramaticamente nesta
década (2010-2019)”. Um número de forças trouxe o
mundo dos negócios a um ponto de inﬂexão: a maturação do consumismo, o estreitamento das diferenças
funcionais entre produtos, o empoderamento digital
da base consumidora, a busca de uma geração por signiﬁcado, o imperativo da sustentabilidade, etc. Como
resultado, o discurso público do propósito cresceu cinco vezes ao longo de uma década”. (EY Beacon Institute, 2016 apud CARCIERI, 2019)

Nesse contexto, Carcieri (2019, p.6) desdobra
a força transformadora do propósito, considerando seu caráter direcionador, ao usar a metáfora da
bússola para apresentar cinco oportunidades que
o conceito traz em diferentes áreas de uma organização e sua marca: 1) employee engagement
(engajamento dos colaboradores); 2) innovation
generation (geração de inovação); 3) societal contribution (contribuição societal); 4) brand relevance (relevância de marca) e 5) consumer attention
(atenção do consumidor). Não obstante, a ordem
das oportunidades começa de dentro para fora da
organização, mostrando um alinhamento com os
conceitos de propósito apresentados anteriormente neste artigo e, é a partir disso que Carcieri (2019)
desdobra a estrutura de seu livro.

Figura 03: 5 oportunidades do propósito
Fonte: CARCIERI, Ma�. Bleed a Creed: How to create and ac�vate a powerful brand purpose. New York: Paramount Market Publishing, 2019. P.6
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• Employee engagement (engajamento
dos colaboradores) signiﬁca construir uma fonte
de inspiração capaz de motivar os colaboradores
e direcionar sua atuação de maneira coordenada levando signiﬁcado ao trabalho (CARCIERI,
2019, p.7) e demanda planejamento e envolvimento da liderança, em um processo que engloba
fases de iniciação, perpetuação e demonstração
com ferramentas de recrutamento, estabelecimento de políticas internas, design do espaço de
trabalho, criação de rituais para fortalecimento
do propósito, táticas de disseminação nos diferentes níveis de gestão – identiﬁcando e empoderando agentes com potencial disseminador,
plano de comunicação e, ﬁnalmente, ações de
reconhecimento para comprovar e tangibilizar o
que está em curso. Assim, esses diferentes elementos, somados, colaboram para a consolidação de uma cultura alinhada ao propósito que
fortalece e diferencia a organização (CARCIERI,
2019, p.59-86).
• Innovation Generation (geração de
inovação) por sua vez, representa o potencial do
propósito em nutrir o ciclo de criação de valor
da organização (CARCIERI, 2019, p.7). O interessante é que a abordagem do autor não faz
referência apenas à abordagem incremental e
disruptiva da inovação, mas a amplia no sentido
de colocar a marca a serviço de quem ela busca
atender, trazendo elasticidade e permitindo que
ela amplie sua oferta via diferentes plataformas,
excedendo os limites de um produto único, podendo estar presente em diferentes momentos
do dia a dia do consumidor, entregando mais
signiﬁcado e benefícios, impulsionando sua relevância e envolvendo por meio de experiências
completas (CARCIERI, 2019, p.87-98).
• Societal contribuition (contribuição societal) diz respeito ao potencial de abertura da
marca para um número maior de stakeholders
na medida em que ela mostra para o mundo sua
preocupação com os impactos de sua atuação,
alinhando-a à expectativas e causas valorizadas
pela sociedade, de forma íntegra, profunda e alinhada a seu propósito (CARCIERI, p.7-8). Por
conta a especiﬁcidade deste tópico, ele será aprofundado como vertente no tópico 1.4. Vertente
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Societal, na sequência do presente artigo.
• Brand relevance (relevância de marca),
acena para o potencial da marca expandir sua
relevância no mercado e sociedade, destacando-se dos concorrentes com propostas mais persuasivas sendo, assim, considerada com mais intensidade nos diferentes momentos de compra,
uso ou identiﬁcação de necessidades, nutrindo
a lealdade entre os consumidores. (CARCIERI,
2019, p.8).
Nesse sentido, o autor vai adiante e alinha
sua abordagem aos conceitos de brand equity,
engatilhando sua reﬂexão, especialmente sobre
o modelo baseado no cliente proposto por Keller
(2006, p.48-56) segundo o qual o valor de uma
marca está relacionado e depende da reação dos
consumidores, sendo a ressonância o topo de um
pirâmide composta por seis pilares, sendo eles,
da base para o topo: proeminência, relacionada
a facilidade da identiﬁcação da marca; desempenho, relacionada ao modo como o produto ou
serviço supre necessidades do consumidor; imagens, ou seja, o reﬂexo de como aquela marca é
percebida pelas pessoas; julgamentos, referindo-se as diferentes reações e comportamento das
pessoas em relação a marca, após conhecerem
suas associações, elementos e desempenho; sentimentos, abraçando a relação emocional das
pessoas, muitas vezes relacionadas à aceitação
social que a marca pode proporcionar e, ﬁnalmente, a ressonância por si só, que representa a
sintonia e os relacionamentos entre a marca e as
pessoas que, por sua vez, se reﬂete na sua disseminação e relevância. Os seis pilares da pirâmide
cumprem também o papel de sustentar quatro
etapas que o autor deﬁne como essenciais para a
construção e gestão de uma marca: identiﬁcá-la,
muni-la de signiﬁcado, obter e organizar respostas dos consumidores e sustentar relações que
façam sentido para eles.
Nesse processo, Carcieri (2019) faz referência a conceitos determinantes como a evolução do
comportamento dos consumidores no sentido do
signiﬁcado para além da função primaria de um
produto, comprando principalmente as ideias e,
não mais, apenas seu desempenho meramente funcional. Esse ponto, porém, será abordado
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com mais profundidade adiante, no item 3. Mudanças na percepção do consumidor.
• Consumer attention (atenção do consumidor) diferente da relevância, a atenção do
consumidor à qual Carcieri (2019, p.125-140) se
refere, fazendo alusão a participação da marca
em ondas culturais, obtendo assim, atenção por
meio do seu signiﬁcado e incentivando-a a ser
protagonista nesse contexto. Neste tópico, contudo, Carcieri (2019, p.130) faz uma ressalva importante ao dizer que nem todas as ondas sociais
são para todas as marcas, e que, para “surfar”
essas ondas elas têm que ter muita consciência
de que estas estão profundamente relacionadas
ao seu propósito.
As cinco oportunidades de Carcieri (2019)
ilustram bem a abrangência do propósito no
contexto de uma organização, reforçando que,
embora o conceito não seja garantia de sucesso,
ele tem potencial de impactar positivamente um
negócio, de seus alicerces aos seus resultados.
Ainda no ano de 2019, a consultoria de
branding Troiano Branding, referência no Brasil
quando o assunto é gestão de marcas, lançou o
livro “Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século 21” no qual apresenta sua metodologia para
projetos que envolvem propósito.
Denominada Rota do Soul (TROIANO, 2019,
p.25-29), a metodologia se propõe a auxiliar
marcas e empresas a “resgatar – e lapidar –o seu
propósito” e, assim, se conectar às necessidades
do mundo e promover ações para engajar as pessoas, nos cenários interno e externo.

Figura 04: Metodologia Rota do Soul
Fonte: TROIANO, Cecilia Russo e TROIANO, Jaime. Qual é o seu propósito?
A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século 21.
São Paulo: Editora Cla Cultural, 2019. p.28-29
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Assim como na obra Carcieri (2019), a palavra “direcionamento” pode ser destacada como
determinante no processo de gestão de um propósito de marca e na metáfora da bússola das cinco oportunidades, na obra dos Troiano (2019) a
palavra que se destaca é “escavação” e a metáfora
utilizada é o exercício arqueológico.
A metáfora do exercício arqueológico
(TROIANO, 2019, p.33) traz uma percepção importante para quem busca trabalhar com o conceito de propósito, na medida em que ilustra, de
maneira bastante clara, que o mesmo reside nas
origens da marca ou negócio, estando presente
desde o início.
De imediato isso nos revela que o propósito não pode ser criado do “nada”, ele precisa ser
desenvolvido e “lapidado” a partir daquilo que há
de mais central nas organizações, sua razão de
ser, sua alma, suas crenças e valores que, mesmo
implícitos, guiam toda sua atuação.
Dessa forma, a Rota do Soul (TROIANO,
2019, p.28-29) é organizada em três etapas fundamentais: 1) SOU, etapa na qual a marca olha
para si, descobre e revisita suas origens na fase
de “escavação”, identiﬁca o seu “ mapa de talentos” que tornam suas atividades viáveis, ou seja,
identiﬁca o que a marca faz muito bem, quais vocações ela apresenta e alinha tudo isso com as
“necessidades do mundo”, alinhando sua atividade com os desejos da sociedade; 2) SOUL, etapa na qual a marca sintetiza todas as descobertas
da etapa anterior em uma declaração poderosa e
envolvente que será perpetuada entre todos os
stakeholders e, a partir da qual, as ações serão
desenvolvidas e, por ﬁm a 3) SOL, etapa na qual
o objetivo é propagar o propósito da organização
e para todos os stakeholders, internos e externos, e trabalha-lo em todos os pontos de contato
da marca, uma etapa árdua e enriquecedora, na
medida em que tangibiliza o conceito central e
permite o crescimento da marca a partir dele.
Dessa forma, a obra dos Troiano (2019) mostra o processo de ativação do propósito na estratégia de branding alinhando-se com a percepção
do Círculo de Ouro (SINEK 2012) na medida em
que se divide em três etapas principais que vão
do núcleo da marca à sua relação com as pessoas.
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1.4. Vertente societal
A vertente societal do propósito é uma área
que traz grandes oportunidade ao mesmo tempo
que pode representar armadilhas potenciais para
a imagem e valorização da marca.
Societal signiﬁca (Cambridgy, on-line) aquilo que envolve a sociedade, relativo a suas questões fundamentais, problemas, anseios e valores.
Nesse sentido, se relaciona também as questões
ambientais, na medida em que esta, impacta diretamente a sociedade.
Segundo essa vertente, as marcas precisam
estar constantemente atentas aos movimentos
sociais para se manterem capazes de entregar valor as pessoas, conxtextualizando seus produtos
e serviços para além dos benefícios funcionais.
Carcieri (2019, p.7) coloca o a contribuição
societal como uma das oportunidades do propósito e a apresenta como indispensável, destacando como ponto de virada a carta de Larry Fink
(2018 apud CARCIERI, p.XI), CEO da Black Rock, maior gestora de ativos do mundo, direcionada aos CEOs das maiores empresas do mundo, na qual passava a mensagem de que, suas
empresas precisariam se comprometer com um
proposito social sob o risco de perder o suporte
da BlackRock.
“A sociedade está exigindo que as empresas, públicas e privadas, atendam a um propósito social. Para
prosperar com o tempo, todas as empresas devem
não apenas oferecer desempenho ﬁnanceiro, mas
também mostrar como isso contribui positivamente
para a sociedade”. (FINK, Larry, 2018 apud CARCIERI, 2019)

Fica claro, então, que o propósito social, passa a ser imperativo para o sucesso a longo prazo dos negócios, contribuindo ao inibir práticas
abusivas que negligencie o impacto do crescimento das organizações sobre a sociedade.
Sobre o tema, Carcieri (2019, p.101-10) prossegue apresentando quatro maneiras de operacionalizar o comprometimento com a responsabilidade social: 1) a origem do produto, cujos os
impactos ao meio ambiente ao longo da cadeia
de produção e distribuição devem ser minimizados ou reparados; 2) politicas demonstrativas,
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ao que se refere ao posicionamento das marcas
em relação às questões sociais como forma de
ajustar sua atuação em direção ao propósito e a
como ele afeta a sociedade — um exemplo disso
é a rede americana de farmácias CVS que deixou
de vender cigarros, mesmo com o impacto ﬁnanceiro negativo potencial da decisão, para reforçar
o seu propósito de “ajudar as pessoas em seu caminho rumo a uma saúde melhor” (CARCIERI,
2019, p.101); 3) programas de causas da marca,
segundo os quais a marca se relaciona a causas
sociais criando uma ou abraçando uma já existente, sempre segundo o critério do propósito,
para manter e nutrir a coerência e 4) ﬁlantropia
nutrida pelo proósito, quando a marca doa recursos, seja tempo da equipe, expertise ou dinheiro, por meio de escolhas que ajudem o mundo a
caminhar rumo ao estado aspiracional que seu
propósito nutre — como faz a IBM faz ao dedicar
horas de suas equipes a solucionar problemas
sociais, alinhando suas ações a sua convicção de
que o conhecimento é o caminho para o sucesso ou como a Whole Foods Market ao incentivas
mercados e produtores locais com seus empréstimos a juros baixos, consagrado sua crença na
interdependência entre as partes como central
para o desenvolvimento mutuo (CARCIERI,
2019, p.108).
1.4.1. Societal não pode ser apenas discurso
A preocupação com o social e o ambiental,
determinante para o sucesso das marcas frente
as mudanças observadas no comportamento dos
consumidores, em especial com o advento das
novas gerações, não pode ser algo superﬁcial ou
meramente encarado como uma ação de marketing ou comunicação com o objetivo único e exclusivo de chamar atenção, sob o risco de depreciação do valor e awareness da marca.
A legislação dos países já determinam que as
empresas devem respeitar determinados critérios para poder operar, nesse sentido, utilizar-se
de questões tidas como básicas e essenciais para
promover a diferenciação, já não conquistam a
simpatia do público, que demanda posturas mais
consistentes por parte das marcas. Muito pelo
contrário, causam uma onda de reações negati-
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vas alavancada pela força das redes sociais.
Assim abraçar uma causa é algo que precisa
estar fortemente alinhada ao propósito da organização, reforçando sua crença impulsionadora
e contribuindo para um mundo melhor no qual
a marca acredita.
Na direção dessa crescente preocupação destaca-se a atuação do Purpose Disruptors (2020,
on-line), uma rede que reúne proﬁssionais de publicidade, marketing e comunicação para nutrir
um movimento junto ao mercado e destacar a necessidade de enfrentar a questão das mudanças
climáticas, uma das questões sociais e ambientais que mais se destaca no cenário atual. Sua
proposta é mergulhar fundo nessas questões a
ajudar as marcas a reagir com base em seus propósitos e convicções.
Iniciativas como a do Purpose Disruptors,
além de necessárias, são bem-vindas para trazer signiﬁcado às ações das marcas e negócios,
contextualizando-as para além do mercado e da
relação de troca inerente a ele, chegando a um
nível social capaz de unir a todos como pessoas.
Tal pensamento vai de encontro ao conceito
de “encontro com o mundo” presente na metodologia da Troiano Branding (2019) e com a ideia
de pertencimento potencializada pelo “Porque”
de Simon Sinek (2012) conﬁrmando não uma
tendência, mas uma necessidade para o futuro do
branding a partir de um momento onde aspectos
técnicos e, até mesmo simbólicos, encontram-se
massivamente nivelados, pondo em risco as premissas estratégicas da diferenciação, relevância
e valor de marca.
2. Propósito aplicado na prática
A partir do entendimento conceitual do propósito em todas as suas vertentes, chega a hora
de colocá-lo em prática e difundi-lo por toda a
estrutura organizacional, contemplando todos os
pontos de contato e stakeholders.
Metodologias como a Rota do Soul (TROIANO, 2019), o Círculo de Ouro (SINEK, 2012), os
Três Círculos (COLLINS, 2006), a Bússola das
5 Oportunidades (CARCIERI, 2019), bem como
o modelo proposto em meu artigo “Branding:
Alavancando Negócios” (MENESES, 2015) são
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ferramentas que orientam e contribuem para o
entendimento e aplicação do propósito no dia a
dia dos negócios e marcas.
Contudo, a grande relevância do propósito
reside no fato dele ser o elemento impossível de
ser replicado com coerência, exatidão e nível de
envolvimento, pois ele é único e não pode ser copiado ou adaptado como acaba acontecendo com
elementos que compõe a identidade visual (cores, formas, padrões, estilo de forotgraﬁa, etc.),
com ações de marketing, design de ambientes
e outros elementos que integram o universo da
“diferenciação”.
E há um motivo para isso: cada negócio e
marca é único, apresentando estruturas e relações particulares, cuja dinâmica está intimamente ligada a seus resultados.
Sendo assim, as metodologias são válidas e
contribuem muito na aplicação e desdobramento
do propósito na prática, mas entender a vastidão
do conceito e suas vertentes, é determinante.
Em 2019, além de contribuir com a conceituação do tema, a obra de Carcieri (2019) trouxe
a percepção de que o propósito de uma marca
se desdobra em um credo, uma crença poderosa
que se replica em toda a estrutura da organização, uma “codiﬁcação de crenças ou opiniões”
(CARIERI, 2019, p. 35).
Nesse processo, que sustenta suas cinco
oportunidades (CARCIERI, 2019) o autor confere bastante destaque na necessidade da marca
em estabelecer e defender um “ponto de vista”
que sustentam seus propósitos e se levantarem
para defende-lo com forte convicção. Tal ideia
está intimamente ligada à questão do posicionamento de marca, uma vez que determina diretamente na maneira como as pessoas passam a
perceber a marca.
Segundo o autor (CARCIERI, 2019, p.47) tal
ponto de vista antecede o propósito e, portanto, o
sustenta, estando intimamente ligado a questões
opostas, as quais as marcas atuam contra. Por
exemplo, marcas que defendam a igualdade entre as partes e celebram a diversidade, precisam
se opor às atitudes preconceituosas e discriminatórias, dessa forma, sustentam um forte vínculo
com o seu público, que escolheu se relacionar
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com elas justamente pelo seu propósito, pelo seu
ponto de vista.
Para tanto Carcieri (2019, p.35-57) elenca
elementos que compõe o credo destacando uma
estrutura a ser seguida, no melhor estilo “passo-a-passo”:

Figura 05: Processo de codiﬁcação do Credo
Fonte: Adaptado de CARCIERI, Ma�. Bleed a Creed: How to create
and ac�vate a powerful brand purpose. New York: Paramount Market
Publishing, 2019. p. 42

Convicções: as fontes de energia da marca,
suas mais profundas crenças, intimamente ligadas à sua percepção de como o mundo deve ser,
seu senso de verdade. Tais convicções se opõe ao
que a marca busca enfrentar e se operam em um
conjunto de três a cinco deﬁnições, abrangendo
os resultados e o processo da atuação da marca
(CARCIERI, 2019, p.36, 48-49).
Valor Principal: tal ideia contrasta com os
valores com os quais as marcas estão acostumadas a operar junto as suas declarações de missão
e visão. Mas Carcieri (2019, p. 37-39, 49-51) o
contextualiza como o valor dominante, aquele
que deﬁne “o objetivo humano central da marca”, exempliﬁcando a marca Dove e seu valor
principal de “auto-estima” e a Nike e seu valor
principal do “potencial” humano. Assim, o valor
principal da marca se destaca da lista de seus
valores operacionais como aquele que evidencia
sua visão de mundo.
Propósito: como mencionado anteriormente “a razão de ser da marca além de fazer
dinheiro” (CARCIERI, 2019, p.39), o propósito e
duradouro e perdura durante um longo período
de tempo, sendo quase que atemporal. Segundo
o autor, o propósito é a maneira como o valor
principal se manifesta, operacionalizado em uma
declaração envolvente, concisa e que se perpetua
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em todas as ações.
Dessa forma, a estrutura de Credo proposta
por Carcieri (2019) torna palpável e organizada
a reunião das ideias necessárias para a deﬁnição
de um propósito coerente e poderoso para os negócios e marcas, podendo ser utilizada em consonância com outras metodologias logo em suas
etapas iniciais.
A partir desta formulação, as equipes envolvidas em processos de estruturação e operação
do propósito podem desdobrar suas ações de forma particular e adequada a suas realidades.
3. Propósito e empreendedorismo
Empreender signiﬁca direcionar esforços
em prol da realização de uma ideia com foco no
retorno que ela pode oferecer em termos ﬁnanceiros, sociais, de reconhecimento e, até mesmo,
satisfação.
O termo está comumente relacionado a ideia
de se abrir o próprio negócio, ter uma empresa e
atuar de forma autônoma no mercado de trabalho, fazendo referência especial ao universo das
Pequenas e Médias Empresas que, no Brasil, representam 99% dos negócios estabelecidos (SEBRAE, 2019, on-line).
Segundo estudo do GEM – Global Entrepreneurship Monitor (2019, on-line) há dois fatores
principais que determinam o empreendedorismo: necessidade e oportunidade. A comparação
entre eles, mostra que, independente do desenvolvimento do país ou situações de crise econômica, como a que vivemos no Brasil, os índices de
empreendedorismo por oportunidade são mais
elevados. No Brasil, o GEM (2017, on-line) mostra que 59,4% dos empreendedores abrem seus
negócios motivados por oportunidade, enquanto
que, 39,9% o fazem por necessidade.
Nesse sentido o conceito de propósito pode
ser relacionado ao empreendedorismo, na medida em que representa uma importante motivação
para os empreendedores estruturarem seus negócios e, como o levantamento teórico mostrou,
quando implementado na gestão do negócio como um todo, traz o potencial de maior desenvolvimento e engajamento dos consumidores.
Vale ressaltar que, uma característica que
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tona os pequenos negócios especiais e confere a
eles uma grande oportunidade de aplicação do
propósito em sua gestão, é o fato de que, diferente das grandes corporações, estes estão mais
próximos dos consumidores, dividindo com eles
o contexto socioeconômico, as aspirações, os movimentos e também as demandas.
Dessa forma, o propósito se mostra fundamental para a estruturação e crescimento dos
pequenos negócios e para o impacto que estes
exercem nos contextos sociais nos quais atuam.
4. Mudanças na percepção do consumidor
A origem das marcas remonta à antiguidade,
quando passaram a ser utilizadas para identiﬁcar
a origem de mercadorias, ajudando os consumidores a escolher segundo sua procedência.
Com os anos, seu papel foi evoluindo (MENESES, 2011) e seu uso foi se tornando central
na gestão dos negócios. De um simples elemento
identiﬁcador, as marcas foram agregando as funções de diferenciar, transmitir um signiﬁcado,
construir relacionamento e criar valor e, acerca
delas, foram criados complexos sistemas de associações, geridos de forma estratégica na prática
denominada como branding.
Esse processo de evolução das marcas está
relacionado às mudanças na forma de consumir
das pessoas. Se no início elas consumiam por
necessidade, muitas vezes trocando mercadorias
no formato de escambo, com o tempo passaram
a consumir por aspiração, para buscar conforto,
desfrutar da evolução dos bens de consumo e, de
certa forma, ostentar seu status social.
O apogeu do consumismo veio coma revolução industrial, que permitiu uma produção padronizada e em larga escala, popularizou o acesso à produtos com diferentes funções. Foi nesta
época, inclusive, que os esforços para trazer signiﬁcado às marcas começaram a ser evidenciados, aﬁnal, muitas ofertas semelhantes começaram a diﬁcultar a diferenciação entre as macas.
Até então, o consumidor era passivo em relação as ofertas que recebia das marcas, que deﬁniam o que era interessante para determinado
grupo por meio do marketing e publicidade.
Mas a regra do jogo virou (KOTLER, 2017) e,
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com a digitalização, a internet e as redes sociais,
os consumidores passaram não apenas a ter mais
acesso à informação, como passaram a ter mais
voz e poder para expor suas demandas e necessidades, expandindo seu potencial de se reunir em
grupos de interesse e ganhado força para, muitas
vezes impor suas vontades.
Assim, no século 21, esse consumidor, empoderado e conectado, atua de forma ativa no processo de troca de valor do mercado, pressionando
as marcas a ir além da simples oferta e chegar no
nível de participação de igual para igual, segundo
o qual precisam se sustentar em propósito claro
e, dessa forma, alinhar todas as suas ações de forma coerente, sob pena de perder sua relevância.
Segundo pesquisa realizada pela PWC em
2016 (on-line apud CARCIERI, 2019, p.7) a geração dos millennials é cinco vezes mais inclinada a
permanecer e contato com uma empresa (marca)
com cujo propósito eles tenham uma forte conexão.
E esse dado não se refere apenas ao consumo, mas também a disponibilidade da geração
no momento de buscar uma oportunidade de
trabalho e fazer parte do grupo de colaboradores de uma marca. Uma pesquisa da Deloitte
(2014, on-line apud CARCIERI, 2019, p.7) mostra que 73% dos colaboradores de marcas que
atuam de acordo com um propósito dizem estar
engajados, contra 23% que negam o engajamento. Ao considerar que a equipe de colaboradores
é a primeira frente de disseminação do propósito de uma marca, responsável pela produção da
oferta de produto ou serviço que ela apresenta
(e portanto, de sua qualidade) e, de certa forma,
uma das fontes de sua reputação, pode-se aﬁrmar que as marcas já não podem negligenciar o
impacto do propósito.
Collins (2006) comprovou isso em sua pesquisa sobre o que leva as empresas à uma performance diferenciada, superior à média do mercado e, de forma similar uma pesquisa intitulada
“Insights 2020” (2014, on-line apud CARCIERI,
2019, p.2) revelou que 80% das organizações que
apresentam uma performance superior em seus
retornos ﬁnanceiros relacionam tudo o que fazem ao seu propósito.
Assim sendo, o propósito comprova sua im-
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portância para os negócios ao se relacionar diretamente com uma demanda latente dos consumidores que, compõe a sociedade e determinam,
por suas escolhas, a aprovação ou não da postura
e ofertas de uma marca.
5. Propósito e a nova jornada de consumo
Em 2017 Philp Kotler lança seu livro “Marketing 4.0: moving from traditional to digital” que
contextualiza o marketing à realidade da transformação digital, deixando a mensagem de que
o real e o digital coexistem e não podem ser encarados de forma excludente e individualizada.
Um dos conceitos apresentados por Kotler
(2017, p.59-70) é a nova jornada do consumidor,
segundo a qual o consumidor, com cada vez mais
diﬁculdade para manter o foco e tomar sua decisão em meio as múltiplas ofertas, passa a considerar sua rede de contatos para auxiliá-lo no
processo decisório.
O autor reforça então, a necessidades das organizações se conectarem a seus consumidores
com base na construção de signiﬁcado, direcionando-os rumo à advocacia de marca, estágio no
qual o consumidor passa a propagar a proposta
da marca para sua rede de contatos, aumentando
exponencialmente o alcance da marca, tendo a
recomendação como fator de reforço.
A nova jornada do consumidor apresenta cinco etapas, denominadas como os 5A’s (KOTLER,
2017, p.62-4): Aware (atenção/conhecimento),
etapa referente ao conhecimento de marca, na
qual o consumidor sabe que a marca existe e é
capaz de identiﬁca-la em meio as opções disponíveis no mercado; Appeal (atração), etapa na
qual a marca em questão conseguiu, por meio de
suas associações e pontos de contato, gerar apelo
ao consumidor, que passa a prestar maior atenção na sua oferta; Ask (aconselhamento/pergunta), etapa na qual o consumidor valida suas
percepções em relação a marca com sua rede de
contatos, seja conhecidos, amigos virtuais ou até
mesmo inﬂuenciadores e membros de grupos de
interesse compartilhado em redes sociais; Act
(ação/ato de compra), etapa na qual o consumidor compra e de fato se relaciona com a marca,
criando, a partir daí, suas próprias percepções
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concretas e, ﬁnalmente, Advocate (advocacia),
etapa que conclui a jornada, na qual o consumidor já tem sua percepção a respeito da marca
consolidada e passa a advogar a favor dela, se as
percepções forem positivas, ou contra ela, se as
percepções forem negativas.

Figura 06: Nova Jornada do Consumidor – Padrão ideal da gravata
borboleta
Fonte: KOTLER, Philip. Marke�ng 4.0: Moving from tradicional to digital.
New Jersey: Wiley, 2017. p.99

A Figura 06 representa o que Kotler
(2017, p.99-100) de padrão ideal, uma vez que,
segundo ela, o consumidor apresenta um vasto
conhecimento sobre a marca e uma proporcional inclinação para advocacia. Enquanto que
os níveis de apelo e ação, ou seja, a conversão,
se mantem elevados e superiores a necessidade
de perguntar sobre a marca para validar suas
percepções.
Nesse sentido, a nova jornada do consumidor invoca o conceito de propósito na medida
em que este representa a oportunidade para
estabelecer uma conexão com o consumidor
com base em valores e crenças compartilhadas.
O padrão ideal demonstrado por Kotler
(2017, p.99-100) reforça o propósito na medida que, assim como demonstrado no levantamento conceitual anteriormente descritos, o
conceito impacta diretamente no envolvimento com as pessoas a partir de valores e crenças
compartilhadas, assim, marcas com propósito
tem maior chance de atração e estímulo à advocacia.
Ao entender essa nova dinâmica, a marca
desdobra o seu propósito em ações específicas
que ativem os pontos de contato que mais im-
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pactem o consumidor em sua jornada, criando
gatilhos para interações e recomendações.
Dessa forma, o propósito atua como condutor para ações de marketing que transitam
entre o físico e o digital, trazendo sentido à elas
e envolvendo as pessoas no universo da marca
e expandindo-o a cada nova recomendação.
6. Congruências entre os conceitos
Os conceitos anteriormente apresentados
reúnem importantes abordagens relativas ao
propósito no mundo, não apenas no que diz
respeito às questões do branding, mas abrangendo a realidade complexa dos negócios, as
mudanças no comportamento de consumo,
as necessidades da sociedade e, sobretudo, as
profundas mudanças que a nova geração, conhecida como millennials, nos impõe.
Manter o status-quo do consumismo e da
overdose de ofertas similares que chegam ao
mercado já não é mais aceitável, é preciso entregar significado e acolhimento com base em
valores e crenças que guiam e alinham as ações
das marcas e os anseios da sociedade.
Abordar o propósito é, portanto, uma
questão estratégica, estimulando um profundo
senso de auto-conhecimento que proporciona
saber de onde a marca/negócio veio, qual sua
situação presente e qual a sua posição almejada para o futuro, podendo assim estabelecer
um plano de ações para alcançar o esperado.
Em 2013, na conclusão de minha pós-graduação em branding, defendi o propósito como
o “alicerce da estratégia de branding” (MENESES, 2013) sustentando a ideia, ainda relevante, de que as marcas só conseguem desenvolver um bom desempenho se forem capazes de
sincronizar suas principais razões de ser, ou
seja, seu propósito, na criação das diversas associações necessárias para a sua identificação,
diferenciação e posicionamento.
Em 2015, no artigo intitulado “Branding:
alavancando negócios” (MENESES, 2015) a
abordagem do propósito foi destacada como
fator que une marca e negócio como indissociáveis, defendendo que, a partir dele, são desdobrados objetivos que, relacionados à analises
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internas e externas, considerando o modelo
SOWT e das 5 Forças de Porter, permite que
seja traçada e implementada uma estratégia
coerente ao longo de toda a cadeia de valor,
começando internamente e chegando até o
consumidor na forma de comunicação e relacionamento de marca, sustentando a tão almejada vantagem competitiva frente aos outros
players do mercado.

Figura 07: Branding+ negócios
Fonte: MENESES, Gabriel. Branding: Alavancando Negócios. Ar�go
apresentado no II Congresso Internacional de Branding na Univates em
2015. Lajeado: Congresso Internacional de Branding, 2015.

Cinco anos depois, o conceito de propósito
se tornou mais central e, como consequência,
ganhou mais destaque no mundo dos negócios,
nas instituições de ensino de ponta e na sociedade como um todo, tonando necessário o profundo conhecimento acerca de suas definições
e aplicações práticas.
Assim sendo, propõe-se uma tabela comparativa que relaciona as diferentes origens,
características e imperativos conceito de propósito:
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Tabela 1: Highlights sobre propósito
Fonte: MENESES, Gabriel, 2019.

A tabela anteriormente apresentada ilustra
os conceitos-chave da abordagem do propósito
enquanto na gestão e serve como ferramenta para orientar sua aplicação no dia a dia das marcas
que, a partir de seus elementos, são capazes de
identiﬁcar oportunidades nas suas jornadas rumo ao propósito na prática.
Conclusões

Propósito, hoje, é uma questão central e determinante para o sucesso de qualquer negócio,
indo além do discurso e impactando o desempenho da gestão em pontos essenciais como estratégia, recrutamento, desenvolvimento pessoal,
compliance, marketing, comunicação e relacionamento com a sociedade.
Uma marca que não atua segundo um propósito claro, valorizado e difundido deixa de se be-
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neﬁciar de importantes oportunidades de gerar e
entregar valor para os consumidores, parceiros,
colaboradores e, principalmente, para a sociedade que, ano após ano se preocupa mais com o
signiﬁcado das ações, crenças e posicionamento
de todos aqueles que se relacionam com ela, sejam marcas, organizações, governos e até mesmo
o elemento base de toda a estrutura, as pessoas.
Assim, recomenda-se que as marcas invistam seus recursos, não apenas dinheiro, mas,
principalmente, atenção, tempo e esforços para
identiﬁcar, desenvolver, ativar e propagar os seus
propósitos para além do discurso, como prática
transformadora capaz de proporcionar crescimento e sustentar o seu posicionamento em um
cenário marcado por constantes transformações
impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico-digital da sociedade, empoderamento do
indivíduo enquanto membro de grupos sociais
e consumidor, bem como pela constante busca
por signiﬁcado frente as inúmeras possibilidades
que se impõe.
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Resumo:
O Propósito, que pode ser deﬁnido como o porquê
da existência de uma marca, é uma forma de aliança
entre ela e seus públicos, reaﬁrmada todos os dias
em suas ações. Muitas marcas procuram ser relevantes à sociedade, porém utilizam o Propósito com
uma forma mercadológica e não compreendem que
uma causa não o deﬁne, mas seu engajamento a ela
pode contribuir para demonstrar a sua coerência, o
que justiﬁca este estudo. Observamos que, de um lado, há empresas que necessitam de uma causa digna
para suas marcas, contudo os empresários e/ou seus
responsáveis não possuem tempo para desenvolverem um projeto proprietário. Por outro lado, há
instituições que necessitam de ajuda para continuar
fazendo o bem à sociedade, como a Pella Bethânia
que é uma Instituição de Longa Permanência (ILPIs), ﬁlantrópica, de 127 anos. Localizada na cidade
de Taquari - Rio Grande do Sul, posiciona-se como
uma comunidade que se dedica a promover a dignidade humana a seus públicos, em especial, aos seus
residentes (pessoas idosas ou com deﬁciência, a partir dos 18 anos) e depende de doações e parcerias
para contribuir com a sua missão. Sendo assim, a
partir de uma pesquisa qualitativa exploratória descritiva (GIL, 2008), o objetivo deste estudo é descrever os processos de criação, de desenvolvimento
e de implementação de ações de comunicação para o
engajamento das marcas no Programa “Pella Onda
do Bem”. Após a revisão dos conceitos, à luz de renomados autores, constatamos que o Propósito não é
apenas um tema emergente, mas fundamental para
que as marcas tenham a preferência dos públicos,
bem como as marcas que já possuem o Propósito em
sua cultura, quando engajadas em um processo de
co-branding como o Programa Pella Onda do Bem,
elas reaﬁrmam aos seus públicos seu compromisso,
beneﬁciando a própria marca, a instituição a que
está vinculada e a sociedade. Como resultado, esperamos que o presente estudo sirva de subsídio para
os gestores de marcas que necessitam de uma causa
do bem para colocar em prática a responsabilidade
social exigida pelos públicos.
Palavras-chave: marca, propósito, engajamento, instituição de longa permanência (ILPs), Pella
Bethânia.
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Abstract:
Purpose, which can be deﬁned as the reason why a
brand exists, is a type of alliance between the brand
and its public, reaﬃrmed day by day through its
actions. Many brands seek to be relevant in society however, they use purpose in a marketing way
and don’t understand that a cause doesn’t deﬁne
the purpose, but their commitment to it which can
contribute to demonstrate the brand’s coherence,
which justiﬁes this study. We see, on one hand,
that there are businesses that need a worthy cause
for their brands however, the businessmen and/
or its responsables don’t have time to develop a
proprietary project. On the other hand, there are
institutions that need help to continue doing good
to society, such as Pella Bethânia, a philanthropic,
127 year old Long Term Institution (ILPIs). Located in the city of Taquari - Rio Grande do Sul, it
positions itself as a community that dedicates itself
to promoting human dignity to its public, especially
to its residents, elderly or disabled people, above
the age of 18, and which depends on donations and
partnerships to contribute to its mission. Being so,
through a descriptive exploratory qualitative research (GIL, 2008), the objective of this study is
to describe the creation, development and implementation communication action process for the
engagement of brands in the “Pella Onde do Bem”
Program. After the review of concepts, guided by
renowned authors, we found that purpose is not
only an emerging topic, but fundamental so that
brands have the publics’ preference, as well as that,
in brands that already have a purpose and are engaged in a co-branding process with the “Pella Onde
do Bem” Program, they reaﬃrm their compromise
to their public, beneﬁting the brand itself, the institution to which it is associated to and society. As a
result, we hope that the present study will serve as
an incentive to brand managers who need a good
cause to put into practice the social responsibility
that is demanded by the public.
Keywords: brand, purpose, engagement, long
stay institutions (LSIs), Pella Bethânia.
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Resumén:
El propósito, que puede deﬁnirse como por qué
existe una marca, es una forma de alianza entre
esta y sus audiencias, reaﬁrmada cada día en sus
acciones. Muchas marcas intentan ser relevantes
para la sociedad, pero usan el Propósito como
una manera de marketing y no entienden que
una causa no lo deﬁne, pero su compromiso con
él puede contribuir a demostrar su coherencia, lo
que justiﬁca este estudio. Observamos que, por
un lado, hay empresas que necesitan una causa
digna para sus marcas, sin embargo, los empresarios y / o sus responsables no tienen tiempo
para desarrollar un proyecto propietario. Por
otro lado, hay instituciones que necesitan ayuda para continuar haciendo el bien a la sociedad,
como Pella Bethânia, que es una institución de
larga estancia (ILPIs, en portugués) ﬁlantrópica,
de 127 años. Ubicada en la ciudad de Taquari Rio Grande do Sul, se posiciona como una comunidad dedicada a promover la dignidad humana
a sus audiencias, especialmente a sus residentes
(ancianos o discapacitados, mayores de 18 años)
y depende de donaciones y asociaciones para
contribuir a su misión. Por lo tanto, a partir de
una investigación cualitativa exploratoria descriptiva (GIL, 2008), el objetivo de este estudio
es describir los procesos de creación, desarrollo
e implementación de acciones de comunicación
para la participación de las marcas en el Programa «Pella Onda do Bem» . Después de revisar
los conceptos, a la luz de autores de renombre,
encontramos que el Propósito no es solo un tema
emergente, sino fundamental para que las marcas tengan la preferencia del público, así como
las marcas que ya tienen Propósito en su cultura,
cuando participan en un proceso de co-branding
como el Programa Pella Onda do Bem, reaﬁrman
su compromiso con sus audiencias, beneﬁciando a la propia marca, la institución a la que está
vinculada y la sociedad. Como resultado, esperamos que este estudio sirva como un subsidio para
los gerentes de marca que necesitan una buena
causa para poner en práctica la responsabilidad
social requerida por el público.
Palabras-clave: marca, propósito, compromiso, institución a largo plazo (ILPs), Pella Bethânia.
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Résumé:
Pouvant être perçu comme la raison d’être d’une
marque, le But s’avère une forme d’alliance entre
cette marque et le public, réaﬃrmée tous les
jours par le biais de ses actions. De nombreuses
marques essaient de jouer un rôle dans la société. Cependant, pour ce faire, elles utilisent le But
sous un aspect mercadologique sans comprendre
qu’une cause ne le déﬁnit pas. L’implication d’une
marque à une cause peut contribuer pour démontrer sa cohérence, ce qui justiﬁe cette étude. D’une
part, nous constatons l’existence d’entreprises en
quête d’une cause digne à laquelle associer leurs
marques, alors que les entrepreneurs ou dirigeants ne disposent pas de temps pour développer
un projet propriétaire.D’autre part, il y a des institutions qui ont besoin de soutien pour poursuivre
leurs activités de bienfaisance auprès de la société. C’est le cas, par exemple, de Pella Bethânia,
une institution philanthropique de long séjour
(ILS), mise sur pied il y a 127 ans. Située dans la
ville de Taquari, Rio Grande do Sul, l’association
est reconnue en tant qu’une communauté qui se
consacre à la promotion de la dignité humaine auprès de son public, en particulier de ses résidents
(des personnes âgées ou des adultes ayant un handicap). Elle dépend de dons et de partenariats pour
remplir sa mission. Ainsi, à partir d’une recherche
qualitative exploratoire descriptive (GIL, 2008),
l’objectif de cette étude est de décrire les processus de création, de développement et de mise en
œuvre des actions de communication pour l’engagement des marques dans le projet « Pella Onda
do Bem ». Après la révision de concepts et à la
lumière d’auteurs renommés, nous avons conclu
que le But n’est pas seulement un thème émergent.
Il est aussi fondamental pour que les marques deviennent le choix du public. Dans le même sens,
lorsque les marques qui possèdent déjà un But
bien ancré dans leur culture s’engagent dans un
processus de co-marquage, comme dans le projet « Pella Onda do Bem », elles réaﬃrment leur
compromis devant le public, ce qui est bénéﬁque
à la propre marque, à l’institution à laquelle elle
s’est associée et à la société. Par conséquent, nous
espérons que la présente étude puisse servir de
support aux gestionnaires de marque qui sont à
la recherche d’une bonne cause aﬁn d’assumer la
responsabilité sociale espérée par le public.
Mots-clés: marque, but, engagement, institution de long séjour (ILS), Pella Bethânia.
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Introdução
Estudos sobre o cenário econômico apresentam o comportamento do consumidor perante às
transformações sociais, políticas e tecnológicas. Se
antes o foco era o produto, sua funcionalidade, seu
valor econômico e as necessidades físicas, na contemporaneidade, o foco é o bem social (KOTLER,
2017). Por um lado, algumas marcas procuram ser
mais mais humanas, preocupadas em criar um
mundo melhor, por isso, seus valores voltam-se a
ações de Responsabilidade Socioambiental e Empresarial (RSAE) e às necessidades emocionais do
consumidor. Por outro, o consumidor acredita que
pode auxiliar nessa transformação ao fazer suas
escolhas, como, por exemplo, elegendo comprar
marcas que fazem o bem, que trazem benefícios à
sociedade. De acordo com Marcondes (2019, online), “as marcas estão deixando de ser apenas referência mercadológica”. Por esta razão, elas devem
estar atentas aos anseios de seus públicos e se perguntarem: qual é o Propósito da minha existência?
Descobrir o seu Propósito é fundamental para a marca que pretende sobreviver no século XXI.
Embora o tema tenha aparecido com frequência
em muitas reuniões, palestras e notícias, bem como
nos principais festivais publicitários, como no Cannes Lions, poucas marcas conhecem o conceito e/
ou aplicam adequadamente o Propósito como estratégia de marca. De acordo com Troiano (2019),
muitas vezes o Propósito é confundido com Causa
(Responsabilidade Social). Entretanto, a autora
aﬁrma que o Propósito justiﬁca a razão de existir da
marca e é identiﬁcado em suas raízes, sendo apresentado por meio de sua história. E a causa pode
ser identiﬁcada fora da empresa e adotada temporariamente (ou não) em sua gestão.
Responsabilidade Socioambiental e Empresarial (RSAE), Causas, Propósito são temas próximos
que muitas vezes confundem os envolvidos. Concordamos com Troiano (2019) que Propósito está
nas raízes de uma marca. Que a Sustentabilidade
- que abrange o ambiental, o econômico e o social
- é a base da existência da marca que, por distintos
meios, vai demonstrar a sua responsabilidade e seu
ativismo. Estar cada vez mais vinculadas às transformações sociais e engajada às causas relevantes
para a sociedade é uma demonstração da Respon-
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sabilidade da Marca.
Além do desconhecimento e/ou da confusão
provocada pelos termos e conceitos, o tempo é outro fator que as impedem de colocar em prática
a responsabilidade da marca exigida pelos públicos. Esses dois fatores justiﬁcam a realização deste estudo, cujo objetivo principal é descrever os
processos de criação, de desenvolvimento e de implementação de ações de comunicação para o engajamento das marcas no Programa “Pella Onda
do Bem”, desenvolvido pela Instituição de Longa
Permanência Pella Bethânia de Taquari/RS, para
proporcionar vida digna aos residentes, pessoas
idosas e/ou com deﬁciência.
Para alcançar nosso objetivo principal, os especíﬁcos são: revisar os conceitos e as categorias
de: marca, Propósito, público, estratégia, Responsabilidade Socioambiental e Empresarial (RSAE)
e instituições de longa permanência, bem como
analisar o contexto da marca Pella Bethânia, das
marcas envolvidas e do Programa “Pella Onda do
Bem”, que é um programa “destinado aos empresários que queiram fazer da Pella Bethânia, sua marca
do bem” (KREUTZ, 2016, p. 76), direcionando parte de seus impostos para contribuir com mudanças
sociais signiﬁcativas.
Quanto à metodologia, optamos pela pesquisa
qualitativa exploratória descritiva (GIL, 2008) e
pelos instrumentos: pesquisa bibliográﬁca (STUMPF, 2015); pesquisa de internet (YAMAOKA, 2015);
estudo de caso (YIN, 2010); entrevista (BAUER,
2002); documental (MARCONI, LAKATOS, 2003)
e análise de discurso multimodal da marca (SILVESTRE, et. al., 2009).
Iniciamos com a revisão dos conceitos das categorias já mencionadas, à luz de renomados autores, depois descrevemos o contexto socio-histórico
da Comunidade Pella Bethânia e das marcas envolvidas, as análises dos entrevistados e, nas considerações ﬁnais, apresentamos os resultados obtidos.
Revisando os conceitos
A marca é um termo polissêmico, cujo conceito
varia de acordo com o autor e/ou o contexto em
que está inserida. Tanto para a America Marketing
Association (AMA) quanto para Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), a deﬁnição foca
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sua função distintiva, enquanto sinal geralmente
vinculado à percepção visual. “Um sinal distintivo
cujas funções principais são identiﬁcar a origem e
distinguir produtos ou serviços de outros idênticos,
semelhantes ou aﬁns de origem diversa” (AMA,
2019, online).
Para Aaker (1996, p. 80), “a identidade da
marca é um conjunto exclusivo de associação para a marca que o estrategista de marcas ambiciona
criar ou manter”. Healey (2009, p.6) esclarece como utilizamos o signiﬁcado marca: “[...] referimo-nos ﬁgurativamente a ela quando falamos de todos os atributos de um produto, que deixam uma
impressão duradoura na memória de um cliente”.
Para o autor,
[...] uma marca é uma promessa de satisfação. É um
sinal, uma metáfora que age como um contrato não
escrito entre um produtor e um consumidor, um
vendedor e um comprador, um ator e um público,
um ambiente e os que o habitam, um evento e os que
o experimentam.

Para Interbrand (2008, p. 30), a marca é “uma
mistura de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados por uma marca registrada, que, quando tratada de forma apropriada, cria valor de inﬂuência”.
Mendes (2014, p. 2) ressalta que o conceito de
marca distingue-se evidentemente de commodity,
pois o processo de compra de produtos commodity caracteriza-se por preço e disponibilidade. Já as
marcas acrescentam valor ao produto, fornecendo
atributos intangíveis, mas reais. “A marca é assim
o resultado de um processo cíclico, sendo constantemente construída e reconstruída pelas atividades
da empresa e pelas percepções dos clientes”.
Kreutz (2011, p. 1) aﬁrma que
As marcas são formas simbólicas que interagem com
seus públicos para conquistá-los. Essa interação pode variar de intensidade de acordo com o posicionamento da marca, das características dos públicos e da
sociedade em que está inserida, bem como dos meios
técnicos de produção e transmissão das mensagens.
Portanto, a marca é uma representação simbólica
multissensorial, cujos signiﬁcados são construídos
socialmente por meio de discurso multimodal.

Por discurso multimodal Silvestre et. al. (2009,
p. 6) entendem que é “um processo, isto é, a forma
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como as pessoas comunicam-se usando a linguagem verbal, a fala ou escrita, a linguagem visual,
ou qualquer outro sistema semiótico na construção, consolidação, manutenção ou reconstrução da
marca”. Cada ato social da marca interfere para o
bem ou para o mal, na construção de sua imagem
na mente dos públicos; portanto, interfere na sua
reputação, na sua imagem-conceito, que, para Baldissera (2003, p. 06), é uma construção mental que
cada pessoa assume em seu âmbito social, de algo
ou de alguém.
Imagem-conceito sempre é uma construção mental,
realizada pelos sujeitos em relação com o entorno e
consigo mesmos, tendo como base a comparação e a
valoração (...). Para isso, a pessoa/público associa,
compara, sobrepõe, hierarquiza as informações que
recebe/acessa, oﬁciais ou não, com os seus saberes
prévios, isto é, com as condições de produção a partir do lugar que cada indivíduo/público assume no
sistema sociocultural.

O valor de uma marca depende de sua imagem-conceito, a partir do signiﬁcado construído junto
ao seu público de forma positiva. “O conhecimento da marca consiste em todos os pensamentos,
sensações, imagens, experiências, crenças etc. ligados à marca. Especiﬁcamente, elas devem criar
associações fortes, favoráveis e exclusivas com os
clientes” (KOTLER; KELLER, 2006, p.271, grifo
do autor). Para estabelecer uma aliança com seus
públicos, a marca precisa questionar-se: qual o
Propósito3 da sua existência? Por que seus públicos a elegem como sua representante? De acordo
com Kreutz e Mas Fernandez (2009, p. 06), obtemos estas respostas por meio da Brand Research
(Pesquisa de Marca), que “permite descobrir as
relações dos consumidores com as marcas e os fatores, as barreiras e as limitações que inﬂuenciam
nos comportamentos de decisão dos consumidores pelas marcas, obtendo-se a uma visão holística
da marca”.
A pesquisa anual da Nielsen Company (2014,
p. 3), empresa global de informações, dados e edições em pesquisas do mercado, esclarece que, na
contemporaneidade, os públicos não apenas desejam, mas Responsabilidade Socioambiental e Empresarial (RSAE) das empresas/marcas.
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Atualmente, muitas empresas estão fazendo um esforço consciente para colocar práticas sustentáveis
em ação. As corporações estão muito cientes de que
fazê-lo não apenas ajuda o meio ambiente e a sociedade; também pode criar valor para suas reputações
e contribuir de forma positiva para a saúde e o desempenho de suas marcas. Iniciativas verdes também podem economizar dinheiro [....].

Para conquistar o público, marcas direcionam as suas estratégias para destacar a importância da sua causa, tornando-se relevantes
e gerando um relacionamento de ﬁdelidade e
de compromisso. “O conhecimento da marca
consiste em todos os pensamentos, sensações,
imagens, experiências, crenças, etc, ligados à
marca. Especiﬁcamente, elas devem criar associações fortes, favoráveis e exclusivas com os
clientes” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 271).
No principal festival de publicidade, o Cannes Lions - 2019, a maioria das premiações de
ouro foram para iniciativas de responsabilidade social. O Lions Health Grand Prix for Good,
trabalho que não pode ser inscrito diretamente,
mas precisa ser criado organizações sem ﬁns
lucrativos ou para serviços públicos segundo
Cannes Lions (2019), nos mostra o quanto as
marcas precisam estar conscientes que também
são responsáveis pelas mudanças no mundo.
No mundo empresarial, o planejamento
estratégico é utilizado para facilitar a tomada
de decisão de uma forma mais segura. O termo estratégia originou-se do grego “stratègós”,
composto pelas palavras “strato” (exército) e
“agein” (liderar). Já o signiﬁcado etimológico,
‘qualidades e habilidades do general’, traz uma
conotação militar, segundo Kreutz (2016, p. 66).
Para Thietart (1984), a estratégia é o conjunto de decisões e ações relativas à escolha
dos meios e à articulação de recursos com vista
a atingir um objetivo. Para Sun Tzu (2007, p.
13), em seu livro, A Arte da Guerra, a proteção
de um país apresenta diversos signiﬁcados e
ação(ões); isto é, para tomar a frente de uma
estratégia, “um rei não deve dispor de palavras
vazias. Precisa juntá-las a seus atos, ao colocá-las em prática” (DMM).
Conforme já mencionado, o discurso multimodal pode ser compreendido como todos os
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atos sociais da marca. A análise desse discurso
possibilita retratar, analisar e explicar a construção e a consolidação de uma marca. De acordo com Kreutz e Más Fernàndez (2009, p. 01 e
06):
A construção e a consolidação de uma marca é um
processo complexo que ocorre dentro de sistemas
e microssistemas, contextualizados socio-historicamente, e seus investimentos se justiﬁcam na medida em que a marca é, cada vez mais, considerada
patrimônio. Uma marca, vista no processo global,
cumpre com seu papel de responsabilidade social,
posto que traz desenvolvimento socioeconômico.
Uma marca conceituada (Brand Equity) poderá
obter mais lucro e este gerar crescimento contínuo
da organização [e da sociedade]. (...) Analisando o
sistema social em que organizações e públicos estão inseridos, veriﬁcamos que as principais tendências de comunicação mercadológica e da gestão de
marcas (Branding) podem ser organizadas quanto
ao seu desenvolvimento, aos tipos, às estratégias
comunicacionais para a sua consolidação e ao seu
valor.

Perante às mudanças de comportamento
do consumidor e as marcas buscam acompanhar seus hábitos. Para isso, precisam analisar
anseios, necessidades de seus públicos, com o
objetivo de estarem presentes de forma integral
no seu estilo de vida, estabelecendo um compromisso.
O público partilha das mesmas opiniões,
crenças e compreensão da área em que estão inseridas, aﬁrma Steﬀen (2003, p. 110). A autora
entende o conceito de público como “qualquer
indivíduo ou grupo cujos interesses podem afetar a organização, ou serem afetados pelas suas
ações, decisões, políticas, práticas ou resultados”. Ela também menciona o termo stakeholder, que é um público que se caracteriza como
um indivíduo ou grupo que tem interesse nas
decisões das organizações. A autora também
aﬁrma que Freemann (1984) popularizou a
compreensão do termo stakeholder, apostando
na sua função social, que ultrapassa a dimensão
econômica.
A teoria da comunicação de interesse público, fundamentada por Bottini (2006. p. 65),
é reﬂexo de uma nova era na comunicação. As
empresas estão descobrindo que a relação com
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a sociedade é tão fundamental quanto a lucratividade. O autor compreende que toda a comunicação busca interesse público.
O interesse público passou, portanto, a ser um
elemento constitutivo da própria missão de uma
empresa. Isso se reﬂete não apenas nas ações de
responsabilidade social - como o respeito ao meio
ambiente, o envolvimento com as comunidades em
que atua, a ética nos negócios e a transparência nos
procedimentos, - mas também nas ações de comunicação.

Bottini (2006, p. 64) destaca que, a partir da década de 1970, as empresas tiveram a
incumbência de posicionar-se em relação a perguntas da sociedade como: “o conceito de marketing tradicional é uma ﬁlosoﬁa apropriada
numa época de deterioração ambiental, escassez de recursos, crescimento populacional explosivo, pobreza e fome em escala global e serviços sociais negligenciados? ”
Essas respostas podem ser encontradas na
atuação de ONGS em causas sociais; em aspectos éticos e sociais na condução dos negócios,
inﬂuenciando o comportamento em benefício
dos indivíduos e da sociedade; na busca de algo
além de lucro na forma de atuação, segundo o
autor Bottini (2006).
Ao analisar o comportamento do consumidor, é possível desenvolver estratégias sustentáveis em três pilares (econômico, social, ambiental), gerando assim, credibilidade. O resultado
das pesquisas de Nielsen (2014, p. 5) evidencia
que os consumidores estão dispostos a pagar
mais por produtos e serviços de empresas que
estejam comprometidas com a responsabilidade socioambiental.
As constatações revelam que dois terços da população “sustentável tradicional” (um grupo que incorpora três dos cinco segmentos) escolhe produtos
de fontes sustentáveis a outros produtos convencionais. Eles compram o máximo de produtos ecologicamente corretos que podem. Estes consumidores mudaram pessoalmente seu comportamento
para minimizar seu efeito no aquecimento global.
E eles estarão mais propensos a comprar produtos
repetidamente de uma empresa se souberem que a
empresa presta atenção a seu impacto ao meio ambiente e à sociedade (NIELSEN, 2014, p.7).
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O interesse público passou a fazer parte da
missão de uma empresa. Além de reﬂetir nas suas ações sociais e empresariais, ela representa
ações na comunicação, aﬁrma Bottini (2006).
Essa responsabilidade vai além da divulgação
das ações da empresa; ela emerge na sociedade
e nos cidadãos, que passam a ser beneﬁciários
diretos das suas ações de comunicação. Reiman
(2013, p. 124) compreende que compromissos
não são apresentados em planilhas ou em planejamentos, mas são estabelecidos a partir do
momento em que as marcas nascem e devem ser
repetidos todos os dias: trata-se do seu Propósito.
Embora o conceito de Propósito seja
amplo,como já mencionamos, ele pode ser
definido como o porquê de uma marca, a sua
razão de existir, apresentado por meio de sua
história autêntica. Sinek (2014, p. 54-55) esclarece que as pessoas são atraídas pelo Propósito da marca, cujos produtos dão vida à sua
existência. O autor usa o círculo dourado como
uma metáfora, pois, na proporção áurea, sua
fórmula matemática apresenta uma proporção
perfeita, com muitas formas de aplicações em
diversos campos, capazes de gerar resultados
previsíveis.
Assim como a proporção áurea que fornece evidência de ordem na aparente desordem da natureza, o
Círculo Dourado acha ordem e previsibilidade no
comportamento humano. Em outras palavras, ele
ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. O Círculo Dourado fornece uma evidência
convincente de quanto podemos alcançar se nos
lembrarmos de começar tudo o que fazemos perguntando o porquê (SINEK, 2014, p. 50).

Sinek (2014, p. 51) ainda explica que o Círculo Dourado pode ser usado como um guia
em diversas áreas, sendo possível transformar
ideias num movimento social. Ele é composto
pelos termos: O QUE as marcas fazem; COMO
fazem ou COMO são melhores; e o PORQUÊ, o
seu Propósito, a sua crença. O autor compreende que tudo começa de dentro para fora; tudo
começa pelo porquê.
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ter resultados que são apresentados no plano de
ação (“Como vamos vencer? ”).
Reiman (2013, p. 134) denomina o sistema
de “Processo de Ideação dos Quatro I’s” da BrightHouse®, como forma de descobrir, articular e
incorporar o Propósito de empresas e marcas. Esse
modelo de Propósito (ﬁgura 3) apresenta quatro
etapas: a Investigação - coleta de todos os dados
da marca; a Incubação - compreensão do papel da
marca no mundo; a Iluminação - a Master Idea5 ;
a Ilustração - escrita e visual do Propósito.

Figura 1: O Círculo Dourado.
Fonte: Sinek (2014, p. 49).

Já Reiman (2013) apresenta o modelo da
BrightHouse® (ﬁgura 2), empresa de consultoria criativa, um sistema que articula e incorpora
o Propósito de uma marca. De acordo com esse
método, a marca deve relacionar o porquê da sua
existência e o seu papel na sociedade com táticas
do cotidiano.

Figura 3: O Processo dos Quatro I’s da BrighHouse.
Fonte: Reiman (2013, p. 134).

Figura 2: Elipse da BrightHouse.
Fonte: Reiman (2013, p. 62).

A partir da ﬁgura acima, observamos que o
Propósito (o porquê) é desenvolvido pelo ethos4,
cultura e valores que a representam (Em que
acreditamos?). Segundo Reiman (2013, p. 62),
esse conjunto forma a “caixa-preta da estratégia”, em comparação à caixa-preta dos aviões,
que informa, guia e acelera a estratégia, para ob-

Após a etapa da Investigação e da Incubação,
Reiman (2013, p. 173) indica a utilização do Diagrama de Venn para a criação do Propósito da marca, a partir da etapa da Iluminação. O autor explica
que ele é formado por dois lados: à esquerda, os
talentos únicos da marca; à direita, as necessidades
do mundo. Na intersecção dos dois, encontra-se o
Propósito da marca (ver ﬁgura 4).

Figura 4: Diagrama de Venn da Intersecção do Propósito da BrightHouse
Fonte: Reiman (2013, p. 174).
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Reiman (2013 p. 226) acredita que o Propósito responde ao motivo pelo qual a marca
existe. Para o autor, o Propósito é “emoção em
movimento, fé à enésima potência e a razão para
marchar ao trabalho pela manhã. Uma vez encontrado, sua força é incomparável”. Ele ainda
acrescenta que as pessoas buscam o Propósito
na vida; porém, as marcas também precisam de
Propósito, “e as que encontrarem um Propósito maior que o lucro tornam-se as organizações
mais lucrativas da Terra - porque trabalham na
companhia de algo maior”.
Carneiro (2011 p. 52) entende que o Propósito representa uma aliança, “[...] uma declaração relevante e distintiva que nasce da alma
da organização; resume o seu sonho original e
estabelece uma aliança, um contrato fundamental com os diferentes públicos”, dando sentido
à marca e constituindo um contato emocional
entre marca e público.
Para Aaker (2015, p. 56), o Propósito possibilita um relacionamento entre cliente e marca,
fazendo com que ela seja preferência em suas escolhas, desenvolvendo assim um relacionamento. O autor conclui que se trata de um “objetivo
organizacional superior que vale a pena ser concretizado porque melhora a vida de algumas pessoas”. Gómez6 (2019) entende que o Propósito é
a razão de ser de uma marca, inspirando o seu
público através dela. Ela acredita que o Propósito pode ajudar a marca e, consequentemente,
o mundo, o que vai além de vender e ganhar dinheiro, pois aborda uma transformação. O Propósito é um agente motivacional, um mentor na
vida das pessoas. Para manter os objetivos de
negócio alinhados a curto, médio e longo prazo,
marcas ajustam as suas estratégias para além da
obtenção de lucro ﬁnanceiro.
Da mesma forma que Gómez, Sinek (2014, p.
51) esclarece que o Propósito não se refere a ganhar dinheiro, mas apresenta a sua causa ou sua
crença. O autor ainda conclui que “quando falo
do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro - isso é uma consequência. Com o porquê,
reﬁro-me a qual é seu Propósito, sua causa ou
sua crença [...]”. Reiman (2013) acredita que, no
mundo empresarial, fazer o bem será a chave pa-
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ra o sucesso, em vez de preocupar-se com os lucros. O Propósito impulsiona o crescimento dos
negócios devolvendo a humanidade; no entanto,
não deve ser utilizado apenas como ferramenta
de maximização dos lucros. O autor enfatiza que
“quando o Propósito guia, o lucro acompanha”
(REIMAN, 2013, p. 36). Kotler (2017, p. 134)
também acredita que “o marketing centrado no
ser humano ainda é a chave para desenvolver a
atração da marca na era digital, já que marcas
com personalidade humana serão possivelmente
mais diferenciadas”.
O questionamento de Jaime Troiano, editado pelo Grupo Troiano de Branding e reeditado
por Carneiro (2011, p. 51), sobre o Propósito:
“se a marca deixasse de existir amanhã, o que o
mundo perderia”? Esse questionamento nos faz
reﬂetir sobre a existência e a responsabilidade da
marca. O Propósito tem o poder de transformar
e de mostrar a razão de existir através da história autêntica da marca. Reiman (2013, p. 42-43)
conclui que
[...] a autenticidade é essencial para que o propósito
se sustente no mundo dos negócios. Você aprende
rapidamente que, se seu propósito não é autêntico - se não acompanha seu ethos da empresa -, não
servirá à organização. Com muita frequência, proﬁssionais de marketing formulam o propósito de uma
marca com base no que imaginam que o mercado
quer. E o que o mercado quer é honestidade e autenticidade. Quando é real, as pessoas sabem, sentem
e compram.

Além da honestidade e da autenticidade, o
que o mercado (públicos) quer? Cada vez mais, a
Responsabilidade Socioambiental e Empresarial
(RSAE) exigida das marcas pelos seus públicos, é
reﬂexo do comportamento do consumidor em relação às mudanças que repercutem na sociedade.
Entre elas, a preocupação com o meio ambiente e
as mudanças climáticas; com os maus tratos e a
compaixão com os animais; com a qualidade de
vida, salários justos, igualdade de gênero e a valorização da mulher; com o consumo consciente,
a educação, a industrialização e a economia.
Outra mudança é o envelhecimento populacional, que tem despertado preocupação nas
condições de qualidade de vida que os longevos
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viverão. Segundo pesquisas feitas pelo IBGE7, 1
em cada 4 brasileiros estará nessa faixa etária nos
próximos 40 anos. Esta longevidade transforma
a velhice numa questão pública e, por esta razão,
as marcas devem buscar como a sua existência e
a sua responsabilidade social podem resolver este
problema.
Embora a Política Nacional do Idoso garanta os “direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e
participação efetiva na sociedade”, esses direitos,
atualmente, não estão sendo atendidos, o que exige que a política, o mercado privado e as famílias
cumpram com o compromisso no cuidado da população idosa (BRASIL, 1994).
As Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) públicas e privadas surgem como alternativa de cuidados. Para Kreutz (2016 p. 15), o
problema principal dessas instituições é a instabilidade do sistema aliado ao imaginário associado
aos asilos, como são chamados, que têm uma conotação pejorativa. “A necessidade de atendimento às pessoas com deﬁciência física e/ou mental
agravam a situação”, destaca a autora.
Para a ANVISA, na RDC nº 283, de 26 de setembro de 2005, as ILPI’s são “Instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem
suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania”. Já o Estatuto do Idoso, Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, Art. 3º, compreende que modalidade asilar é “o atendimento, em
regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar
ou sem condições de prover a própria subsistência
de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social”.
Segundo Garcia (2016), cada vez mais, as famílias e o Estado recorrem às ILPIs para cumprirem o seu papel, sendo a única alternativa de prestação de cuidado de longa duração (CLD) ao idoso
e pessoa com deﬁciência. A vida contemporânea
dos familiares não permite que elas cumpram o
seu papel de dar assistência ao idoso, seja afetiva
e/ou ﬁnanceira. A maioria dos jovens e adultos
dedica-se ao estudo e ao trabalho e não tem tempo
para dedicar-se às necessidades do idoso, que ﬁca
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desamparado em seu lar, pois sua família também
não possui condições ﬁnanceiras para pagar um(a)
cuidador(a).
As ILPIs tornam-se a solução para a sociedade, em virtude do forte impacto da industrialização.
De acordo com Alcântara (2004), a nova estrutura
familiar, com um número reduzido de membros,
adequou o espaço doméstico ao casal e a um ou
mais ﬁlhos. As mulheres, que antes eram responsáveis pelo cuidado da família, foram enquadradas no
mercado de trabalho. Assim, os cuidados aos idosos
foram transferidos às ILPIs.
As Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs) possuem natureza jurídica, sendo
públicas, ﬁlantrópicas (sem ﬁns lucrativos) ou privadas (com ﬁns lucrativos). Segundo o Instituto e
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2011, p. 5-6),
a grande procura por ILPIs é a carência ﬁnanceira e
a falta de moradia, o que explica o porquê de 65,2%
das instituições brasileiras serem ﬁlantrópicas.
Além disso, observa-se que nas instituições públicas
e ﬁlantrópicas, o percentual de residentes independentes é maior que nas privadas com ﬁns lucrativos,
provavelmente, porque sua ida deve-se mais à carência de renda ou à de residência. Por outro lado,
observa-se nas instituições privadas com ﬁns lucrativos, um percentual mais elevado de idosos dependentes. Isto sugere que a ida para a ILPI, de um idoso
com renda mais elevada é resultado de uma dependência física/mental mais elevada. O idoso independente, em geral, permanece morando com a família
ou mesmo sozinho. Em síntese, o papel que uma ILPI desempenha é, também, em função da renda dos
seus demandantes.

Figura 5: Ins�tuições brasileiras de longa permanência, por regime
jurídico – 2007-2009
Fontes: Pesquisa Ipea/SEDH/MDS e CNPq.
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Neto (2002) complementa que as ILPIs têm
como dever fornecer condições para que o idoso
possa receber assistência médica regular, com
controles periódicos e tratamentos adequados.
Para que este cuidado seja prestado de maneira
mais ampla, devem ter à disposição uma equipe
multidisciplinar para que o idoso institucionalizado tenha um atendimento digno.
Porém, as ILPIs ﬁlantrópicas não conseguem
provar suas necessidades. Um exemplo é que não
são consideradas instituições de saúde, porém é
o principal serviço oferecido. Os residentes necessitam de uma base de proﬁssionais multidisciplinares, estrutura preservada, medicamentos,
materiais de higiene, alimentação regrada, atividades que estimulem a convivência, esporte e lazer, para proporcionar bem-estar físico e mental
aos residentes.
De acordo com a IPEA (2011, p. 13-14), 52,5%
dos gastos são destinados ao pagamento dos funcionários. Cerca de 14% são destinados à alimentação e 9,4%, ao pagamento de despesas ﬁxas,
como telefone, gás, água. Já com medicamentos,
o percentual de gastos das ILPIs, que corresponde a cerca de 5%, é baixo, uma vez que, segundo
a pesquisa, a família se encarrega dessa despesa,
além das doações em espécie. Ainda, 18,8% dos
gastos referem-se a despesas gerais como aluguel
e manutenção da casa/escritório, entre outros.

Figura 6: Gastos das ins�tuições de longa permanência – Brasil, 2007-2009
Fontes: Pesquisa Ipea/SEDH/MDS e CNPq.

Os gastos apresentados é um problema, cuja
solução é uma grande oportunidade para as marcas
que buscam fazer a diferença no mundo e auxiliar
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as instituições ﬁlantrópicas a proporcionar uma
qualidade de vida melhor aos residentes, pois “Fazer o bem é a nova moeda das empresas; um mundo melhor, seu principal objetivo”, aﬁrma Reiman
(2013, p. 22).
De acordo com Kreutz (2016), a a Responsabilidade Socioambiental e Empresarial (RSEA), que
é um dos pilares de sustentabilidade, tem sido utilizada como estilo de vida das marcas na melhoria
da sociedade como parte do seu negócio. Analisada
pelos públicos como uma atitude positiva, auxilia
na criação do valor e da credibilidade da marca,
além da construção de uma imagem-conceito positiva, que leva o público a identiﬁcar-se com ela.
Um exemplo disso é o “Pella Nobre Causa” da Comunidade Pella Bethânia, um programa especíﬁco
para as marcas que queiram fazer da Instituição a
sua marca do bem.
Pella Bethânia, promovendo vida digna a
sociedade
De acordo com o Planejamento Estratégico
da Marca (2016, p. 15), desde 1892 a Comunidade
Pella Bethânia, localizada na cidade de Taquari Rio Grande do Sul, promove vida digna às pessoas
atendidas, idosos e deﬁcientes a partir dos 18 anos.
A Comunidade informa que a sua missão é “proporcionar qualidade de vida às pessoas atendidas,
com garantia de serviços e proﬁssionais diversiﬁcados e qualiﬁcados, promovendo a dignidade, a autonomia e o pleno exercício da cidadania”. A declaração da missão, conforme a Interbrand (2008), é
uma expressão da história da marca, preferências,
recursos disponíveis e competências.
Reconhecida como entidade ﬁlantrópica, a
instituição tem a ﬁnalidade de “prestar serviço de
acolhimento institucional, ﬁlantrópico, a pessoas
idosas e a pessoas com deﬁciência, a partir dos 18
anos de idade, proporcionando cuidado integral,
acolhedor, qualidade de vida e proteção social especial de alta complexidade”, proporcionando convívio, interação e uma melhor qualidade de vida
(Plan. E.I, 2015/2021 apud Kreutz 2016, p. 14).
A Pella Bethânia atua com a ênfase no atendimento humanizado, contando com uma equipe
multidisciplinar, que proporciona saúde, condições
de liberdade e de dignidade ao idoso e a deﬁcientes.

92

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

Segundo o site da Pella Bethânia (2019), cercada pela exuberância da natureza, a Comunidade possui
oito casas lares, onde as pessoas residem de acordo
com a sua idade e grau de dependência. Os espaços
ao ar livre proporcionam caminhadas e atividades
junto à natureza, além de uma série de espaços de
convívio como academia, ginásio de esportes auditório, sala de informática e sala de cinema, onde
são realizadas atividades de integração. Ainda, são
compartilhadas vivências de espiritualidade entre
os residentes, na Igreja situada na Comunidade.
Por isso, é importante ver a instituição como aliada
da sociedade em promover condições para viver de
uma forma digna.
O desenvolvimento de programas funcionais e
educativos possibilita que a Comunidade chegue ao
estado ideal: “alto conhecimento da marca, comunidade para viver e conviver e sustentável” (KREUTZ
2016, p. 69). Para isso, em 2016 foi criado o Programa Pella Nobre Causa, que se divide em 5 programas
especiais: Pella Onda do Bem; Pella Solidariedade;
Pella Arte; Fã Clube Pella Bethânia; Pella Natureza,
que são destinados a pessoas físicas e jurídicas.
Aprovados anualmente pelo Conselho Municipal do Idoso, a Pella Bethânia conta com projetos especiais, aptos a receber doações por meio de leis de

ARTIGO

incentivo. Os projetos desenvolvidos em 2019 são:
Convivendo e aprendendo com Alegria, no valor total de 1.300.490,00; Vida Digna com Igualdade, no
valor de R$ 2.137.955,40; Reforma e Manutenção e
Inclusão, no valor de R$ 2.929.563,63; Mobilidade
e Acessibilidade, no valor de R$ 1.098.718,20. No
ano de 2018, a Pella Bethânia arrecadou cerca de
R$ 1.000.000,00; porém, esse valor arca com os
custos de dois meses da Instituição
Segundo Kreutz (2016 p. 50), “a Pella Bethânia é também fonte de Responsabilidade Social
Empresarial e Ambiental (RSEA), pois possui programas e oportunidades para pessoas físicas e jurídicas cumprirem seu papel social”. Entretanto, de
nada adianta uma boa instituição ter programas relevantes se os públicos não têm consciência de sua
existência e de seus atos. Para isso, é fundamental a
comunicação e as campanhas publicitárias.
O Programa Pella Onda do Bem foi implementado em 2016, quando empresários da região foram
convidados para um café colonial na instituição para conhecer o referido programa. Esta ação rendeu
releases nos jornais da região, entretanto poucos tiveram o conhecimento necessário para o seu engajamento. Portanto, havia necessidade de desenvolver
uma ação especíﬁca destinada ao público.

Figura 7: Matéria publicada no jornal o Informa�vo apresentando o programa “Pella
Onda do Bem”
Fontes: Site O informa�vo (2019).
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As ações de comunicação para o programa
“Pella Onda do Bem” desenvolvidas na disciplina de Comunicação Integrada disponibilizada
pela Universidade do Vale do Taquari - Univates, referem-se a um dos programas que promovem vida digna e qualidade de vida aos residentes que tem com o objetivo de dar visibilidade
ao programa e incentivar empresas a destinarem seus impostos ao Fundo do Idoso de Taquari. A equipe multidisciplinar era composta
por Elizete de Azevedo Kreutz (branding), Ana
Paula Ferreira (publicidade), Angélica Dall Agnol (publicidade), Bruna Santos (design), Glaucia Reitter (publicidade) e Vicente Weber Katz
(jornalismo), Ana Paula Genehr (coordenadora
- Pella Bethânia) e Luiz Eugênio Gressler (co-
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municação - Pella Bethânia.
As ações de comunicação foram planejadas
e executadas a partir do estudo da Comunicação Estratégica & Branding da Pella Bethânia
(2016) e desenvolvida num processo de 3 fases:
criação, desenvolvimento e implantação.
Criando e desenvolvendo ações de comunicação para o programa “Pella Onda do
Bem”
Apresentação do quadro abaixo, é um passo a
passo do desenvolvimento das fases da Criação e
Desenvolvimento das ações de comunicação para o engajamento de marcas no programa “Pella
Onda do Bem”. O quadro apresenta os tópicos citados no estudo de caso para alcançar o objetivo.

Quadro 1 – Passo a passo das fases de criação e desenvolvimento
Fonte: Da autora (2020).

Iniciamos com a análise de documentos, no
dia 8 de agosto de 2019, entre eles o Planejamento Estratégico da Marca, “que apresenta um guia
para todos os atos sociais da marca, que chamamos de Discurso Multimodal da Marca, os quais

são responsáveis pela imagem-conceito da Comunidade Pella Bethânia” (KREUTZ, 2016, p.
1). Além disso, foi realizada a análise da página
oﬁcial, das redes sociais e do site, bem como dos
demais materiais publicitários já utilizados pela

94

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

instituição. Na sequência, realizamos reuniões de
brieﬁng8 com o cliente, representados por Ana
Paula Genehr (coordenadora - Pella Bethânia) e
Luiz Eugênio Gressler (comunicação - Pella Bethânia), para obtermos informações sobre o funcionamento da instituição e para ser um guia na
execução da ação.
Participamos do workshop Comunicação Integrada da Marca, com o professor e estrategista
chileno Jaime Gómez, do Chile. Gómez orientou
no processo de como aplicar o planejamento e
como delimitar o objetivo de: engajar as marcas
no Programa Pella Onda do Bem. Uma das formas de engajamento é as empresas destinarem
seus impostos ao Fundo do Idoso de Taquari,
fazendo da Pella Bethânia a sua marca do bem.
A Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010,
institui o Fundo Nacional do Idoso, que é “destinado a ﬁnanciar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas a assegurar os seus
direitos sociais e criar condições para promover
sua autonomia, integração e participação efetiva
na sociedade”. A lei estabelece à pessoa jurídica
o limite máximo de 1% de dedução do Imposto
de Renda e a pessoas físicas, o percentual máximo de dedução de 6%. A Pella Bethânia necessita
de doações para colocar em prática os projetos
já aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso.
Naquela época, as doações chegavam a R$
1.000,000,00, que permitiam executar os projetos aprovados pelo Fundo do Idoso, anteriormente mencionados: Convivendo e aprendendo com
Alegria; Vida Digna com Igualdade; Reforma e
Manutenção e Inclusão; Mobilidade e Acessibilidade. De acordo com a Direção da Instituição,
o valor ideal que possibilitaria a Comunidade
cumprir a sua missão de proporcionar uma vida
digna aos seus residentes era R$ 7.000,000,00.
Contudo, todos estavam cientes que se esta fosse
a meta, a mesma não seria cumprida no espaço
de tempo de 4 meses. Esta era uma meta ideal
para longo prazo.
O próximo passo era conhecer a instituição,
a estrutura da comunidade, os residentes e a sua
rotina, e para isso foi realizada uma visita técnica. A visita foi de extrema importância para traduzir todas as necessidades que a Comunidade
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apresenta nas ações de comunicação para o engajamento de marcas do programa “Pella Onda
do Bem”. Veriﬁcamos que a instituição precisa de
reformas, além da assistência constante de cuidadoras e da rotina intensa (banho, alimentação,
roupas limpas) para atender os 165 residentes
com e sem deﬁciência.
Segundo Kreutz (2016, p. 64 - 65), no Planejamento Estratégico da Marca, para alcançar
os públicos foi necessário fazer uma análise de
quem é a Pella Bethânia e o que ela quer ser. A
Pella Bethânia possui o arquétipo caracterizado
como herói carismático, que possibilita “acolher
e defender os inocentes (residentes) ” e auxiliá-los a alcançar a sua meta: ser feliz. Para continuar proporcionando o bem, necessita “aliar-se ao
mago (empresário) ”, que busca no co-branding
resultados e o desejo de transformar o mundo. Já
o sábio “ (formador de opinião) é outro importante aliado, pois ajuda a despertar a consciência
do mundo”
A autora (2016), complementa que para
alcançar isso, é necessárias mudanças no imaginário coletivo (e por consequência em seu
comportamento), por meio das estratégias de
comunicação e gestão de marca. As ações para
o programa “Pella Onda do Bem” tem como objetivo fazer com que o herói carismático, o mago
e o sábio transformem a sociedade passiva em
atuante, consciente das suas responsabilidades,
a ﬁm de intitular a Comunidade Pella Bethânia
como Responsabilidade Socioambiental e Empresarial (RSAE).
O próximo passo foi esquematizar as fases
(criação, desenvolvimento e implantação) e seu
planejamento estratégico. A estratégia Redes de
Organizações por Articulação Conceitual – ROACs já estava deﬁnida no Planejamento Estratégico da Marca Pella Bethânia e foi adotada.
Baldissera (2012; 2014) caracteriza as ROACs
como uma estratégia que atribui um conceito a
partir de um posicionamento simbólico, certiﬁcado por uma das organizações (Pella Bethânia)
e (re)aﬁrmado por outras organizações (empresas e comunidade), com o objetivo de ter mais
visibilidade, força e alcance do discurso da marca (BALDISSERA, 2014, p. 11).
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Realizamos a organização da equipe, com
a distribuição de tarefas, conforme a habilidade de cada membro para colocar em prática o
planejamento estratégico. Para alcançar esse
objetivo, foi necessário desenvolver materiais
que ﬁzessem com que o conceito-chave fosse
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transmitido: selo “Pella Onda do Bem”; materiais explicativos (release); storytelling com depoimentos dos residentes; spots; palestras educativas para apresentar o programa, atualização
das mídias digitais (Facebook, Instagram e site)
e contato pessoal.

Figura 8: Desenvolvimento do selo “Pella Onda do Bem”.
Fonte: site Pella Bethânia (2019).

As cores e a tipologia são iguais aos da identidade visual. Segundo Kreutz (2016), “[...]as pétalas são a proteção que a instituição e seus funcionários proporcionam para os residentes, que
são o centro de todo trabalho desenvolvido”. O
conjunto do selo está em perfeito acordo com a
sua missão, as cores e o formato, trazem os sentidos que a marca Pella Bethânia transmite (ser
humano, cuidado e proteção, sociedade).
Os públicos estão mais políticos, mais conscientes e escolhem marcas engajadas, conscientes de sua responsabilidade social. O selo “Pella
Onda do Bem”, “identiﬁca os líderes comprometidos com causas sociais e desejam transformar o
mundo. Com competência e coragem, promovem
vida digna e feliz para muitas pessoas, que, sem
eles, estariam à margem da sociedade”, segundo entrevista concedida no jornal o Informativo
(KREUTZ 2019, online).
Segundo site da Pella Bethânia, em uma
viagem à Brasília, no dia 25 de setembro de 2020,

Ana Paula Genehr (coordenadora na instituição), apresentou na reunião da bancada gaúcha
e apresentou o Projeto Pavimentação Asfáltica
da Estrada TQ30 – Acesso à Comunidade Pella
Bethânia de interesse Turístico do Município de
Taquari. Na oportunidade Ana Paula informou a
ação para o engajamento de marcas no programa
“Pella Onda do Bem” que estava em desenvolvimento.
Todos os materiais foram assinados com o
selo Pella Onda do Bem, que serão apresentados
na fase de implementação. Essa fase apresenta
os materiais que a equipe produziu a partir do
desenvolvimento das ações de comunicação.
Implementações para o engajamento de
marcas no programa “Pella Onda dO BEM”
O processo de implementação iniciou no
dia 23 de outubro, com uma apresentação para
a Comunidade Pella Bethânia, direção e funcionários, para tornar-se um compromisso diário
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da instituição. Segundo Reiman (2013, p. 48),
“líderes de propósito focam o alinhamento. Estão constantemente estreitando relações entre
ideias, valores e objetivos da empresa [...]”, inspirando a cultura da instituição num ambiente
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com clima positivo.
Quanto aos meios (ponto de contato com o
público), foram enviados releases aos principais
jornais da região para divulgar o programa, com o
objetivo de conseguir mídia espontânea (ﬁgura 9).

Figura 9: Publicação em site de Jornal sobre o lançamento da campanha “Pella Onda do Bem”.
Fonte: site do Jornal O Informa�vo (2019).

Para identiﬁcação, entre marca e
público, o trabalho
nas mídias digitais,
Facebook e Instagram, “condicionam
a imagem-conceito
da marca na internet” (KREUTZ. 2016.
p.69). As publicações
apresentaram a aplicação do selo, como
também, instruções
para o público fazer
da Comunidade Pella
Bethânia a sua marca
do bem, através de
doações (ﬁgura 10).

Figura 10: Publicação no Instagram da Pella Bethânia com a apresentação do selo “Pella Onda do Bem’.
Fonte: Instagram Pella Bethânia (2019).
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Figura 11: Publicação no Facebook com passo a passo para a doação e apresentação.
Fonte: Facebook Pella Bethânia (2019).

O site da Pella Bethânia foi atualizado,
com uma secção “Pella
onda do Bem” explicando o projeto e como o
público pode fazer doações à instituição.

Figura 12: Página no site da Pella
Bethânia explicando sobre selo
“Pella Onda do Bem”.
Fonte: Site Pella Bethânia (2019).
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O limite deste artigo não possibilitou que todos os materiais desenvolvidos e implementação
fossem apresentados. A ação para a divulgação
do programa “Pella Onda do Bem” comprovam
a importância das marcas, que possuem um Propósito, engajarem com causas (Responsabilidade Social) para que os públicos consigam identiﬁcar o seu discurso em suas ações. Mesmo com
a crise que assola o país, como resultados obtivemos em 2018 haviam 32 empresas doadoras.
Destas, 10 deixaram de doar em 2019, contudo, 8
novas marcas se engajaram no programa. Se não
houvesse esta ação, possivelmente os resultados
seriam menores que o esperado, pois a Comunidade Pella Bethânia não possui recursos para
planejar, executar e implementar ações publicitárias.
Considerações ﬁnais
Considerando o exposto, podemos aﬁrmar
que as marcas são responsáveis pelas mudanças
no mundo. Elas têm o poder de inﬂuenciar os
públicos pelo seu caráter simbólico, construído
pelo seu Discurso Multimodal coerente e contextualizado. Embora concordamos que a marca
tenha um signiﬁcado polissêmico, cuja imagem-conceito varia entre os públicos, o que é cada vez
mais unânime é que a sociedade exige a responsabilidade da marca. Então, ela deixa de ter o foco apenas nos aspectos mercadológicos, o resultado ﬁnanceiro é o reﬂexo de sua atuação social.
À luz dos autores, veriﬁcamos que encontrar
o Propósito da marca estabelece um guia para
todos os seus atos econômicos e sociais. O estudo nos mostrou que o Propósito muitas vezes
é confundido com causa (Responsabilidade Social), como se fossem conceitos iguais. Porém, se
usarmos a metáfora de uma árvore, o Propósito
encontra-se em suas raízes, a sua base, enquanto
que a causa poderá ser um dos galhos desta árvore, carregado de folhas e frutos, oferecendo à
natureza sombra, proteção, alimento, oxigênio,
entre outros, portanto, cumprindo com sua missão. A causa não é o Propósito, mas nasce dele, é
parte dele, é resultado dele.
Constatamos mudanças no comportamento
dos públicos. Entre elas, a exigência do compro-
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misso das marcas com a sociedade. As marcas,
por sua vez, estão sempre atentas às mudanças,
aos desejos dos públicos e conseguem essas informações por meio da brand research. E o que
é mais mais caro aos públicos são apropriados
pelas e divulgados para atrair públicos, promovendo a sua identiﬁcação e gerando negócios.
Contudo isso não pode ser apenas uma falácia.
A transparência das marcas, em todos os seus
processos, é uma exigência dos públicos, o que
signiﬁca coerência no discurso multimodal.
Se por um lado os exigem a Responsabilidade da Marca e por outro a marca não pode fazer
de conta que a tem, como atender essas demandas se, muitas vezes, não há tempo nem conhecimento para projetos/ações proprietárias. Nestes
casos, ter uma marca do bem é a solução.
Como o estudo de caso apresentou, a Pella
Bethânia é uma instituição ﬁlantrópica que, para
comprir a sua missão, depende da ajuda ﬁnanceira de marcas. Dessa forma, o programa Pella
Onda do Bem, criado no ano de 2016, tem como
objetivo mostrar que o co-branding pode trazer
benefícios positivos para os envolvidos. É uma
oportunidade para as marcas estarem engajadas
e alinhadas com o seu discurso e com a responsabilidade exigida pelos seus públicos.
Com o objetivo de descrever os processos de
criação, de desenvolvimento e de implementação
de ações de comunicação para o engajamento das
marcas no Programa “Pella Onda do Bem”, este estudo mostrou que há demanda de ambas as
partes: a Comunidade Pella Bethânia e marcas.
E também, sob a luz de autores consultados e
análise dos resultados da ação publicitária, veriﬁcamos que (1) as marcas, muitas vezes, desejam fazer o bem, mas não sabem como; (2) outras
não têm recursos (tempo, ﬁnanceiro e humano)
para desenvolverem projetos proprietários para
ações de Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSAE); (3) conscientes dos custos que
envolvem os projetos, as marcas optam por doações a organizações que fazem o bem e (4) as
organizações que se dedicam a fazer o bem, auxiliando na transformação social e ambiental do
mundo de forma positiva, necessitam de apoio,
especialmente ﬁnanceiro, para atender às suas

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

ARTIGO

demandas.
Acreditamos que este estudo possa servir de
subsídio a marcas, gestores de marcas e instituições que tenham Propósitos vinculados às mudanças sociais em busca de um mundo mais justo,
mais digno, mais humano. A cooperação possibilita colocar em prática ações cujas demandas muitas vezes as tornam impeditivas e, ao mesmo tempo, potencializam o resultado das mesmas.
Ao ﬁnalizarmos este estudo, constatamos
que a continuidade do mesmo é de extrema importância para metriﬁcar os resultados das estratégias já aplicada. Consideramos que ainda
há muito a ser feito, tanto no desenvolvimento
quanto na aplicação prática, para que a meta da
comunidade Pella Bethânia seja alcançada. Uma
das propostas é a aplicação do conceito de ROAC
- Redes de Organizações por Articulação Conceitual – caracterizada por Baldissera (2012; 2014)
que atribui um conceito a partir de um posicionamento simbólico.
Das raízes aos galhos, o que importa é como
as marcas se comportam na sociedade. Marcas
boas para o mundo são sempre bem vistas e bem
quistas pelos públicos.
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Interior do Brasil
- Projeto Cidadelas1
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Resumo:
Apesar dos avanços das mulheres em conquistar espaços no mercado de trabalho e no contexto do empreendedorismo nos últimos anos, ainda se observa
uma grande disparidade econômica entre homens e
mulheres, bem como na longevidade de seus negócios. Tal questão foi considerada como oportunidade
projetual e assim, o objetivo geral do estudo foi desenvolver uma iniciativa e a sua marca, que fomente
o empreendedorismo feminino no Brasil. Para tal, a
revisão da literatura foi realizada acerca dos temas
mulheres e empreendedorismo; Branding – sob o
recorte de criação de marcas, e do design estratégico,
para a compreensão do conceito de sistema produto-serviço e pensar a estrutura da iniciava a ser criada. Como método para o aprofundamento do tema,
foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de
um grupo focal com mulheres envolvidas no contexto do empreendedorismo, uma análise de projetos
similares e o estudo de caso de uma iniciativa que
se destaca no contex To. A partir disso, a proposta é
sintetizada em um conceito de projeto apresentado
por meio de diretrizes gerais – público-alvo, locais
de atuação e tipo de organização, e da plataforma
de marca com a deﬁnição de propósito, pilares da
marca, posicionamento, naming, tagline, e marca
gráﬁca. A partir da marca construída, foi desenvolvido o sistema produto-serviço, de forma a deﬁnir
seu funcionamento para atender as deﬁnições de
estratégia de marca. Por ﬁm, a solução é então apresentada para um grupo de mulheres empreendedoras buscando compreender sua aplicabilidade, bem
como traçar possíveis desdobramentos.
Palavras-chave: empreendedorismo feminino;
branding; design estratégico; sistema-produto-serviço.
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Abstract:
Despite the advances made by women in gaining
space in the labor market and in the context of entrepreneurship in recent years, there is still a great
economic disparity between men and women, as
well as in the longevity of their businesses. This question was considered a projectual opportunity and,
therefore, the general objective of the study was to
develop an initiative and its brand, which promotes
female entrepreneurship in Brazil. Therefore, the
literature review was carried out on the themes of
women and entrepreneurship; Branding - based
on the creation of brands and strategic design, to
understand the concept of the product-service system and think about the structure of the initiative
to be created. As a method to deepen the theme, a
qualitative research was carried out, through a focus group with women involved in the context of
entrepreneurship, an analysis of similar projects
and the case study of an initiative that stands out
in the context. From this, the proposal is synthesized in a project concept presented through general
guidelines - target audience, locations of operation
and type of organization, and the brand platform
with the deﬁnition of purpose, brand pillars, positioning, naming, tagline, and graphic brand. Based
on the built brand, the product-service system was
developed in order to deﬁne its operation to meet
the brand strategy deﬁnitions. Finally, the solution
is then presented to a group of women entrepreneurs seeking to understand its applicability, as
well as to outline possible developments.
Keywords: female entrepreneurship; branding;
strategic design; system-product-service.
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Resumén:
A pesar de los avances realizados por las mujeres
para ganar espacio en el mercado laboral y en el
contexto de la iniciativa empresarial en los últimos años, todavía existe una gran disparidad
económica entre hombres y mujeres, así como en
la longevidad de sus negocios. Esta pregunta se
consideró una oportunidad proyectual y, por lo
tanto, el objetivo general del estudio fue desarrollar una iniciativa y su marca, que promueva el
emprendimiento femenino en Brasil. Para ello,
se realizó una revisión de la literatura sobre los
temas de la mujer y el emprendimiento; marca:
desde el punto de vista de la creación de marca y el diseño estratégico, para comprender el
concepto de sistema de producto y servicio y pensar en la estructura de la iniciativa que se creará.
Como método para profundizar el tema, se llevó a cabo una investigación cualitativa, a través
de un grupo focal con mujeres involucradas en
el contexto del emprendimiento, un análisis de
proyectos similares y el estudio de caso de una
iniciativa que se destaca en el contexto. A partir
de esto, la propuesta se sintetiza en un concepto
de proyecto presentado a través de pautas generales: público objetivo, ubicaciones de operación
y tipo de organización, y la plataforma de marca
con la deﬁnición de propósito, pilares de marca,
posicionamiento, nomenclatura, lema y marca
gráﬁca. Basado en la marca construida, el sistema de producto-servicio fue desarrollado para
deﬁnir su operación para cumplir con las deﬁniciones de estrategia de marca. Finalmente, la
solución se presenta a un grupo de mujeres emprendedoras que buscan comprender su aplicabilidad, así como describir posibles desarrollos.

Résumé:
Malgré les progrès réalisés par les femmes pour
gagner de la place sur le marché du travail et dans
le contexte de l’entreprenariat ces dernières années, il existe toujours une grande disparité économique entre hommes et femmes, ainsi que dans
la pérennité de leurs entreprises. Cette question
a été considérée comme une opportunité de projet et, par conséquent, l’objectif général de l’étude
était de développer une initiative et sa marque, qui
promeuvent l’entreprenariat féminin au Brésil. À
cette ﬁn, une revue de la littérature a été réalisée
sur les thèmes des femmes et de l’entrepreneuriat;
image de marque - du point de vue de la création
de marque et du design stratégique, pour comprendre le concept de système produit-service et
réﬂéchir à la structure de l’initiative à créer. Aﬁn
d’approfondir le thème, une recherche qualitative a été menée, à travers un focus group avec
des femmes impliquées dans le contexte de l’entrepreneuriat, une analyse de projets similaires
et l’étude de cas d’une initiative qui se démarque
dans le contexte. À partir de cela, la proposition
est synthétisée dans un concept de projet présenté
à travers des lignes directrices générales - public
cible, lieux d’opération et type d’organisation, et
la plate-forme de marque avec la déﬁnition de
l’objectif, les piliers de la marque, le positionnement, la dénomination, slogan et marque graphique. Basé sur la marque construite, le système
produit-service a été développé aﬁn de déﬁnir son
fonctionnement pour répondre aux déﬁnitions de
la stratégie de marque. Enﬁn, la solution est ensuite présentée à un groupe de femmes entrepreneures cherchant à comprendre son applicabilité,
ainsi qu’à esquisser les évolutions possibles.

Palabras-clave: emprendimiento femenino;
branding; diseño estratégico; sistema-producto-servicio.

Mots-clés: entrepreneuriat féminin; image de
marque; conception stratégique; système-produit-service.
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Introdução
Apesar dos avanços das mulheres na conquista
de espaços no mercado de trabalho ao longo dos
anos, ainda se observa uma grande disparidade
econômica entre homens e mulheres. De acordo
com o site Women Will (2019), o Brasil está em
90º lugar entre os 144 países no ranking de índice global de desigualdade de gênero. Apesar das
mulheres comporem a maior parte da população
brasileira – 51,7% (IBGE, 2018) – são consideradas
um grupo mais vulnerável e com menor poder de
decisão (MELO; THOMÉ, 2016). Nesse contexto,
para Carreira et al. (2015), a liderança feminina à
frente dos negócios segue sendo um paradigma a
ser superado, ainda que o número de mulheres empreendendo tem aumentado consideravelmente.
Em 2018, de acordo com o relatório do Global
Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018), 17,3%
das mulheres brasileiras iniciaram seus empreendimentos, e somando com as que já empreendiam
na época, este número é em torno de 34,5% de empreendedoras no país. Apesar disso, os empreendimentos femininos tendem a durar menos do que
os iniciados por homens. Uma das hipóteses para
este fenômeno, é o fato de que mulheres criam seus
negócios a partir de necessidade urgente, ou seja,
de forma empírica e rápida, focando na rapidez
de resultados e sem planejamentos aprofundados
(DORNELAS, 2008). Também percebe-se que a
maioria das mulheres empreendedoras se encontram nas categorias Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresa, conforme apresenta a
Rede Mulher Empreendedora (RME, 2017).
Ou seja, em termos de estrutura econômica,
homens e mulheres não estão em equidade e de
acordo com o site Women Will (2019), se as mulheres conseguissem ter participação no mercado na
mesma proporção que os homens, o país se beneﬁciaria com o aumento de 30% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional. Desta forma, identiﬁcou-se
um problema complexo de grande importância para a sociedade e oferece a oportunidade de criar um
projeto que contribua para o crescimento proﬁssional e pessoal de mulheres inseridas no contexto do
empreendedorismo. Sendo assim, este projeto tem
como problema: como utilizar o branding para fortalecer mulheres micro e pequenas empreendedo-
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ras no contexto brasileiro?
O objetivo geral é desenvolver uma iniciativa que fomente o empreendedorismo feminino
no Brasil, com foco em micro e pequenas empreendedoras. Para tal, foram deﬁnidos como
objetivos especíﬁcos: compreender o contexto
do empreendedorismo feminino no Brasil; analisar iniciativas existentes com propósito similar;
construir a plataforma de marca da proposta; e
d) deﬁnir o funcionamento da solução em um sistema produto-serviço.
Descrição do Método Utilizado
Para desenvolver o projeto, foi deﬁnido o uso
do design estratégico e do branding. Design estratégico por ser uma área de projetual que atua para
desenvolver soluções dentro de contextos complexos (MANZINI; VEZZOLI, apud FRANZATO,
2010), e branding, área em que são construídas
e deﬁnidas marcas sob os aspectos estratégicos
(COSTA, 2008). Assim, foi realizada uma revisão
da literatura acerca dos temas mulheres e empreendedorismo; branding – sob o recorte de criação
de marcas, e do design estratégico, para a compreensão do processo metaprojetual e do conceito de
sistema produto-serviço.
Deﬁniu-se desenvolver a pesquisa com uma
abordagem qualitativa, que descrevem a complexidade de um determinado problema e se aprofunda na compreensão de um grupo social ou de uma
organização. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). De
acordo com os autores, a utilização de métodos qualitativos busca o aprofundamento do conhecimento e explica o porquê das coisas. A análise objetiva a
produção de informações aprofundadas e que é capaz de produzir novas informações. (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009). Para tal, a pesquisa foi dividida
em quatro etapas:
Grupo focal: abordagem para a pesquisa qualitativa que apresenta uma técnica de coleta de dados
por meio da interação em grupo de pessoas envolvidas no contexto desejado, promovendo uma ampla problematização do tema proposto (BACKES
et al., 2011). Sua ﬁnalidade é “explorar o espectro
de opiniões e as diferentes representações sobre o
assunto em questão” (BAUER; GASKELL, p. 68,
2008). Nesse projeto, o objetivo do grupo focal foi
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gerar uma discussão entre mulheres do contexto
do empreendedorismo para compreender suas vivências e gerar estímulos projetuais.
Estudo de caso e análise de projetos similares: o estudo de caso permite o aprofundamento
acerca de um acontecimento, fazendo uma investigação para compreender as características do fato,
quais foram as decisões tomadas, como foram implementadas e seus resultados (SCHRAMM,1977
apud YIN, 2005). Para tal, foi desenvolvida uma
análise de projetos existentes para fomentar o empreendedorismo feminino. Uma das organizações,
considerada mais relevante no contexto, foi posteriormente avaliada de forma mais aprofundada.
Concept: é a representação do conceito de projeto e marca a fase de transição entre o metaprojeto
e o desenvolvimento projetual (MORAES, 2010).
Ele deve apresentar de forma clara, quais são as
diretrizes projetuais e os pontos conceituais que
caracterizam a proposta. Para o desenvolvimento
da proposta, ele foi apresentado em duas partes
principais: a) criação da marca: onde foram desenvolvidas as deﬁnições estratégicas necessárias para
a existência da marca projetada e b) organização e
funcionamento da proposta, onde foi apresentado
o sistema produto-serviço ofertado.
Validação da proposta: apresentação dos resultados desenvolvidos nas etapas anteriores para
um novo grupo focal. As participantes escolhidas
para esta etapa são mulheres que representam os
públicos de interesse do projeto. Da mesma forma
como o grupo focal anterior, um tópico guia foi desenvolvido para conduzir a conversação e extrair
informações relevantes para a etapa.
Mulheres e Empreendedorismo
Empreendedorismo pode ser deﬁnido como
ato da criação de um novo negócio empresarial.
Conforme Fialho et al. (2007, p. 26) exempliﬁca,
é “um processo para iniciar e desenvolver um negócio ou um conjunto de atividades que resultem
na criação de um novo empreendimento de sucesso”. O empreendedor é aquele que cria ou aproveita oportunidades na sociedade para originar uma
nova atividade econômica. Conforme Schumpeter
(1997), os empreendedores são pessoas chave para o desenvolvimento do sistema econômico, pois
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contribuem para o avanço da sociedade e podem
gerar revoluções nas estruturas sociais em que estão inseridos. Ao tratar de mulheres no contexto
do empreendedorismo, a sociedade contemporânea tem se mostrado mais aberta quando comparada às conﬁgurações sociais anteriores, porém
ainda apresenta questões de disparidade entre
homens e mulheres.
Conforme dados revelados pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018), 17,3% das mulheres brasileiras iniciaram empreendimentos no
ano de 2018 e representam a 7ª maior proporção
entre os 49 países pesquisados, tendo uma pequena diferença de 1,2% da porcentagem de homens
empreendedores iniciantes no mesmo período.
Somadas às empreendedoras já estabelecidas, em
números absolutos, há em torno de 23,8 milhões
de mulheres empreendedoras no país.
Os números entre homens e mulheres no contexto se distanciam, porém, ao comparar a quantidade de empreendedores já estabelecidos em
2018, onde há 17,2% de mulheres versus 23,3% de
homens. Segundo a pesquisa (GEM, 2018), essa
diferença tem sido reincidente ao longo dos anos,
o que levanta questões sobre as razões que levam
os empreendimentos femininos durarem menos
do que os masculinos. Uma das hipóteses para esse fenômeno é o fato de as mulheres estarem mais
presentes no empreendimento por necessidade. A
respeito das motivações para empreender, Dornelas (2008) aﬁrma que o ato de criação do novo
empreendimento pode se dar de acordo com dois
critérios: o empreendimento de oportunidade - que
surge a partir de um planejamento e percepção do
mercado por parte do empreendedor - e o empreendimento de necessidade, que ocorre a partir da
falta de outras opções para o sustento do cidadão
que, portanto, inicia seu negócio de forma empírica
e rápida, focando na rapidez de resultados. Além
disso, o empreendedor por necessidade pode se
caracterizar por não ter sido aceito no mercado de
trabalho ou não se ver proﬁssionalmente realizado
(FROTA et al., 2014). No Brasil, a taxa de desemprego é 29% maior entre as mulheres, em comparação aos homens (WOMEN WILL, 2019).
Outra hipótese levantada é a diﬁculdade que as
mulheres possuem de acesso a crédito para impul-
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sionar seus negócios. Gomes (apud Carreira et. al,
2015) aﬁrma que quando as mulheres encontram
diﬁculdades nos seus trabalhos formais de reconhecimento para crescimento de carreira, elas se
voltam para o empreendedorismo, porém, acabam
encontrando barreiras ﬁnanceiras, pois as instituições bancárias acabam por priorizar o crédito para
gestores já estabelecidos, com experiência e suporte patrimonial. Ambas questões apresentadas são
consequências de uma cultura com herança discriminatória relativa às mulheres e enraizada até os
dias atuais (MELO; THOMÉ, 2016).
Para traçar o perﬁl da mulher empreendedora
no Brasil, a Rede Mulher Empreendedora (RME,
2017) desenvolveu uma pesquisa onde cita que
37% dos empreendimentos criados por mulheres
estão na categoria Microempreendedor Individual
(MEI), seguido de 27% como Microempresa (ME)
e 9% em Empresa de Pequeno Porte (EPP). Além
disso, deve-se destacar que 19% dos empreendimentos femininos são negócios informais ainda
não regularizados na Lei Geral. Seus negócios estão principalmente nas categorias de prestação de
serviços com 58%, seguidos do comércio e da indústria, ambos com 28% cada.
Ainda conforme a pesquisa, o perﬁl médio da
mulher brasileira que empreende é possuir ensino
superior, casada, com ﬁlhos, e idade em torno de
35-40 anos. Importante salientar que a pesquisa
levantou que 75% das mulheres decidem empreender após a maternidade. Apesar da motivação
para empreender ser, principalmente, para obter
sucesso e ter mais qualidade de vida ou rotina mais
ﬂexível para conciliar família e trabalho, as mulheres empreendedoras dedicam em média 7,5 horas
diárias para o trabalho, enquanto conseguem dedicar 2,8 horas para família e ﬁlhos. (RME, 2017).
Branding e Design Estratégico
Flusser (2007) inicia sua deﬁnição de design
a partir da etimologia da palavra, tendo em inglês
duas aplicações: como verbo – to design – “criar”,
“esquematizar”, “conﬁgurar”, entre outros, e como
substantivo, o signiﬁcado de características como
“plano”, “intenção” ou “propósito”. Dentro do contexto do design, há a dimensão do design estratégico, como forma de repensar o ato de projetar,

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

107

reconhecendo a complexidade dos problemas e
projetando a articulação entre produtos, serviços
e comunicação – sistema produto-serviço. (MANZINI; VEZZOLI, apud FRANZATO, 2010). Neste
espectro, os problemas são trabalhados de acordo
com seu contexto e relações, sendo o design estratégico uma área projetual multidisciplinar e transversal, interagindo com disciplinas que lidam com
o comportamento humano (MORAES, 2010).
De acordo com Zurlo (2010), o designer faz
uso de três capacidades: ver, para a compreensão
do contexto em que se projeta; prever, onde são
projetados os cenários e visões; e fazer ver, onde o
designer traduz e torna visível suas decisões e escolhas. Estas capacidades podem ser desenvolvidas
dentro da etapa metaprojetual, ou seja, uma etapa
que trata de fazer uma “reﬂexão crítica e reﬂexiva
preliminar sobre o próprio projeto a partir de um
pressuposto cenário em que se destacam os fatores
produtivos, tecnológicos, mercadológicos, ambientais, socioculturais e estético-formais” (MORAES,
2010, p. 25), sendo assim o projeto do projeto.
Desta forma, o metaprojeto se caracteriza como
uma plataforma de conhecimentos que sustenta e
orienta a atividade projetual, sendo materializado
em uma etapa de concept, onde a ideia concebida
no processo é materializada, para adiante, entrar
no desenvolvimento projetual. (MORAES, 2010)
Dentro do contexto da criação e da estratégia,
reside também o conceito de branding, que se refere a criação e gestão de marcas. A partir dos anos
80, a marca, que até então possuía a intenção de
identiﬁcar algo (COSTA, 2008), começou a ser
vista como um sistema complexo, dando origem a
ideia de que marcas são ativos, possuem patrimônio e são fundamentais para determinar o desempenho e estratégias de um negócio (AAKER, 2013).
Tais mudanças de percepção sobre o seu valor e
complexidade, originou o que atualmente é desenvolvido no âmbito do branding, em que é deﬁnido
o diferencial competitivo de uma organização por
meio da gestão da sua marca (KELLER, 2006). É
pelo branding que se traça o posicionamento de
uma organização, deﬁnindo sua marca. Segundo
Kotler (2006), branding trata do ato de planejar o
que a instituição oferta ao cliente, bem como a sua
imagem, para que ela ocupe um espaço distinto na
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mente do público desejado.
Marca pode ser deﬁnida como uma promessa,
conforme Wheeler (2008), sendo a grande ideia
que reside na mente dos consumidores a respeito de um produto, serviço ou organização. Costa
(2008, p. 111), complementa que a marca é um
“sistema de signiﬁcados e valores – funcionais, racionais e emocionais, que diferenciam produtos/
produtos uns dos outros”. Tal promessa é sintetizada em uma série de signos – verbais e visuais, e
ofertadas no meio físico, sendo um fenômeno de
síntese complexo (COSTA, 2008). A materialização de uma marca começa pelo nome – naming – e
é seu primeiro signo verbal. A partir dele, chega-se
no primeiro signo visual, transformado por meio
do design em um logotipo, também chamado de
assinatura visual, assinatura comercial ou marca
gráﬁca (COSTA, 2008; WHEELER, 2008).
Desta forma, observa-se que a marca possui
duas naturezas que devem ser alinhadas: a) físico-material, signo linguístico, icônico, cromático e
sua extensão em sistemas organizados de signos
(identidade corporativa) e b) imaginária: a imagem
da marca ou sua representação mental coletiva”
(COSTA, 2008, 9. 126). A gestão da marca ocorre
justamente para que a imagem mental coletiva seja
mais próxima possível do desejado pela marca e a
organização.
Ou seja, marcas são transversais, saem do
mundo físico e penetram no mundo mental, e é no

mundo mental que as relações com as marcas
são estabelecidas. Desta forma, deve-se projetar
e gerir a marca da forma mais consistente possível, para que as relações estabelecidas com ela
sejam coerentes e mais próximas do desejado
possível (COSTA, 2008). Ainda segundo Costa
(2008) e Aaker (2013) a criação e administração de marcas é o aspecto chamado de gestão de
ativos intangíveis, pois o que se administra vai
além da materialidade dos produtos, utilidades
e serviços oferecidos pela organização.
Grupo Focal
O grupo de foco teve como objetivo promover um debate entre mulheres que possuem
alguma relação com o contexto do empreendedorismo, buscando compreender as suas percepções em relação ao mercado ao qual estão
inseridas e, desta maneira, chegar à inputs para
o desenvolvimento projetual. Foi realizado no
dia 28 de julho de 2019 na Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS), Campus Porto
Alegre. Participaram seis alunas do curso de Especialização em Empreendedorismo Criativo,
com duração de 1h40 e foi registrado por meio
de gravação de áudio e fotograﬁas, com o devido consentimento das participantes. O Quadro
1 apresenta as participantes do encontro. Para a
condução do grupo, foi desenvolvido um roteiro
semiestruturado.

Participante
A

Idade
35

Formação
Psicologia

Empreende?
Sim

B
C

27
24

Administração
Publicidade

Não
Sim

D

25

Publicidade

Não

E

31

Administração

Sim

F

28

Publicidade

Não

Quadro 01: Par�cipantes do grupo focal.
Fonte: Elaborado pela autora.

Área de Trabalho
Consultoria
empresarial
Emprego formal - gestora
Empresa familiar – vinícola
e restaurante
Emprego formal – analista
de performance
Emprego formal e possui
uma empresa de doces
Emprego formal – redatora
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A atividade iniciou com um debate sobre o
que é empreendedorismo e qual a relação de cada participante com o contexto. As participantes
A e E possuem empreendimentos, enquanto a
entrevistada C administra os negócios iniciados
pela sua família. A participante E iniciou seu negócio em 2018, mas esta é uma segunda fonte de
renda, conciliando com seu emprego formal. A
participante A aﬁrma que buscou empreender
pela necessidade: “[...] eu precisava buscar soluções para os meus clientes. Pouco tive interesse
em função do meu negócio, mais pelas soluções
que eu sentia que meus clientes precisavam. O
empreendedorismo veio pra mim como uma solução dentro da minha área de trabalho.”
Ao serem questionadas sobre suas percepções do aumento de mulheres empreendendo no
Brasil, a participante F entende que o fenômeno
se dá também à retração do mercado para a contratação de mulheres, com a preferência para as
contratações masculinas: “[...] na verdade a gente tá empreendendo porque não temos espaço no
mercado de trabalho, então vamos lá e criamos
o nosso espaço”. A participante B complementa
destacando que esse movimento também pode
ser consequência das novas inﬂuências e lideranças femininas, as quais foram se intensiﬁcando
nos últimos tempos a partir das discussões sobre
o feminismo.
Ao serem questionadas sobre suas experiências dentro do ambiente de trabalho, todas as
participantes do grupo aﬁrmaram já terem passado por situações em que suas capacidades como proﬁssionais foram questionadas em função
do seu gênero. A participante D compartilhou
que sendo uma mulher jovem, inserida numa
empresa em que seus colegas de trabalho eram
majoritariamente homens mais velhos, viveu situações em que se sentiu diminuída. Apesar da
participante E trabalhar numa equipe composta de proﬁssionais mulheres, o seu gestor é um
homem, comenta: “as vezes eu escuto alguns
comentários desnecessários ou conversas aleatórias, porque todos coordenadores das áreas
são homens.” A participante C acrescentou que o
contexto onde está inserida também colaborou
muito para experiências similares, principal-
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mente por coordenar um negócio em uma cidade
pequena do interior do Rio Grande do Sul, onde a
cultura lhe parece mais fechada ao tratar de mulheres em posições de liderança.
As participantes A e B expuseram que entendem tais situações como resultado de uma
questão social e cultural, e que ambas buscam
trabalhar para desconstruir tais limitações, que
culturalmente as foram impostas. Além disso, as
mulheres que se fazem presentes em espaços não
esperados, acabam tendo que lidar com olhares
acusatórios, salientam as entrevistadas. As participantes têm a percepção de que o caráter acusatório se intensiﬁca quando a mulher é mãe ou está grávida e compartilharam histórias de colegas
de trabalho e clientes que foram repreendidas,
questionadas sobre suas responsabilidades com
os ﬁlhos ou mesmo, que vivem o medo de serem
demitidas por estarem grávidas.
Quando questionadas sobre trabalhar com
outras mulheres, todas aﬁrmaram que preferem
estar em ambientes compartilhados com outras
mulheres. Enquanto empreendedora, a participante E aﬁrmou que prefere trabalhar com mulheres, por conseguir dialogar e não precisar enfrentar as situações que ocorrem no seu dia-dia do
trabalho formal, tendo o objetivo de crescer o seu
negócio e criar um coletivo apenas com mulheres.
Além disso, todas entendem que negociar e fazer
parcerias com mulheres é positivo: “eu acho que
mulheres se apoiam mais. A minha impressão,
na minha vivência, é que quando a gente está negociando com outra mulher, a conotação do negócio não é sobre lucro, mas sobre o que aquela
parceria pode gerar” (participante A).
Questionando sobre os temas a serem abordados num grupo de discussão entre mulheres,
o primeiro assunto citado foi a necessidade de
ainda se falar sobre vida pessoal versus vida proﬁssional e desmistiﬁcação da necessidade de excluir uma para ter a outra. Em seguida, o ponto
levantado foi trazer homens para dentro da discussão. Conforme a participante A “receber os
homens da mesma forma que nós gostaríamos
de ser recebidas pode ser um bom exemplo para
mostrar como nós queremos ser tratadas [...] o
grupo deveria ser ‘sobre’, mas não só ‘com’ o fe-
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minino”. A participante F salienta também a possibilidade do grupo ser uma ferramenta educadora, não apenas para os homens, mas também
para a comunidade local.
Análise de Projetos Similares
Para compreender melhor o contexto que o
trabalho se insere, buscou-se por meio de uma
coleta de dados online, outros projetos existentes
focados em mulheres e mercado de trabalho, empreendedorismo feminino, brasileiros e internacionais. Os projetos foram analisados buscando
compreender como suas marcas se apresentam.
As iniciativas pesquisadas foram:
Nuwa: primeiro ambiente de trabalho compartilhado – coworking – 100% feminino do
Brasil, localizado em Porto Alegre. Descreve
seu trabalho como um espaço de comunidade e
conteúdo, com slogan “só para mulheres”. Além
do espaço físico para trabalho, a Nuwa promove eventos, possui uma plataforma de produção
de conteúdo com acesso por meio de assinatura
mensal e um grupo online de discussão entre as
assinantes. Algumas temáticas abordadas foram
administração do tempo, dinheiro, organização, mídia, criatividade, comunicação e mente.
O discurso reforça o poder de colaboração que
existe entre as mulheres: “é importante não ﬁcar sozinha: a mulher que está ao seu lado, se
não passou pelas mesmas diﬁculdades que você,
conhece alguém que já viveu histórias parecidas.
Nos aproximarmos é um ato revolucionário!”
(NUWA, 2019)
Comum: plataforma de educação e desenvolvimento humano para mulheres, a partir de uma
perspectiva de gênero e diversidade. Através de
projetos como workshops, jornadas de aprendizado e produção de conteúdo, se consideram
um espaço de comunidades com o propósito de
“criar um mundo mais feliz para as mulheres”
(COMUM, 2019). Seu discurso fala sobre lidar
com temas que envolve a perspectiva de gênero, política, social e coletiva. Tem como sua frase
principal “online e olho no olho”, especiﬁcando
a natureza digital da plataforma, porém seu posicionamento próximo das envolvidas na iniciativa.
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Rede Asta: negócio social voltado para a
economia do artesanato e desenvolvimento sustentável, “transformando artesãs em empreendedoras que transformam resíduos em produtos
bons, bonitos e do bem” (REDE ASTA, 2019).
Seu discurso aborda principalmente as palavras
inclusão e transformação, relacionando-as constantemente com a mulher artesã e os produtos
gerados. A rede possui uma plataforma online
onde os produtos criados pelas artesãs integrantes sejam vendidos em todo território nacional.
Além disso, foi a única iniciativa observada nesta
etapa que comunica em termos numéricos os impactos que gerou ao longo dos anos de atuação,
como faturamento, renda gerada, artesãs apoiadas e toneladas de resíduos transformados.
Mulheres do Sul Global: negócio social, para
promover o empoderamento econômico de mulheres refugiadas e inseridas em contextos de vulnerabilidade social, por meio do ofício da costura. No seu discurso é destacada a valorização das
identidades e conexões entre culturas, bem como
incentivo do empreendedorismo e do trabalho em
rede. (MULHERES DO SUL GLOBAL, 2019).
Itaú Mulher Empreendedora: portal online
para a concentração de conteúdo destinado às
mulheres empreendedoras, com foco em inspirar novas empreendedoras, compartilhar artigos
sobre ﬁnanças, planejamento, marketing, gestão
de pessoas, entre outros. Também oferece um
espaço digital para que as mulheres possam entrar em contato com outras empreendedoras cadastradas na plataforma e um curso online sobre
plano de crescimento com proﬁssionais da área.
Apresenta no seu discurso o propósito de oferecer soluções para inspirar, capacitar e conectar
empreendedoras. (ITAÚ MULHER EMPREENDEDORA, 2019).
Ladies Wine Design: iniciativa global com
intuito de criar um espaço de discussão descontraído entre mulheres da indústria criativa. É
organizado de forma voluntária e entre os temas
discutidos estão dinheiro, síndrome da impostora, futuro proﬁssional, processo criativo e diversos outros que se enquadram dentro do contexto
da indústria criativa, sendo questões pessoais ou
proﬁssionais. A marca trabalha com um discurso
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que sobre inclusão de todas as mulheres, com uma
linguagem que reforça o posicionamento descontraído. (LADIES, WINE & DESIGN, 2019).
Women Will: iniciativa global do Google que
desenvolve programas para o empoderamento
econômico de mulheres no mundo. Seu discurso
se constrói sobre o propósito de combate à desigualdade de gênero relacionada à falta de informação e capacitação de mulheres nas áreas em
que são excluídas. Possui programas desenvolvidos de forma digital e presencial, para o desenvolvimento de habilidades pessoais nas áreas de
alfabetização digital, ambiente de trabalho, empreendedorismo e liderança, todos disponíveis
gratuitamente. (WOMEN WILL, 2019).
Endeavor e Aliança Empreendedora: são
iniciativas existentes para promoção do empreendedorismo no Brasil, sem foco especíﬁco em
mulheres. Endeavor (2019) é uma organização
global sem ﬁns lucrativos que apresenta como
propósito “multiplicar o poder de transformação
dos empreendedores” oferecendo apoio a empreendedores de alto impacto e mobilização do
poder público para permitir um ambiente mais
favorável aos empreendedores. Se apresentam
como uma rede e a marca possui um caráter sóbrio, cercada de discursos onde se destacam os
atributos de apoio, inspiração e capacitação.
A Aliança Empreendedora também é uma
organização de apoio ao empreendedorismo,
atuante apenas no Brasil, porém, possui um discurso em tom mais acessível. Com um propósito
que aﬁrma acreditar que todos podem ser empreendedores, o atributo mais destacado em sua
comunicação é a inclusão. Entre suas ações estão
a Inclusão Empreendedora, onde colabora com
microempreendedores de baixa renda por meio
de capacitações, e consultoria para negócios inclusivos, oferecida para empresas que buscam
trabalhar com impacto social. (ALIANÇA EMPREENDEDORA, 2019)
Estudo de caso – Rede Mulher Empreendedora
O estudo de caso foi desenvolvido com o objetivo de compreender de forma mais aprofundada a Rede Mulher Empreendedora (RME). Esta
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iniciativa foi escolhida para ser avaliada de forma
mais aprofundada, por ser a pioneira no contexto
de auxílio às mulheres empreendedoras no Brasil, bem como ser o projeto mais abrangente encontrado na busca por similares. Os dados sobre
a rede foram obtidos a partir de informações divulgadas no seu site oﬁcial, redes sociais e artigos
divulgados no meio digital.
A RME foi a primeira plataforma de apoio
para o empreendedorismo feminino no Brasil.
Sediada na cidade de São Paulo, surgiu em 2010,
fundada por Ana Lúcia Fontes, iniciou com um
blog para compartilhar medos e as diﬁculdades
na área dos negócios. Apresenta como propósito
“empoderar empreendedoras economicamente,
garantindo independência ﬁnanceira e de decisão sobre seus negócios e suas vidas” (RME,
2019). A Rede possui forte presença online, por
meio do seu site e redes sociais –Facebook, Instagram e YouTube. Apresenta como serviço, uma
série de iniciativas voltadas para empresas que
acreditam e querem incentivar o empreendedorismo feminino no país.
As empresas interessadas em participar, se
inscrevem na rede por meio do Marketplace, um
banco de dados online com intuito de divulgar e
gerar parcerias entre as participantes. Para tal,
as empresas devem ter sido criadas ou geridas
por mulheres e podem optar por se inscrever
gratuitamente ou pelos planos Premium. O acesso Premium oferece destaque na página inicial
do banco e podem ser adquiridos por um mês –
R$39,90 – ou por até 12 meses – R$9,90/mês.
As empresas são divididas entre prestadoras de
serviços e produtos. Possuem uma página própria contendo uma breve descrição do negócio,
localização, um ranking de avaliação por outras
participantes da rede, e um botão para entrar em
contato.
Além da participação de empresas, existem as
opções da participação como pessoa física como
Voluntária nas seguintes categorias: a) Mentora:
colabora na elaboração de eventos e colunista no
site; b) Palestrante: cria conteúdo e faz mentoria dentro de diversas áreas de especialidades; c)
Embaixadora: participação em eventos da RME.
O programa de Embaixadoras busca selecionar
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lideranças femininas em diversas cidades do país
e exterior, como objetivo de promover encontros
locais da rede, incentivar network, articular parcerias locais e representar a rede em eventos.
A RME possui uma série de projetos desenvolvidos pela rede, e em outros casos contando
com a parceria de outras empresas, como Google.
Um dos projetos da RME que é apresentado em
destaque no site é a Trilha Empreendedora e consiste numa série de vídeos disponibilizados online e gratuitamente. O conteúdo
é criado por mulheres empreendedoras e
por especialistas de diversas áreas, destinados às pessoas que desejam iniciar seu
negócio ou que já estejam inseridas no
contexto do empreendedorismo. Outro
projeto que é apresentado em destaque
no site é o RME Conecta, um programa
que conecta pequenas e médias empresas criadas por mulheres do Brasil às
grandes corporações do mercado.
Atualmente, existem mais duas organizações que nasceram a partir da
RME, o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) – para capacitação de mulheres
em situação de vulnerabilidade – e a aceleradora
Herd – para aceleração de negócios fundados e
liderados por mulheres.
Ao traçar este panorama de como a rede se
apresenta e divide suas iniciativas, tenta-se compreender a hierarquia quanto a organização das
marcas e projetos. Alguns projetos apresentam
propósitos, marcas gráﬁcas e plataformas individuais, porém não é explicitado qual nível de
independência possuem da RME. Outros projetos possuem marcas gráﬁca individuais, enquanto outros são apresentados apenas com por um
nome. Não ﬁca claro, porém, quais critérios são
utilizados para decidir quais projetos recebem
destaque, tanto por marcas gráﬁcas individuais,
quanto na página principal do site.
Foram encontradas oito marcas gráﬁcas,
RME e de seus projetos. Todas possuem uma
unidade visual quanto às cores, símbolos e tipograﬁas, mas entende-se que a quantidade seja
elevada, podendo gerar confusão no público. As
marcas da RME, IRME e dos projetos RME Co-
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necta, possuem pequenas diferenciações, o que
caracteriza um indicador visual de que todas estariam no mesmo nível hierárquico, não sendo o
caso. O mesmo símbolo das marcas citadas anteriormente também é utilizado na marca gráﬁca
da Trilha Empreendedora e Quero Empreender,
mas as demais iniciativas trabalham com símbolos diferentes, mas ainda próximos ao símbolo
original.

Figura 01: Marcas gráﬁcas da RME.
Fonte: Adaptado de RME (2019).

Em termos textuais, a RME utiliza como slogan a frase “Contribuindo para um mundo melhor”. O slogan não faz referência ao propósito
que a marca apresenta, que traz como cerne da
instituição o empoderamento ﬁnanceiro de mulheres, e compreende-se como uma frase genérica para falar de uma iniciativa com um posicionamento e iniciativas inseridas num contexto tão
especíﬁco. No restante do texto observado na comunicação, são comumente citados os atributos
como capacitação, integração e independência,
que reﬂetem bem as ações que a rede promove.
Ao analisar o naming dos projetos da RME,
existe uma lógica da utilização de títulos que utilizam a palavra “empreendedor” como Papo Empreendedor, Café com Empreendedoras, Trilha
Empreendedora e Fórum Empreendedoras. Desta forma, existe uma conexão com o nome da rede e são todos de fácil entendimento do objetivo
de cada um. O único que foge à regra é o projeto
Mentoring Day.
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Síntese
A partir das informações coletadas na etapa
de entendimento mais aprofundado do problema e do contexto de trabalho, compreendeu-se
alguns requisitos para guiar o processo de desenvolvimento projetual.
A primeira percepção foi a existência de uma
quantidade considerável de iniciativas para o
apoio ao empreendedorismo no país, e no geral
elas se apresentam com um posicionamento bem
deﬁnido e seus recortes de público desejado. A
maior parte dos projetos observados se posicionam a partir do público que atendem em termos
de atividade proﬁssional: indústria criativa, mulheres artesãs, costureiras e etc, enquanto outras
se posicionam pelo seu propósito de existência:
disseminação de conhecimento, conexão entre
proﬁssionais e combate à desigualdade.
A segunda percepção foi sobre nenhuma das
organizações se posicionar a partir da localização.
Esta observação surgiu nas discussões do grupo
de foco, levantadas pelas participantes que moram ou nasceram em cidades do interior do Rio
Grande do Sul e dissertaram sobre como suas vivências proﬁssionais nesses locais são entendias
por elas como mais complicadas devido à cultura
local e da diﬁculdade de acessar discussões sobre
empreendedorismo e gênero. Importante salientar que apenas um projeto encontrado cita como
objetivo o desenvolvimento do empreendedorismo e mulheres em cidades do interior: a iniciativa
Ela Pode, citada no estudo de caso e pertencente
da Rede Mulher Empreendedora.
A partir disso, foi estabelecido que este seria o
critério de diferenciação para o desenvolvimento
projetual e deﬁnido o recorte do contexto no qual
o projeto será desenvolvido: a criação de uma iniciativa para empreendedorismo feminino focada
em cidades do interior do Brasil. Outro requisito
projetual deﬁnido foi a necessidade da iniciativa
ser projetada para atuar tanto no meio digital,
quanto de forma presencial. Todas as iniciativas
observadas atuam de forma online e grande parte delas também de forma presencial. Por ﬁm,
compreendeu-se que a iniciativa deve salientar e
incentivar a coletividade e parceria entre as mulheres, portanto foi deﬁnido que seria projetada
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uma organização a partir do modelo de rede.
Para Balestrin e Verschoore (2008, p.75), o
termo rede denomina “todo o conjunto de pontos
com mútua comunicação”, onde as novas estruturas em rede tornam-se fundamentais para incorporar benefícios ao tecido produtivo através
de inovações colaborativas, aumentando assim,
os níveis de desenvolvimento socioeconômico.
Para Cardoso (2011), a solução de problemas
complexos pode vir de trabalhos realizados em
equipe e em redes. Neste caso, as redes de colaboração podem estar geograﬁcamente separadas, mas procuram compartilhar recursos, experiências e conhecimentos. (FRANCISCO, 2011).
Sendo assim, optou-se por desenvolver uma
rede colaborativa, com interações que vão desde
uma simples cooperação até um nível de coordenação dos processos interorganizacionais, com o
intuito de melhorar a troca de informações entre
os parceiros (FRANCISCO, 2011).
Apresentação da Solução
A partir das reﬂexões do capítulo anterior,
desenvolveu-se a apresentação da solução. Para
tal, foram utilizadas ferramentas de branding
para a compreensão da marca, bem como a deﬁnição da proposta por meio de um sistema produto-serviço.
Algumas diretrizes gerais foram traçadas para que se pudesse iniciar a criação da marca e do
sistema produto-serviço do negócio, como a deﬁnição de público-alvo, área de atuação e tipo de
organização. A partir dessas deﬁnições foi traçado o propósito da marca e seus demais atributos,
para então ser desenvolvido o sistema produto-serviço, buscando compreender sua forma de
atuação e desdobramentos.
Foi compreendido que o projeto deveria considerar dois públicos-alvo. O primeiro público
para o qual a rede necessitaria atuar são as mulheres, compreendidas em três categorias gerais:
mulheres que desejam começar a empreender,
que já empreendem e buscam apoio para seus
negócios e mulheres empreendedoras ou não que
desejam apoiar ou colaborar com a rede. Além
disso, as mulheres empreendedoras serão aptas
para participar se seus negócios estarem dentro
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das categorias MEI, Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte, conforme as leis nacionais Lei
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar
nº 128/2008 (PLANALTO, 2019), ou empreendimentos informais que buscam a formalização
e se encaixam em alguma destas categorias. Foi
compreendido que negócios maiores que a categoria de Empresa de Pequeno Porte – Empresas
de médio e grande porte, além de representarem
uma porcentagem muito pequena dos empreendimentos criados por mulheres – 5% conforme a
pesquisa da RME (2018), não serão visadas pela
rede - porém estão aptas para participar como
apoiadoras ou parceiras.
O segundo público-alvo das ações da rede
seria a comunidade onde ela será inserida. É
fundamental que a iniciativa consiga trazer o envolvimento da comunidade para apoiar e participar das suas atividades voltadas para tal. Desta
forma, foi estabelecido que a rede terá atuação
nacional, sendo dividida em núcleos que se encontrarão em cidades fora das regiões metropolitanas dos estados, de tamanho até média pequena, conforme deﬁnição do IBGE – com até 100
mil habitantes. De acordo com o censo realizado em 2010 pelo IBGE (2019), há 5.282 cidades
abrangendo tais categorias. Os núcleos podem
ser organizados apenas com uma cidade ou pelo agrupamento de cidades num raio máximo de
50km de distância da sede.
Para reforçar a iniciativa de valorização de mulheres no mercado de trabalho, todos os empregos
gerados pela rede serão ofertados priorizando contratações de mulheres. Assim como demais proﬁssionais e empresas parcerias e fornecedores serão
avaliados quanto a participação de mulheres em
sua gestão ou posições de liderança.
O tipo de organização foi deﬁnido como Organização do Terceiro Setor que, de acordo com
o Portal Administradores (2019), é criado pela
iniciativa privada e se diferencia do Segundo Setor por se dedicar a objetivos sociais ou públicos, enﬁm, gera bens e serviços públicos sem ﬁns
lucrativos. São iniciativas criadas pela iniciativa
da sociedade civil para suprir necessidades não
solucionadas pelo Primeiro e Segundo Setores.
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Desenvolvimento da Marca
O desenvolvimento da marca partiu da reﬂexão de um propósito que atingisse os públicos-alvo e servisse como direcionador de toda a iniciativa. O propósito da marca também pode ser
chamado de essência, e é deﬁnido como “uma
única ideia que reﬂita a alma da visão da marca” (AAKER, 2013, p.30). O propósito abrange
tudo que a marca deseja ser, e também inspira
a comunicação interna, funcionários, parceiros,
bem como orienta programas e ações da marca
(AAKER, 2013). Portanto, seria importante conectar as mulheres empreendedoras com os seus
contextos de vivência, bem com explicitar qual
seria o desejo de impacto da marca. Assim, deﬁniu-se como razão de existir da marca: apoiar
mulheres empreendedoras para realizarem seus
projetos e causarem impacto social e ﬁnanceiro
em suas comunidades.
A partir desta deﬁnição, foram elencados
atributos que complementam e reforçam o propósito, colocados aqui como pilares da marca.
São eles: Apoiadora: a marca possui o comprometimento de apoiar todas as participantes, bem
como a comunidade local em que está inserida.
Inclusiva: a marca é aberta a todas interessadas
em se aproximar e fazer parte, sendo um espaço seguro, respeitando as suas individualidades.
Educadora: possui como intenção ser um espaço de geração e disseminação do conhecimento,
bem como ser um espaço para a proposição de
novas ideias e diálogo. Coletiva: a marca será
movida pela colaboração e incentiva a autonomia das envolvidas para proposições e criações
coletivas.
Fechadas as decisões que concernem a essência da marca, foi descrito seu posicionamento, de acordo com o modelo criado por Neumeier
(apud Wheeler, 2012), respondendo as seguintes
perguntas: o quê - categoria, como – característica de diferenciação, pra quem - cliente, onde
– geograﬁa e mercado, por quê – necessidade encontrada e quando – tendência subjacente. O posicionamento, conforme aﬁrma Sternthal (apud
Tybout e Calkins, 2017, p.4), “refere-se ao signiﬁcado especíﬁco, intencional de uma marca na
mente dos consumidores.” Portanto, ele reforça
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a diferenciação da marca das demais existentes
e complementa a forma como a organização irá
se apresentar no mercado, e deve ser pontual e
especíﬁco a respeito de qual recorte do contexto
e mercado busca-se ocupar. A partir disso, o posicionamento foi deﬁnido conforme o Quadro 2,
apresentado abaixo.

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

115

ras” acompanha a marca nominativa.
Como um desdobramento do nome Cidadelas, foi deﬁnido o slogan: juntas somos fortalezas. A frase reforça o senso coletivo e faz uso de
ambos signiﬁcados da palavra “fortaleza”, que se
refere às características de força e segurança, como da fortiﬁcação que protege cidades (MICHAELLIS ON-LINE, 2019).
Para materializar a marca CidadeO quê
Uma iniciativa
las, foi desenvolvido o estudo da marca
Como
que conecta, apoia e capacita
gráﬁca. A assinatura ﬁnal resultou de
Para quem mulheres micro e pequenas empreendedoras
uma combinação da tipograﬁa ArtiOnde
no interior do Brasil
go, desenvolvida pela tipógrafa Joana
Por quê
para impulsionar seus negócios e impactar suas
Correa, escolhida aqui pelo seu carácomunidades
ter humanista e inspirada na caligraﬁa
manual. Também foi decidido reforçar
Quando
em uma época em que as mulheres estão cada vez
o suﬁxo “elas” dentro da marca, dando
mais apropriando-se de novos espaços no mercaum peso e cores diferentes. Como tabedo e buscando independência ﬁnanceira.
la de cores, optou-se por cores que relaQuadro 02: Posicionamento deﬁnido.
cionassem a sobriedade com o mundo
Fonte: Elaborado pela autora.
dos negócios com o feminino. Portanto, foi escoCom o posicionamento elaborado, foi inicialhido um tom roxo escuro como predominante e
do o processo de criação de nome. O nome de
o vermelho intenso que gera um contraste e desuma marca é um ativo de grande importância
taques desejados. Para complementar a tabela de
e precisa traduzir a sua essência ao mesmo que
cores, foi deﬁnido o uso de uma terceira cor, no
precisa ser de fácil pronúncia e lembrança e distom lilás claro.
ponível para registro (WHEELER, 2008). Para o
projeto especíﬁco, foi deﬁnido também como requisito que a palavra fosse na língua portuguesa e
no gênero feminino. O nome ﬁnal compreendido
por melhor representar o projeto foi Cidadelas.
Segundo o Dicionário Michaellis On-line (2019),
a palavra Cidadela signiﬁca “fortaleza que domina e defende uma cidade.”
Além do termo se referir ao local físico de
cidade e possuir o caráter de representar o ato
de proteção e envolvimento, cumpre o critério
de ser uma palavra feminina, e com a terminaFigura 02: Marca gráﬁca Cidadelas.
Fonte: Elaborado pela autora
ção “ela” permite a interpretação de se referir à
Organização da Rede
uma “cidade dela” ou uma cidade feminina. Foi
Para organizar e governar uma rede é preciso
decidido utilizar o termo no plural - Cidadelas
deﬁnir qual modelo de governança será utiliza- para reforçar o senso de comunidade e coletido. Roth et al. (2012), citam em seu estudo os
vidade presente no projeto. A marca nominativa
três modelos básicos de governança propostos
Cidadelas está disponível para registro conforme
por Provan e Kenis (2008), sendo: governança
consulta feita no banco no Instituto Nacional da
compartilhada, organização líder e organização
Propriedade Industrial (INPI) Para complemenadministrativa da rede. Para atender os requisitar o nome, o endosso “Mulheres Empreendedo-
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tos, com o intuito de governar a rede Cidadelas,
decidiu-se pelo modelo de governança de Organização Administrativa da Rede (OAR), onde se
organiza uma coordenação central para gerenciar a rede e suas atividades, visando coordená-la e sustentá-la. Este modelo de governança
centraliza a sua gestão e é mais eﬁciente quando
aumenta o número de participantes (ROTH et
al., 2012).
Portanto, para atender às diversas regiões
do país, decidiu-se organizar a rede por núcleos
locais, guiados a partir do propósito e pilares da
marca, conforme as diretrizes da governança. Os
núcleos serão organizados entre cidades conectadas num raio de até 50 km de distância da sua
sede. A coordenação central da rede, atuará na
organização, administração e apoio aos núcleos,
porém cada núcleo terá sua gestão.
Os atores participantes da rede serão distribuídos conforme relação apresentada abaixo.
Além das colaboradoras que atuarão na coordenação central da rede, foram identiﬁcados outros
atores diretos, que participam ou trabalham ativamente para o funcionamento da rede em seus
núcleos, e atores indiretos, que não estão ligados
diretamente e podem contribuir com apoio ou
serão impactados pelas ações da rede. São eles:
a) Equipe do núcleo: coordenadoras e colaboradoras que atuam para o funcionamento de
um núcleo da rede;
b) Associadas participantes: mulheres empreendedoras inscritas na rede. São o público apto para participar das atividades propostas como
ouvintes, e como propositivas de atividades.
c) Convidadas: proﬁssionais não associadas
convidadas para ministrarem encontros presenciais, palestras, oﬁcinas e treinamentos, bem como colaborarem para a criação de conteúdo a ser
distribuído para as associadas. Podem ser mulheres de diferentes áreas do conhecimento e não
há a obrigatoriedade de serem empreendedoras.
Também podem ser estudantes e pesquisadoras
das universidades apoiadoras;
d) Mulheres apoiadoras: são mulheres inscritas na rede apenas como apoiadoras. Podem
ser mentoras na consultoria e interessadas em
investir. Podem ser proﬁssionais com empresas
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de médio e grande porte e não há a obrigatoriedade de serem empreendedoras;
e) Organizações apoiadoras: administração
pública, universidades, empresas do Sistema S,
empresas privadas, associações locais e organizações do terceiro setor. Todas instituições e grupos interessados em parcerias ou patrocínio, que
compartilham de valores similares aos da rede
ou possuem objetivos em comum;
f) Comunidade local: público interessado
nos debates abertos e projetos destinados à comunidade, bem como em serem consumidores
das empresas das mulheres associadas à rede.
Para concretizar a presença da rede, serão
desenvolvidos pontos de contato no meio digital
e presenciais. São eles:
a) Digital: site, perﬁs em redes sociais, banco de empresas e proﬁssionais integrantes – dividido por núcleos, cursos, grupos de discussão e
conteúdo como artigos e newsletters encaminhadas por e-mail;
b) Presencial: exclusivo para as associadas
são encontros mensais, oﬁcinas, eventos e palestras; abertos para a comunidade são eventos,
oﬁcinas e organizadas pelas associadas, feira da
rede – Feira Delas – para a venda de produtos
criados pelas empresas das associadas. A rede
também poderá ser presente em feiras e eventos
organizados por parceiros.
Os serviços que serão ofertados às integrantes da rede foram divididos em três categorias,
sendo a primeira delas gratuita e voltada para as
mulheres que desejam conhecer a rede ou ainda
não iniciaram seus empreendimentos, e as demais categorias destinadas às empreendedoras
que desejam participar de forma mais ativa da
rede. Todas inscritas fazem parte do banco de
proﬁssionais e empresas da rede e têm acesso ao
grupo de discussão online.
a) Gratuito: acesso como ouvinte às reuniões locais mensais, ao banco de empresas associadas, ao conteúdo online gratuito e aos grupos
online de discussão;
b) Assinatura mensal: acesso ao conteúdo
online exclusivo – artigos, newsletters dos demais núcleos e cursos. Acesso às oﬁcinas, eventos e cursos presenciais. Inscrição como exposi-
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tora na Feira Delas e desconto em outras feiras e
eventos organizados pelas iniciativas parceiras.
As participantes assinantes também podem propor encontros, serem anﬁtriãs de eventos, palestrantes ou ministrantes de oﬁcinas, bem como
criadoras de conteúdo;
c) Consultoria: consultoria personalizada
para cada negócio das empreendedoras interessada. Pode ser realizada por mulheres que querem iniciar seus empreendimentos, que desejam
regularizar negócios já existentes, que buscam
crescer suas empresas ou necessitam de auxílio
em uma questão especíﬁca. Podem abordar temas como ﬁnanças, estratégia, pessoas, marketing e vendas, comunicação e design.
Os valores das ações pagas serão deﬁnidos
conforme o tamanho da empresa, sendo o menor
valor para as empresas MEI, seguido de microempresa e os valores mais altos para as empresas
de pequeno porte.
As reuniões da rede serão realizadas mensalmente e terão seus temas deﬁnidos de acordo
com os interesses das participantes de cada núcleo. Depois de realizada a reunião, seu conteúdo será compartilhado com os demais núcleos
da rede por meio de newsletters e artigos online,
para que todos tenham acesso e estejam cientes
do que está acontecendo em cada local. As possibilidades de temas foram divididas em três grandes categorias:
a) Social: relativos ao convívio entre as mulheres e ao convívio com a cidade e região em que
se encontram. Exemplo: oportunidades na cidade, encontro para networking, visitação às sedes
de empresas, etc.
b) Proﬁssional: aqui serão discutidas questões dos âmbitos proﬁssionais relacionados ao
empreendedorismo ou áreas de atuação. Exemplo: ﬁnanceiro, gestão de pessoas, planejamento
estratégico, etc.
c) Pessoal: entram nesta categoria as questões relacionadas com o ser mulher na sociedade
e no meio proﬁssional. Exemplo: maternidade
e trabalho, síndrome da impostora, autoestima,
etc.
Além disso, como material para identiﬁcar,
despertar um senso de pertencimento às parti-
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cipantes da rede e divulgar a rede, serão desenvolvidos produtos para serem vendidos e distribuídos entre as integrantes, alguns podendo
também serem vendidos para a comunidade local, como camisetas, ecobags, adesivos, broches
e artigos de papelaria. Um selo digital também
será disponibilizado para ser utilizado nos sites e
redes sociais das empresas participantes.
Espera-se que cidades que possuam um núcleo Cidadelas, se tornem espaços mais seguros,
incentivadores e apoiadores para suas empreendedoras. Também é esperado que a rede inspire e consiga despertar o desejo de criar novos
negócios em outras mulheres. Outro impacto
desejado é gerar conexões e parcerias entre as
empreendedoras, do mesmo núcleo e a nível nacional. Assim, possibilita a troca entre mulheres
distantes ou até então desconhecidas, que podem
ser positivas e produtivas para todas e para seus
locais de atuação.
Também são esperados impactos para os
demais moradores da comunidade local. Busca-se tornar as cidades do interior espaços mais
conscientes com relação ao machismo estrutural
e mais seguras para suas mulheres, podendo promover uma mudança cultural positiva para todos
envolvidos na comunidade. Espera-se também
um retorno ﬁnanceiro por meio da geração de renda e emprego, pois com mais negócios e empreendimentos fortalecidos, a comunidade também
pode crescer e se desenvolver. Por ﬁm, considera-se que a rede também pode colaborar com a diminuição do número de negócios de mulheres que
atualmente se encontram na informalidade.
Avaliação da Solução
A avaliação da solução foi realizada em um
segundo grupo focal, com mulheres empreendedoras residentes na cidade de Montenegro/RS, no
dia 11 de outubro de 2019. Teve duração de 1h e
foi registrado por meio da gravação de áudio posteriormente transcrito. Participaram do encontro
três mulheres empreendedoras e onde foi apresentada a solução gerada e desenvolveu-se um diálogo a partir de um tópico guia, buscando compreender impressões, opiniões e sugestões acerca
do projeto. As participantes do grupo foram:
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Participante
A

Idade
44

B

28

C

56

Formação
Administração
Relações
Públicas
Ensino Médio
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Empreende?
Sim – Microempresa
Sim - MEI
Sim - Microempresa

Área de Trabalho
Indústria de essência para sucos
Cafeteria e doceria
Restaurante

Quadro 03: Par�cipantes da avaliação da solução.
Fonte: Elaborado pela autora.

Antes de apresentar a proposta da rede, o tema foi introduzido questionando como e por que
começaram seus negócios e se buscaram ajuda
para tal. A participante A iniciou sua empresa
porque passou por mudanças na carreira, saindo
de uma indústria na qual era funcionária e, não
concordando mais com a política do local e sem
perspectiva de crescimento, optou por iniciar seu
negócio. Não buscou ajuda formal para começar
seu negócio, apenas procurando informações online e quando já possuía a ideia, procurou um contador. Comenta que pensou que os valores de uma
consultoria seriam altos demais e que não poderia
custear no momento de abertura da empresa.
A Participante B decidiu começar o seu negócio pela aﬁnidade com a culinária e então viu
uma oportunidade para investir na ideia e sair
do emprego que estava até o momento. Começou vendendo doces apenas por encomenda e
três anos depois, possui um espaço físico com
um café e atendimento. A participante C vem de
uma família de empreendedores. Sua mãe possuía um restaurante, com quem aprendeu administrar. Logo que casou, abriu uma fruteira com
o seu marido e depois de mudar de cidade, abriu
um novo restaurante. Ela é a responsável pela
cozinha, enquanto ele atende ao público. Ambos cuidam da parte ﬁnanceira e administrativa.
Atualmente possui um contador para cuidar da
parte burocrática e sua empresa está associada à
ACI - Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo.
Continuando com a entrevista, foi perguntado se elas conhecem outras mulheres empreendedoras da cidade ou região e se possuem contato com elas. A participante A comentou que
no contexto da indústria, lida majoritariamente
com contatos e fornecedores homens, mas que

conhece outras mulheres que possuem negócios,
amigas e familiares. Não costuma conversar com
elas sobre o trabalho. As participantes B e C se conhecem, graças à proximidade de seus empreendimentos. As vezes conversam sobre questões do
dia-dia ou compartilham conhecimentos. Apesar
de próximas, clientes uma da outra e estarem
ambas no setor de alimentação, nunca haviam
pensado em fazerem uma parceria de negócios.
Neste momento, foi-lhes apresentado o projeto e perguntado sobre as suas percepções em
relação à rede. A participante C iniciou a discussão dizendo que entende o potencial da rede, porém possui o receio de se tornar um espaço onde
mulheres apenas para desabafos ou reclamações.
Todas apontaram ser interessante oferecer a
abertura para a comunidade, que pode colaborar
com a diminuição dessa impressão.
A participante B entende que o projeto pode
incentivar outras mulheres a empreender, “essa
rede pode mostrar exemplos de mulheres que estão bem e são exemplos nos seus negócios, ajuda
a incentivar outras que ainda não começaram”.
Comparou o projeto com o SEBRAE, mas sendo voltado às mulheres e apontou ser positivo o
espaço de interação com outras participantes:
“Hoje a gente não sabe quais são as outras empresas que fazem consultoria com o SEBRAE,
seria legal poder interagir com elas, conhecer,
saber qual é o ramo até pra a gente se fortalecer
e comprar também” (Participante B). A participante A achou muito interessante a abordagem
local: “minha maior diﬁculdade é fazer a minha
empresa ser vista e conhecida na cidade [...]
Participando de algo que promove meu negócio
e divulga seria muito importante.” (Participante
A). A participante B gostou da sugestão da feira,
pois é uma ótima forma de mostrar os empreen-
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dimentos para a comunidade.
Como ponto de atenção, a participante A
salientou que implementar a rede em cidades
menores ou muito do interior terá uma grande
diﬁculdade. Para isso, seria preciso pensar formas de abordagem amenas, pois uma rede tão
“ousada em cidades mais conservadoras seria
difícil, talvez impossível” (Participante A). Porém, como ponto positivo, a participante B comenta: “e a ideia de juntar as mulheres fortalece
né, nos deixa até mais conﬁantes, sabendo que
não somos as únicas passando por tudo, e que a
gente pode ajudar outras mulheres a passarem
também.”
Questionadas se elas participariam deste
modelo de rede se fosse implantada em sua região, as três aﬁrmaram que sim. A participante C
disse que sim, não para melhorar o seu negócio
porque já está bem estabelecida, mas como uma
mulher apoiadora, comenta: “eu teria tanta coisa
pra compartilhar que aprendi ao longo desses
meus 40 anos trabalhando na área da alimentação”, também participaria pela oportunidade
de conhecer outras mulheres. A participante A
comentou que participaria da rede como assinante porque tem muito interesse nos eventos
em que possa divulgar e promover seu negócio,
bem como para conhecer outras mulheres empreendedoras. A participante B comenta gostar
principalmente da consultoria, participaria como inscrita e assinante e poderia compartilhar
da sua trajetória e experiências, pois seu negócio
cresceu consideravelmente em tão pouco tempo.
Como sugestão, a participante B comenta
sobe a participação da rede em escolas de ensino, pois acredita que iria incentivar jovens estudantes a conhecem o contexto do empreendedorismo feminino. Ela lembrou da organização
Junior Achievement, em que os alunos criam
uma miniempresa dentro do contexto estudantil, para aprenderem como funciona a rotina de
um empreendimento. Aﬁrmou que um dos desdobramentos poderia ser a parceira com a Junior
Achievement ou existir o próprio programa próprio da rede similar.
Encerrando a entrevista com o grupo, conclui-se nesta etapa o retorno positivo e de aceite

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

119

das entrevistadas, caso a rede fosse implementada e desenvolvida na cidade e região.
Considerações Finais
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um projeto de branding para fortalecer
mulheres empreendedoras no Brasil. Para alcançar este objetivo, a pesquisa buscou compreender o contexto do empreendedorismo feminino
no Brasil, por meio de uma revisão da literatura
e de um grupo focal, também analisou iniciativas
com propósito similar para assim, construir o posicionamento de uma nova marca e traçar o seu
funcionamento por meio de um sistema produto-serviço. Para tal, foram utilizados metodologias
e conceitos do branding e do design estratégico.
Na etapa de entendimento aprofundado do
problema, foi possível traçar diretrizes essenciais
para o resultado ﬁnal do projeto. Foi por meio
do grupo focal que a decisão de formar uma rede focada em cidades do interior foi tomada. Os
dados obtidos com essa etapa, serviram de guia
para gerar a proposta da marca da rede Cidadelas, identiﬁcar os atores relacionados ao contexto
e desenvolver a estrutura da rede.
A proposta apresentada foi avaliada em um
grupo focal, onde participaram três representantes do público-alvo. O diálogo foi fundamental
para entender se o projeto possui possibilidades
reais de implementação e se desperta o interesse
em pessoas do contexto desejado, e pelas falas
das participantes, foi possível avaliar que o resultado atende tais necessidades. Na mesma etapa, também surgiram sugestões e propostas que
podem ser levadas em consideração numa futura
etapa do desenvolvimento projetual da rede Cidadelas. Desta forma, conclui-se que o concept
apresentado responde ao problema de pesquisa e
possui as diretrizes gerais para a continuação de
desenvolvimento em nível projetual.
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Resumo:
“Abstração e empatia nas marcas de identidade: Entrevista com o designer português Francisco Providência” faz parte de uma pesquisa maior, acerca de
design e cartograﬁa de cidades portuguesas, vinculada a Estágio Pós Doutoral na Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa e apresenta a transcrição de uma entrevista com Francisco Providência, designer baseado na cidade do Porto e professor
da Universidade de Aveiro. O roteiro da entrevista
pretende problematizar categorias conceituais duais
no design e na arte tais como simplicidade e complexidade, funcionalidade e racionalidade, autoria e
mercado, identidade e alteridade e, por ﬁm, técnica
e poética. O encontro, ocorrido no estúdio Providência Design, acaba por ampliar o espectro do roteiro
na medida em que dá a conhecer as relações entre
abstração e empatia propostas pelo teórico alemão
Worringer, relações essas que se tornam fundamentais para a compreensão do design de marcas atual.
Para além de respostas estritas, Providência, cujo
portfólio de design de identidade demonstra processos de redução gráﬁca para a conquista do simples,
discorre sobre abstração nas produções primitivas e
concretude na tradição clássica, monossemia e polissemia na comunicação visual, simplicidade e complexidade na relação do ser humano com a natureza
e, sobretudo, sobre tristeza e felicidade, recuperando
o que Fernando Pessoa já havia proferido: “Toda a
poesia - e a canção é uma poesia ajudada - reﬂete
o que a alma não tem. Por isso a canção dos povos
tristes é alegre e a canção dos povos alegres é triste”.
Palavras-chave: Francisco Providência; marcas; abstração e empatia; design de identidade;
simplicidade e complexidade.
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Abstract:
“Abstraction and empathy in identity brands: Interview with Portuguese designer Francisco Providência” is part of a larger research about design
and cartography of Portuguese cities, linked to Post
Doctoral Internship at the Faculty of Fine Arts of
the University of Lisbon and presents the transcript of an interview with Francisco Providência,
Porto-based designer and professor at the University of Aveiro. The interview script intends to problematize dual conceptual categories in design and
art such as simplicity and complexity, functionality
and rationality, authorship and market, identity
and alterity and, ﬁnally, technique and poetics. The
meeting, which took place at the Providência Design studio, widens the scope of the script as it reveals the relations between abstraction and empathy
proposed by the German theorist Worringer, which become fundamental for understanding of current brands design. In addition to strict answers,
Providência, whose identity design portfolio demonstrates processes of graphic reduction to the
achievement of the simple, discusses abstraction
in primitive productions and concreteness in the
classical tradition, monosemia and polysemy in visual communication, simplicity and complexity in
the relationship between human being with nature
and, above all, about sadness and happiness, recovering what Fernando Pessoa had already said: “All
poetry - and the song is a helped poetry - reﬂects
what the soul does not have. Therefore the song of
the sad people is joyful, and the song of the joyful
people is sad.
Keywords: Francisco Providência; brands; abstraction and empathy; identity design; simplicity
and complexity.
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Resumén:
“Abstracción y empatia en las marcas de identidad: Entrevista com El diseñador portugués
Francisco Providência” es parte de una investigación más amplia, sobre diseño y cartografía
de ciudades portuguesas, vinculada a pasantía
post doctoral em la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Lisboa y presenta la transcripción de una entrevista con Francisco Providência, diseñador con sede em la ciudad de Oporto
y profesor de la Universidad de Aveiro. El guión
de la entrevista pretende problematizar categorias conceptuales duales em diseño y arte, tales
como simplicidad y complejidad, funcionalidad
y racionalidad, autoría y mercado, identidad y
alteridad y, ﬁnalmente, técnica y poética. La reunión, que tuvo lugar en el estudio Providência
Design, termina ampliando el espectro del guión
al revelar las relaciones entre la abstracción y la
empatia propuestas por el teórico alemán Worringer, relaciones que se vuelven fundamentales
para la comprensión del diseño de marcas actual.
Además de las respuestas estrictas, Providência,
cuya cartera de diseño de identidad muestra
procesos de reducción gráﬁca para lograr simplicidad, discute la abstracción em producciones
primitivas y la concreción em la tradición clásica,
la monosemia y la polisemia em la comunicación
visual, la simplicidad y la complejidad en la relación de ser humano con la naturaleza y, sobre
todo, acerca de la tristeza y la felicidad, recuperando lo que Fernando Pessoa ya había dicho:
“Toda la poesía, y la canción es una poesia ayudada, reﬂeja lo que el alma no tiene. Por eso la canción de las personas tristes es feliz y la canción de
las personas felices es triste ”.

Résumé:
“Abstraction et empathie dans les marques identitaires: Entretien avec le designer portugais Francisco Providência” fait partie d’une recherche
plus large, sur le design et la cartographie des
villes portugaises, liée au stage post-doctoral à
la Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Lisbonne et présente le transcription d’une entrevue
avec Francisco Providência, designer basé dans la
ville de Porto et professeur à l’Université d’Aveiro. Le script de l’interview vise à problématiser
des doubles catégories conceptuelles en design et
en art telles que la simplicité et la complexité, la
fonctionnalité et la rationalité, les questions d’auteur et le marché, l’identité et l’altérité et, enﬁn,
la technique et la poétique. La réunion, qui a eu
lieu au studio Providência Design, ﬁnit par élargir
le spectre du script enrévélant les relations entre
abstraction et empathie proposées par le théoricien allemand Worringer, relations qui deviennent
fondamentales pour la compréhension du design
de logos actuel. En plus de réponses strictes, Providência, dont le portefeuille de projet d’identité
démontre des processus de réduction graphique
pour la réalisation du simple, discute de l’abstraction dans les productions primitives et du concret
dans la tradition classique, de la monosémie et de
la polysémie dans la communication visuelle, de
la simplicité et de la complexité dans la relation
du l’être humain avec na nature et, surtout, sur la
tristesse et le bonheur, récupérant ce que Fernando Pessoa avait déjà dit: “Toute la poésie - et la
chanson est une poésie aidée – reﬂete ce que l’âme
n’a pas. C’est pourquoi la chanson des gens tristes
est heureuse et la chanson des gens heureux est
triste”.

Palabras-clave: Francisco Providência; marcas; abstracción y empatía; diseño de identidade;
simplicidad y complejidad.

Mots-clés: Francisco Providência; des logos;
abstraction et empathie; projet d’identité; simplicité et complexité.
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Introdução
O presente artigo “Abstração e empatia nas
marcas de identidade: Entrevista com o designer
português Francisco Providência” faz parte de investigação vinculada a Estágio Pós Doutoral na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa,
sob supervisão do Professor Jorge dos Reis. Interessa, à pesquisa maior, o design de viagem – ou a
viagem no design – de uma pesquisadora brasileira em terras lusas. Ou seja, aquela pesquisa, denominada Lusitanidades em homenagem ao grande
poema épico (Fig. 01) e às admiráveis qualidades
de ser português, refere-se a cartograﬁas de determinadas cidades de Portugal sob o ponto de vista
de suas gentes, lugares e artes.

Figura 01: Os Lusíadas, de Luis de Camões.
Fonte: Acervo da autora; livro adquirido na Livraria Lello, no Porto, em 2018.

O artigo aqui apresentado resulta de uma entrevista sobre marcas de identidade com Francisco
Providência, designer baseado na cidade do Porto e
professor da Universidade de Aveiro. À transcrição
da entrevista, do tipo semi-aberta, são acrescidas
imagens do encontro e dos projetos do designer
bem como material teórico obtido através de revisão bibliográﬁca.
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O roteiro da entrevista busca problematizar
categorias conceituais duais no design e na arte
tais como funcionalidade e racionalidade, autoria e mercado, identidade e alteridade, técnica e
poética e, sobretudo, simplicidade e complexidade. Aﬁnal, compreender os motivos pelos quais
os designs de identidade criados por Francisco
Providência são tão simples e sintéticos é fundamental para o entendimento do design português
produzido na atualidade, mais especiﬁcamente do
elegante design do Porto, cidade bastante investigada na pesquisa maior.
Todavia o encontro, ocorrido no estúdio Providência Design, naquela cidade, acabou por ampliar o espectro do roteiro na medida em que deu
a conhecer as relações entre abstração e empatia
propostas pelo teórico alemão Worringer, relações
essas fundamentais para a compreensão do design
de marcas atual.
Na entrevista, para além de respostas estritas,
Providência – cujo portfólio de design de identidade demonstra processos de redução gráﬁca para a
conquista do simples – discorre sobre abstração
nas produções primitivas e concretude na tradição
clássica, monossemia e polissemia na comunicação
visual, complexidade e simplicidade na relação do
ser humano com a natureza e, sobretudo, sobre
tristeza e felicidade, recuperando o que Fernando
Pessoa já havia proferido: “Toda a poesia - e a canção é uma poesia ajudada - reﬂete o que a alma não
tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre e a
canção dos povos alegres é triste”. Ei-la:
Entrevista com Francisco Providência
Massarelos, Porto, quinta-feira, sete de junho
de dois mil e dezoito, nove horas da manhã. O estúdio Providência Design, de Francisco Providência, situa-se a poucos metros do belo Rio Tejo. Em
um dia frio e chuvoso no início do verão europeu a
autora lança a primeira pergunta, sobre o modo como Francisco Providência deﬁne os estilos gráﬁcos
mais simples ou os mais complexos, e as respostas
surgem calma e reﬂetidamente.
Francisco Providência: As construções de
identidade visual, por um lado, nascem de certas
circunstâncias; por outro lado, ambicionam outras.
Não há uma relação direta entre as circunstâncias
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e o produto desenhado. Estou a dizer isto porque,
porventura, num momento de maior complexidade, a simplicidade pode trazer, digamos assim, uma
compensação e a tentativa de criar uma ordem na
complexidade. Eu tinha um professor que fazia um
pouco esta oposição que era chorar na pintura para
rir na vida, ou seja, esta oposição entre obra e existência. As marcas podem ter esta ambição lacônica
de simplicidade para garantir uma vida mais complexa ou, o contrário, muitas vezes as marcas ganham uma complexidade que resulta de uma vida
demasiado simples. E, portanto, pode haver aqui
este sentido de oposição e de complementaridade,
entre aquilo que se apresenta e a própria existência
que é representada.
Lúcia Weymar: Por que um dicionário
(Fig.02-03) e não um catálogo de museu? (Ao folhear um pequeno livro, forrado em tecido arroxeado com a marca do Museu da Arte Nova estampada em prata que se encontra sobre a mesa junto
a livros e pastas, a autora conta-lhe que já conhece
Aveiro, a marca da cidade e o museu por ele projetados, mas que desconhecia tal livro).

Figura 02: Capa do Dicionário Museu Arte Nova de Aveiro; design:
Francisco Providência.
Fonte: Acervo pessoal da autora; livro adquirido no Museu Arte Nova,
em Aveiro, em 2018.
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Figura 03: Miolo do Dicionário Museu Arte Nova de Aveiro; design:
Francisco Providência.
Fonte: Acervo pessoal; livro adquirido no Museu Arte Nova, em Aveiro,
em 2018.

FP: Fiz este trabalho com meu irmão que se
chama Paulo Providência e percebemos que, mais
importante do que ter um catálogo da exposição,
era mais interessante fazer, não um catálogo, mas
um Dicionário da Arte Nova que, de algum modo,
ajudasse a compreender o fenômeno; e um dos
itens para deﬁnir essa origem é a publicação deste
livrinho que eles têm lá à venda. Uma das entradas
é sobre Worringer, um pensador alemão que tem
um texto que se chama Abstração e Empatia e que
viveu na passagem do século XIX para o XX. É um
historiador da arte que se preocupa, primeiramente, em encontrar uma explicação para o Expressionismo e para a Arte Primitiva que emergia àquela
época.
LW: Aqui, no próprio Dicionário Arte Nova
(2011, p. 4), consta que a tese, no original Abstraktion und Einfühlung, escrita em 1907 por Wilhelm Worringer, fala em dois modos, de grande
sucesso naquela época, para interpretar nossa produção ocidental: “a tendência para a abstração, visível nas produções primitivas, ou para a empatia,
que é interpretada como a imitação da natureza (na
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tradição clássica)”. O senhor pode comentar?
FP: O que tem nessa teoria, se calhar também
inﬂuenciada pelo pensamento de Nietzsche, é que a
arte resulta da relação do homem com o ambiente,
isto é, quando o homem se sente ameaçado tende a
produzir uma arte mais abstrata e direta, e primitiva. Simples. E quando o homem se expressa com
uma arte mais complexa é porque tem a percepção
de dominar o ambiente. Por exemplo, a arte do Iluminismo, em que há todo o controle tecnológico da
intervenção humana, é uma arte que resulta dessa
sensação de empatia. Empatia com o ambiente e de
domínio sobre o ambiente; e, portanto, de algum
modo, a passagem de uma arte da Arte Nova para
o Pós Expressionismo ou para o Minimalismo, no
fundo, caracteriza momentos históricos em que o
homem, por um lado, tem uma percepção de que já
domina tecnologicamente o ambiente, descobre as
vacinas e meios terapêuticos, mas depois, por outro lado, é confrontado com períodos de guerra e
destruição. E isso provoca nele uma arte mais abstrata e mais primitiva. De algum modo podemos
pensar que essa relação da estilística com a forma
também pode resultar dessa percepção na relação
com o mundo. Portanto uma arte, uma expressão,
mais abstrata e simples, resulta em uma percepção
de maior ameaça. Ou, o contrário, uma expressão
mais empática resulta de uma percepção de maior
domínio. Essa oposição entre a simplicidade – a dimensão do lacônico – como resposta à complexidade resultou de uma preocupação de natureza moral
e, também, por via de um professor meu chamado
Álvaro Lapa. Aparece nesse livro, logo no início,
uma citação que diz “condição de decidir moralmente sobre a beleza”. Isto é, a forma não pode ser
entendida em si, ela deve ser reconhecida também
como um depoimento, como um modo de materializar as ideias e as ideias não são todas igualmente
justas. Ou seja, as formas também não são, todas,
igualmente justas. Há uma intenção ideológica na
forma e que deve ser, se não respeitada, ao menos
observada; por isso o lacônico – esta forma no limite de sua simplicidade – tem esta intenção moral.
Que também é uma intenção política.
LW: Como os modernistas.
FP: Exatamente... Só que os modernistas, por
exemplo, tinham uma relação com a forma mais
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funcionalista. E, no meu caso... Porventura estou
fora do meu tempo.
LW: (“Também me sinto fora, professor”, a autora calada). Ah sim, o senhor poderia me falar um
pouquinho sobre funcionalidade?
FP: Quando aqui, neste convite para a abertura
de um bar (aponta para um material gráﬁco sobre
a mesa), utiliza-se a apresentação dos pictogramas
funcionalistas para a indicação das instalações sanitárias e, neste aqui, para o relacionamento amoroso, neste caso heterossexual (aponta para outro
material), há um sentido diferente, portanto. Já
passou certa época da minha vida em que usei muitos pictogramas. Também construí pictogramas;
mas usei-os como expressão de humor (Fig. 04).
Ou seja, este pictograma, aqui, já não corresponde
à intenção de identiﬁcação universal do masculino.
Também corresponde, ainda mais, enﬁm, a uma
expressão poética que é mais que uma expressão
funcional. Já não se trata de caracterizar os gêneros
e as relações sanitárias, mas de fazer algum comentário sobre a oposição entre uma sociedade hiper
organizada e racional européia com uma sociedade
desorganizada, ou organizada por outra ordem.

Figura 04: Pictogramas; design: Francisco Providência.
Fonte: Montagem pela autora a par�r de Providência, 2013.

LW: Mais dionisíaca.
FP: Outra ordem; sim, mais dionisíaca.
LW: O senhor acha que o turismo que trabalha
com signos do tipo raízes, isto, signos óbvios...
FP: ... Eu acho que marcas criam uma expectativa sobre o lugar.
LW: Os signos em geral?
FP: Sim, os signos em geral. Na verdade, quem
faz o símbolo não é o signo; quando o signo é acolhido pelas pessoas é que se transforma em símbolo. Portanto, há uma dimensão protocolar e por
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isso algumas marcas não constituem valor simbólico porque as pessoas não se veem nela. Uma vez
começamos uma discussão grande (não era uma
discussão, mas um confronto de idéias) eu e uma
amiga que morreu ano passado, Anna Calvera, que
era designer e professora na Faculdade de Belas
Artes de Barcelona. E falou-se sobre a questão das
marcas, sua presença, e sobre a marca da Repsol,
aquela marca de gasolina que traduz, em minha
opinião, toda expressão ibérica, sobretudo para
quem tem a experiência de atravessar a Espanha
no verão para ir de Portugal a França, para ir para
Europa. De grandes planícies, de grandes planaltos; rasos, quentes, secos, naquela relação com o
sol muito vermelho que, na minha experiência, era
exatamente a expressão disto. E ela, irritadíssima,
disse: “nem pensar, isso é uma treta de um designer
inglês”, um que agora me esqueci do nome; é um
designer famoso, ele que fez a marca. E, portanto,
ela, como espanhola, não se sentia representada
naquela marca.
LW: Aloísio Magalhães criou uma marca bastante funcional para o quarto centenário do Rio de
Janeiro na qual o número quatro, rebatido, sugere
a cruz de malta. E a marca teve tal penetração na
cidade que até nas tangas das mulheres aparecia;
pintaram-na nos morros das favelas, no carrinho
do picolezeiro... E ela, mesmo racional e funcional,
entrou no imaginário popular.
FP: Essa é a dimensão simbólica. Mas eu julgo
que as marcas devem propor a representação de
qualquer coisa que constitui, em si, uma dimensão
de possibilidades de liberdade, uma dimensão do
ser. E é nessa medida que elas podem constituir
um fator de aﬁrmação e identidade. Não tanto por
condicionar, digamos, a representação daqueles
cidadãos, mas também por prometer, de algum
modo, uma dimensão de liberdade, uma possibilidade de liberdade, uma possibilidade de realização.
E, nesse sentido, elas resultam, ou podem resultar,
numa tradição herdada; e devem constituir uma
ambição sobre o futuro porque se elas se projetam
unicamente no passado elas também perdem a sua
validade e seu...
LW: Espírito de tempo?
FP: Sim, e essa possibilidade de constituírem,
em si, uma porta para...
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LW: Interpretações? Difícil equacionar a valorização do tradicional e a abertura ao novo.
FP: Pois é, muito difícil.
LW: Em se tratando da questão de autoria e
neutralidade: o percurso do autor é reconhecido
em sua trajetória de designer. Joana Quental, por
exemplo, reconhece unidade na sua diversidade
através da economia formal. O senhor considera
que seus processos de redução no design de marcas implicam em maior monossemia ou em maior
polissemia? Por que, se a gente consegue maior
monossemia, mais eﬁcaz é a comunicação. E, se a
gente busca polissemia, a marca abre-se a interpretações, e correm-se riscos.
FP: Sim, eu acho que a simplicidade pode valorizar a polissemia porque ao reduzir o seu discurso
ao maior denominador comum, ganhando uma
maior simplicidade, a marca pode ser menos impositiva e, no limite, será abstrata (Fig. 05). Será
quase um sinal. É um pouco também como este
fenômeno do design ligado ao desenvolvimento de
produtos. Quando as marcas procuram respeitar
todo mercado ou desenvolver o seu produto com
vista ao mercado, a partir das intenções do mercado, acabam por perder sua identidade enquanto
marca, se ﬁcar a serviço desse mercado. Entende?

Figura 05: Design de iden�dade territorial; design: Francisco Providência.
Fonte: Montagem pela autora a par�r de Providência, 2013.
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LW: Mas, ao mesmo tempo, temos que conhecer muito esse mercado ao qual a gente se dirige
para saber com quem se está falando.
FP: Sim, mas o ideal é que as marcas não tentem resolver os problemas do mercado, mas criem
novos problemas ao mercado. Só assim elas conseguem adquirir uma dimensão de liderança e
também de expectativa. Porque, senão, é mais do
mesmo, das coisas que já foram ditas.
LW: Como a gente tem visto muito nessas
grandes empresas.
FP: Como a gente tem visto. Devemos enfrentar essa lógica americana de que o mercado é que é
determinante ou que o mercado é que deve condicionar a forma.
LW: E como é que a gente pode pensar a conquista do simples ao trabalhar a funcionalidade da
grelha e da tipograﬁa? Como a gente pode equacionar a construção de uma autoria – eu percebi
que quando falei em autoria o senhor ﬁcou mais
resistente –, conjuntamente à operacionalidade do
sistema?
FP: Bem, eu acho que o design tem essa ambição de operacionalizar o sistema. Às vezes é mais
uma fé, uma crença, do que propriamente um
resultado fundamentado e validado; pelo menos
validado cientiﬁcamente, validado tecnicamente.
Do meu ponto de vista, minha principal fonte de
despesa do tempo – minha principal ocupação no
design – é a de deitar fora. Desenhar para reprovar,
para desenhar de novo. Nesse sentido, o design e
o resultado, que depois parece elementar, simples,
óbvio.... Eu acho que essa é a grande diﬁculdade:
pode parecer que o resultado é um resultado rápido
porque é tão simples.
LW: Nesse sentido, o design é o resolvido.
FP: Sim, mas pelo menos, na minha metodologia, ele resulta de um sistemático redesign. Redesenho. Iteração.
LW: Em termos de alteridade como se consegue ser autor de modo coletivo? Como exercitar a
inclusão do outro nos projetos? Vejo colegas meus
que falam muito na diferença e na inclusão, mas
que, efetivamente, são individualistas na criação.
FP: Depende um pouco do caráter das pessoas;
sobretudo seu trajeto de vida. Há condições psicológicas da formação, do desenvolvimento, que nos
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tornam mais tolerantes para o outro, ou menos.
Claro que em design quanto mais tomamos o outro
em consideração mais sofremos também. Ontem
estive numa sessão de representação da universidade em uma ação com micro e pequenos industriais
de mobiliários da zona de Ourém, pequena cidade;
não sei se é cidade ou se é vila, ali perto de Fátima.
Todas aquelas pessoas... Aquelas pessoas querem é
ganhar dinheiro e ponto ﬁnal. Toda sua construção
de vida resultou em uma fábrica que porventura
lhes dá mais sofrimento do que benefícios porque,
enﬁm, é o preço da autonomia. Querem naturalmente sair daquela situação de escravatura, mas
sem ter que trabalhar para o outro. Está, aqui, uma
complexidade social, mesmo nos empresários. Temos essa ideia que empresário é alguém que vive
acima da capacidade de realização material, acima
do comum; mas depois, quando vamos ver, aquilo
é uma trapalhada. Vidas complicadas. São escravos, escravos deles próprios. Como é que vai falar
a essa assembléia sobre as questões da dimensão
poética, sobre a importância da inovação poética?
Não querem saber disso para nada a não ser que
eu garantisse que com este discurso conseguiriam
vender o dobro ou o triplo. Portanto, se eu decido
tomar este grupo de pessoas como meus clientes, e
passar a fazer um trabalho com eles, eu já sei que
vou ter que sofrer muito porque eu não vou mudar
certas coisas. É toda uma diﬁculdade que vem desse impacto, dessa importância que damos ao outro.
Julgo que a alteridade pode nos permitir, sobretudo, uma observação mais evidente das questões de
identidade. Ou seja, identidade não deve ser vista
como alguma coisa que eu me imponho por alguma razão, mas qualquer coisa que resulta do distanciamento. Eu percebo o que é cultura brasileira
quando estou no Brasil ou eu, português, percebo
o que é cultura portuguesa quando vou para Austrália. É na alteridade, é na relação com o outro,
com a diferença, que eu percebo aquilo que pode
constituir um fator de identidade: em discussões
culturais, em questões de comida, em questões de
representação, na questão da língua. No meu escritório há uma frase muito interessante de um poeta,
não lembro bem como ele a constrói, mas no fundo
ele refere-se à autoria e a essa identidade da autoria
como uma espécie de confronto com a morte. Isto
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é, a autoria não entendida como uma imposição do
marketing no sentido de se fazer vender de forma
inequívoca, de se apresentar e de se aﬁrmar junto
ao mercado. Não com este sentido, que é um sentido muitas vezes atribuído ao pensamento de esquerda que se opõe a ideia de um design de autor
porque é um design muito associado às manifestações do capitalismo, às coleções reduzidas ou às
peças numeradas...
LW: ... Que dariam protagonismo, uma aura...
FP: ... Uma idolatria do autor. É mais o autor
como aquele que desenha a possibilidade no confronto com a morte. E, portanto, é essa a relação
que depois permite, ou da qual decorre, esse tal
enunciado da forma, o enunciado da morfologia,
o enunciado da forma como uma expressão moral;
digamos, da forma que representa o modo como
vale a pena pensar, em alternativa.
LW: Seria, como o senhor já escreveu, a “materialização da falta de garantia de ser feliz, da utopia”.
FP: Sim, sim, e é um pouco também aquilo que
diz o Heidegger em um discurso em que opõe a linguagem técnica à linguagem poética. E a linguagem
poética, se bem percebi aquilo que ele escreveu, é
essa linguagem que devolve a verdade ao homem
e, portanto, nesse sentido, ela devolve a linguagem
da poética, a casa do ser. O homem na linguagem
técnica faz-nos escravos da própria técnica, da própria sobrevivência, fazendo-nos perder a relação
com a própria existência. E a linguagem poética faz
esta retroação, este recuperar da dimensão do ser.
Muitas vezes decorrendo não de um exercício de
racionalidade, mas de um exercício de irracionalidade. Inconsciente. O ébrio, o poeta, o louco, o que
dizem, o que fazem... Sentenças que, por vezes, nos
surpreendem pela clarividência de usar e de estar
num estado aparentemente de semiconsciência ou
de inconsciência... Portanto, a poesia tem um pouco
disso, de uma crueza da reposição da verdade não a
fazendo de forma lógica ou dedutiva, não a fazendo
como os designers racionalistas aprendiam a fazer
no Modernismo. Mas, para que introduzam um lado mais inconsciente, que eu acho relevante, nos
produtos do design, para lidarem com a moral, com
a política. Para que façam sentido. No fundo é isso,
para que façam sentido! O sentido do design não
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decorre apenas de um processo de dedução lógica,
de um processo de racionalidade; pode depender
de alguma irracionalidade. Claro que o resultado
disso pode ser péssimo (risos).
LW: (Risos). Sim. Aﬁnal, nós, na nossa trajetória, temos momentos que conseguimos resultados
positivos e outros negativos.
FP: Só que este falar sobre o design é um bocado como a Laurie Anderson dizia em uma entrevista: falar sobre música é como dançar sobre a
arquitetura. Quer dizer, são linguagens diferentes.
LW: Eu vou terminar e vou deixar o senhor
trabalhar. Sobre liberdade e felicidade, como alcançar a liberdade pelo simples? E, para tentar
ﬁnalizar, Sebastião Rodrigues – que foi o primeiro designer português que conheci quando aqui
cheguei – fala em alegria, em projetar com alegria. Eu poderia associar o senhor, então, a uma
procura pela felicidade?
FP: Acho que sim. O Fernando Pessoa também
tem uns versos que falam desta oposição entre alegria e tristeza. Dizem que uma arte alegre é a expressão de um povo triste. E eu julgo que ele estava
a se referir ao inverso, que uma arte triste pode ser
o resultado de um povo alegre... A questão do fado,
da melancolia. Sim. A felicidade tem um problema
porque não existe, não é? Existem, quanto muito,
pequenos momentos felizes que às vezes nos dão
a dimensão da transcendência e eu acho que acabamos por procurar isso. Depois, há várias técnicas. Os budistas procuram educar o corpo para se
tornarem distantes da necessidade do desejo o que
conﬁgura uma relação com a existência mais livre,
e por isso mais feliz. Outra possibilidade é ter experiências, e toda gente tenta durante sua existência,
ter a experiência dessa felicidade. Essa felicidade
ocorre às vezes de forma inusitada, portanto, devemos ter sempre essa humildade de esperar a felicidade, uma coisa que pode acontecer e que não
depende diretamente de nós. Providencial, diríamos assim.
LW: O senhor ﬁca feliz quando resolve um projeto pela simplicidade? Ele sendo, ou não, aceito e
incorporado pelos outros?
FP: Sim, exato. Por acaso, uma coisa que tenho procurado fazer são pequenas publicações,
como esta (Dicionário de Aveiro). Muitas vezes
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aparecem trabalhos publicados por mim de coisas
que não chegaram a ser nada – de gente que não
aceitou ou reprovou – mas, pra mim, isso realmente não é relevante porque há um momento de felicidade quando a coisa acontece. As pessoas não
sabem disso, nem têm que saber, ou seja, a minha
felicidade nesse aspecto também não depende do
modo como esses produtos foram ou não aceitos.
Se eu ﬁz aqueles produtos para o outro, e o outro
não os compreende e rejeita-os, eu não posso dar a
ele aquilo que eu sei que lhe faz mal, não? Vivemos
assim.
Conclusão
Alguns meses depois, de volta ao Brasil,
os diálogos são transcritos ao sabor da calma
voz daquele homem imponente e elegante. Na
transcrição se percebe o quanto o roteiro ampliou-se abarcando os conceitos de abstração e
empatia, em Worringer; de linguagem técnica
e poética, em Heidegger; de marcas de identidade enquanto possibilidade de liberdade e enquanto signos de aﬁrmação; de oposição entre

Figura 06: Eu, Francisco Providência e a equipe do estúdio Providência Design.
Fonte: Fotograﬁa digital, Porto, junho de 2018.
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obra e existência e sua relação com tristeza e
felicidade, em Pessoa. Mas, sobretudo, se percebe o quanto suas respostas sobre simplicidade e complexidade superaram o prévio roteiro.
Ao aﬁrmar que “porventura, num momento de
maior complexidade, a simplicidade pode trazer, digamos assim, uma compensação e a tentativa de criar uma ordem na complexidade”,
Francisco é providencial.
Se projetar a marca de um território é ajudar a projetar um país infere-se que um designer
português e sua equipe (Fig. 06) podem ajudar,
de modo mais regional, uma pesquisadora, professora e designer brasileira (e em consequência
seus leitores e alunos) a compreender que a simplicidade no design pode compensar, por exemplo, a desordem atual de um país como o Brasil.
Igual e oportunamente, de modo mais global, podem ajudar pesquisadores, professores e designers do mundo inteiro a reﬂetir sobre a produção
de signos diretos e abstratos, ou seja, signos simples, enquanto reação à ameaça advinda da pandemia do novo corona vírus, surgida em 2020.
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Resumo:
Banksy é uma marca reconhecida mundialmente na
produção de Arte Contemporânea. Em suas obras
e ações públicas, atribuídas às ações de um artista
desconhecido, são propostas críticas inteligentes a
respeito das inconsistências sociopolíticas da sociedade atual, questionando também a cultura de consumo e o mercado. Embora não seja historicamente
incomum, o sucesso comercial e ﬁnanceiro da produção artística é paradoxal, nos contextos sociopolíticos e comerciais que são criticados pela marca.
Como acontece de forma recorrente, observa-se
que o percurso de construção da marca do artista é
estratégico, no meio cultural e no mercado de Arte.
Observa-se que a estratégia da marca foi construída
progressivamente no processo de atuação e institucionalização da produção no Mundo-Arte. Neste
artigo, parte dos resultados da pesquisa descritiva
e qualitativa, que foi realizada para descrever e interpretar, de forma sistemática, a cultura da marca
artística Banksy e seu posicionamento paradoxal no
contexto sócio-político, no âmbito artístico cultural
e no mercado de arte.

Abstract:
Banksy is a worldwide recognized brand in the
production of Contemporary Art. In his works
and public actions, attributed to the actions of an
unknown artist, intelligent criticisms are proposed about the socio-political inconsistencies of
today’s society, questioning consumer culture and
the market. Although not historically uncommon,
the commercial and ﬁnancial success of the artistic
production are paradoxical, in the socio-political
and commercial contexts that are criticized by the
brand. Since it happens on a recurring basis, it is
observed that the construction route of the artist’s
brand is strategic, in the cultural environment, and
in the Art market. It is observed that the brand strategy was progressively built in the process of acting
and institutionalizing production in the Art-World.
In this article, part of the results of the descriptive
and qualitative research, which was carried out to
describe and interpret, in a systematic way, the culture of the artistic brand Banksy and its paradoxical
positioning in the socio-political context, in the artistic culture and in the Art market.

Palavras-chave: Posicionamento de marca. Arte Graﬁte Art. Mercado da Arte.

Keywords: Brand Positioning. Graﬃti Art. Art
Market.
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Resumén:
Banksy es una marca reconocida mundialmente
en la producción de Arte Contemporáneo. En
sus obras y acciones públicas, atribuidas a las
acciones de un artista desconocido, se proponen
críticas inteligentes sobre las inconsistencias sociopolíticas de la sociedad actual, cuestionando
también la cultura de consumo y el mercado.
Aunque históricamente no es infrecuente, el éxito comercial y ﬁnanciero de la producción artística es paradójico, en los contextos sociopolíticos
y comerciales que son criticados por la marca.
Como ocurre de manera recurrente, se observa
que el camino de construcción de la marca del
artista es estratégico, en el ámbito cultural y en
el mercado del Arte. Se observa que la estrategia
de marca se fue construyendo paulatinamente
en el proceso de actuación e institucionalización
de la producción en Mundo-Arte. En este artículo, parte de los resultados de una investigación
descriptiva y cualitativa, que se llevó a cabo para
describir e interpretar, de manera sistemática,
la cultura de la marca artística Banksy y su paradójico posicionamiento en el contexto sociopolítico, en la cultura artística y en el mercado
del arte.

Résumé:
Banksy est une marque mondialement reconnue
dans la production d’art contemporain. Dans ses
œuvres et ses actions publiques, attribuées aux
actions d’un artiste inconnu, des critiques intelligentes sont proposées sur les incohérences sociopolitiques de la société d’aujourd’hui, questionnant la culture de consommation et le marché.
Bien que n’étant pas historiquement rares, les
succès commerciaux et ﬁnanciers de la production
artistique sont paradoxaux, dans les contextes
socio-politiques et commerciaux critiqués par la
marque. Comme cela se produit de manière récurrente, on constate que le parcours de construction
de la marque de l’artiste est stratégique, dans l’environnement culturel et sur le marché de l’Art. On
constate que la stratégie de marque s’est progressivement construite dans le processus d’acteur et
d’institutionnalisation de la production dans le
monde de l’art. Dans cet article, une partie des résultats de la recherche descriptive et qualitative,
qui a été menée pour décrire et interpréter, de
manière systématique, la culture de la marque artistique Banksy et son positionnement paradoxal
dans le contexte socio-politique, dans le domaine
artistique culture et sur le marché de l’art.

Palabras-clave: Posicionamiento de marca.
Arte Graﬃti Art. Mercado del arte.

Mots-clés: Positionnement de la marque. Art
du graﬃti. Marché de l’art.
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Introduction
In the Art system, in Culture and in the media
in general, there is a consensus on the outstanding quality and the powerful cultural and commercial repercussion of artistic production and
socio-political actions attributed to the London’s
artist identiﬁed by the pseudonym Banksy, whose social identity is publicly unknown. In a diﬀerent way from traditional events, in which
people’s artistic production consolidate their
names as artistic brands, the name Banksy is an
artistic brand that, publicly, is not personiﬁed.
According to publications in the English daily newspaper Daily Mail, the person under the
alias Banksy is called Robin Banks, born in the city of Bristol, England, on July 28, 1973. But, this
information has never been properly proven. In
fact, this is secondary to this priority perception
of the name Banksy as a brand that represents
the broad symbolic-cultural and commercial
system already established. Despite the artist’s
lack of personal identiﬁcation, his works and his
brand are known worldwide, being highly valued
artistically and commercially.
The beginning of his public production on
walls of cities like Bristol and London occurred from the end of the 1980s. Therefore, today
Banksy can be considered a veteran brand that,
publicly, have been operating for more than three
decades. But, like most graﬃti artists, Banksy
previously produced Street-Art in hiding and,
without distinction, his works participated in the
images displayed on walls or external walls of the
urban environment of British cities. Then, with
the recurrence of consistent and coherent works,
the production of graﬃti
associated with the name
Banksy, including its repercussion on the digital
Internet network, was popularly highlighted in the
imagery of the urban scene. Progressively, Banksy
brand was highlighted in
cultural and journalistic news, in institutional
spaces, and it also heated
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up trade in the Art market until it boiled.
There are many artists in the world who practice graﬃti art on city streets, signing their works
with their own names or pseudonyms. They are
personally unknown and are often not positively
recognized as artists. Even while artists are not
institutionally integrated, graﬃti artists occupy
the urban environment in a clandestine or illegal
manner, feeling protected by their social anonymity, as an individual.
As a graﬃti artist’s work is progressively
institutionalized, a new artistic name emerges
from cultural anonymity. Then, there is the stimulus to continue producing their art in spaces
previously provided, also participating in institutional initiatives for the identiﬁcation and promotion of artists. This conﬁgures the beginning
of the institutionalization process in “Art-World”
(OLIVEIRA, 1998), as the institutional Art system. Institutionalization also expands opportunities for the artist to access ﬁnancial investors
for their projects or to sell their works.
In a phenomenological approach, it is observed that the majority of graﬃti artists, who
emerged institutionally as artists, produce images aesthetically related to ﬁgures and styles already accepted in the tradition of artistic painting,
prints, collages and illustrations, as in cartoons
and comics. For example, the works of Brazilian
artists internationally active such as: (1) Os Gêmeos (osgemeos.com.br/pt); (2) Crânio (dionisioarte.com.br); (3) Kobra (eduardokobra.com);
(4) Binho Ribeiro (binhoribeiro.com.br) and
Nina Pandolfo (ninapandolfo.com.br), among
others, conﬁrm the observation (Figure 1).

Figure 1 - Works by Brazilian ar�sts who work interna�onally.
Image sources: oﬃcial ar�sts’ websites. (2020)
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The walls and outer walls of the city architecture are also massively occupied by another type
of typically clandestine manifestation, traditionally called graﬃti and particularly designated as
“pixação” by its producers. Historically, graﬃti
messages are composed with paintings of protest
phrases or social denunciation. However, the expression of graphics and words is also recurrent,
which are often marks that identify the actions of
a speciﬁc agent or demarcate the occupation of
“pixadores” gang in urban locations (Fig. 2). Pereira (2010) considers that the visual domain in
the greatest number of places or in the most prominent and riskiest points is a reason for recognition and status in the culture of “pixadores”.
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destinely, Graﬃti images are also transgressive
and challenging. In addition, even though it is
observed that the expression of the images evolutionarily conﬁrms the artistic tradition, the
painted scene is often an irreverent symbolic
composition, contesting or criticizing the established social order. In these cases, the subsequent
institutionalization of his works and basically
conventional aesthetics do not prevent the artist
from symbolically continuing to question the cultural and commercial values that constitute the
current socio-political order. For example, irreverence and socio-political criticism of cultural
relations mediated by laws or moralities highlights the artistic-graﬃti path of the Banksy brand
(Fig. 3).

Figure 2 - Images of phrases and graphics in graﬃ� on city walls.
Source of images: jornalismojunior.com.br (2019)

As part of the culture constituted by the manifestations painted on urban walls, whether
institutional and colorful or clandestine and monochromatic, there are ﬁgures, stains, graphics,
names and phrases that, isolated, juxtaposed or
combined, make up the current and diverse repertoire of urban muralist imagery.
It is constant and exciting the cultural and
political discussion about “pixações” being or
not Art forms. Even without taking sides in the
debate, in practice, it is possible to observe that
graﬃti predominantly marginal or clandestine,
are commonly framed as illegal. There are several graﬃti, circumstantially, which can be perceived as more or less poetic. However, when they
are commonly carried out without prior consent
or legal protection, graﬃti, originally, are already
irreverent and challenging, as critical manifestations and contrary to the socio-political order.
On the other hand, while produced clan-

Figure 3 - Images of Graﬃ� Art by Banksy.
Source of images: Wikipedia (list of Banksy’s works) (2020)

In addition, even after the institutionalization of his name and his production in the Art-World, the artist’s physical person remains unknown. The fact of not revealing his social identity
as an individual reinforces the irreverent and
critical characteristic of his brand. At the same
time, it characterized an interesting Marketing
strategy in the market speculative dynamics.
Progressively, there was a diversiﬁcation of the
brand’s production, with works in diﬀerent materials and techniques, including audiovisuals,
assemblages and installations as criticisms on
the consumer culture and the Art market.
The western historical-artistic path is lavish in situations and works that deﬁed cultural,
moral and socio-political norms, also criticizing
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the technological system and market values, especially after the Industrial Revolution. Often,
immediately or later, this also motivated the
commercial success of society’s artistic production and the cultural progress, commonly, “the
avant-garde in Art opposes the cultural values
already established, breaking with tradition and
indicating what is new in the social environment
“(PERASSI, 2011, p. 24). In addition, keeping his
social identity as a unknown natural person, which is covered by an artistic mark or pseudonym,
is common among authors of literary production. In fact, Baudrillard (2017) warns that, due
to their irreverent character, the pseudonyms
resonate as screams of social anti-discourse. It is
an ideological falsehood accepted in the artistic
environment and, in clandestine urban works, it
is strategic in protecting the individual from the
oﬀending artist, in addition to being culturally
perceived as a poetic increase.
In short, irreverence, contestation and
anonymity are characteristics of Banksy’s brand
in the contemporary Art environment. The positively diﬀerentiated quality of the artworks
and the widely publicized and successful route,
in the cultural environment and in the Art market, inserted the name Banksy in the group of
renowned artists linked to the Pop Culture, such
as Andy Warhol, Keith Haring and Basquiat. In
addition, (1) the persistence in the anonymity of
the individual under the artistic brand, even after
integration as an artist in the Art-World; (2) the
speciﬁc critical-conceptual approach in diﬀerent
poetics, and (3) the direct and irreverent way
that interacts with the Art market, are intriguing
and distinctive aspects of his performance as an
artistic and incognito celebrity.
Study characteristics
This article is proposed as an essay on the
construction of Banksy’s brand in the Pop Culture contemporary environment, including the Art
market. However, it is the result of an academic
study, therefore, its production was used in “descriptive and qualitative” research requirements
and procedures. This is also the reason for the
adopted parameters in the study being logical-
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-conceptual and not related to measures or other
quantitative resources.
For Marconi and Lakatos (2007), the qualitative approach is concerned with describing,
analyzing and interpreting social and human
phenomena in a speciﬁc and in-depth way.
Creswell (2010) points out that the focus is on
the meanings that people attribute to the phenomenon. In the research carried out, in addition to
the researchers, the people involved are authors
or authors of the studied literature, in addition to
others who worked in the production or dissemination of research documents.
The exploratory stage of the research enabled
the identiﬁcation and selection of theoretical-bibliographic and documentary sources. Predominantly, the research sources were identiﬁed with
resources to search for digital information on the
online virtual network. Severino (2007) conﬁrms
that, in exploratory research, information about
the research object is collected.
After the selection of the research sources,
there were stages of theoretical-bibliographic
and documentary studies. This supported (1)
the description of concepts and theoretical arguments and (2) the description the study object,
with aspects of the construction of the artistic
brand Banksy in the Pop Culture. In turn, Gil
(2002) conﬁrms that the initial purpose is to
describe the study object to then carry out the
process of analysis and interpretation, with the
support of the theoretical arguments of the studied literature.
Finally, in this article the presentation of the
analysis and interpretation of the construction
aspects based on the artistic brand Banksy predominates based on arguments from the literature on Art, Culture, Brand and Market.
Banksy Brand
The word “brand” is polysemic and transdisciplinary. Thus, from the basic meaning of “sign”,
as an indication of existence and point of reference or limit, the word brand is used in various
activities and knowledge areas. For example, it
corresponds to scar, seal, name and trail, among
other visual, sound, tactile, olfactory and taste
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equivalences. But, commonly, the word “brand”
refers predominantly to the signs that identify,
represent and position professionals companies,
products and services in the market.
In turn, the word “Culture” has taken on a
strong sense of value, being traditionally associated with erudition or knowledge and symbolic collection or heritage of communities and
nations. In addition, the word “Art” is directly
related to Culture, being considered its noble
part, along with Literature and other poetic
strands.
Some artists and intellectuals, as well as
part of the public may be displeased with the
relation established here between Art, Culture
and the venal concept of brand, in the market
commercial context. However, it is common to
say that the artist’s own style is already a trademark, and also, the artwork’s signature is a
certificate of the origin and a symbol of artistic, cultural and commercial value. In turn, the
dynamic sets of ideas and practices, in general,
human performance systems develop their own
cultures such as, for example, Fashion Culture,
Market Culture and Mass Culture.
In contrast to classical or popular cultures, Mass culture (HORKHEIMER; ADORNO,
2002), which was later identified with Pop
Culture, resulted predominantly from the interaction between industrial production, mass
media, cultural industry and the market. In the
artistic context, this was first denoted in Andy
Warhol’s artwork (1928-1987), and other artists in the Pop Art movement. In addition, since the second half of the twentieth century, the
Art market has been increased due to the dynamics of American capitalism and its influence
on transactions in the world’s economy.
Finally, it is considered that, despite his
critical discourse, Banksy’s artistic production
participates in the Pop Culture, mainly due to
the critical appropriation of his iconography,
including the use of characters and other symbols of the cultural industry.

There is an ambiguous and paradoxical relation between Banksy brand production and
the market. This happens because his intention
to contradict the market logic only stimulates
the commercial appropriation of everything
attributed to the artist. His rebellion against
consumer culture is financed with millions of
dollars. Therefore, under different aspects, including the mercantile, the name Banksy is a
brand or symbol of great value. Thus, its name qualifies and prices everything associated
with it, occupying the central position in the
cultural system of symbols and rites which are
characteristic of the brand.
Following the news about actions and
events involving the Banksy brand, it is possible to observe that it is being managed (brand
management) in an effective and positive way,
mainly in its interaction with the Art market.
For example, the construction of the 10,000
m² installation called Dismaland, featuring an
artistic venture of the brand which, in 2015,
showed his own works and works by more
than 58 artists, where a dystopian theme park
was created. Later, in 2017, another grandiose
installation was The walled off hotel, in Bethlehem, Palestine, offering the worst view in the
world, which is precisely the wall that divides
Israel and Palestine. In 2018, there was a performance in which, partially, a work destroyed
itself in the Art auction (Fig. 4).

The brand and the Market

Figure 4 – Digital news footage about Banksy.
Images source: g1.globo.com (2015) e bbc.com (2018).
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The Dismaland installation and the self-destructive assemblage with the image of
“Girl with Balloon” indicate that, after investing in Graffiti Art on urban walls, the brand
also diversified its offer, expanding the portfolio with works produced in different techniques and artistic languages. In addition to
the integration of Graffiti Art with the urban
scene and its passers-by, the artistic path of the
brand also included the participation of other
artists and involved the assistance and institutional setting of an Art auction, among other
actions, such as the 2014 campaign, in support
for Syrian refugees. Thus, artworks and actions
with socio-political criticisms and the market,
in general, are financed with their commercialization in the Art market.
Poetry and narrative in the brand poetics
Traditionally, sculptures, prints and artistic paintings are the results of poetic making,
aiming to promote or inhibit the aesthetic enjoyment of the spectators. But, despite provoking more or less intense sensations and
affections, abstract paintings, for example, are
not narratives or do not tell stories, because
their “message” is subjectively composed of
sensations and affections. Therefore, there are
paintings that are poetic but are not explicitly
narrative or poetry.
In turn, Banksy’s works are commonly satirical narratives (like cartoons) and, at times,
constitute visual poetry, because the ﬁgures represented and their spatial distribution provide
senses and meanings. Sometimes, the surrounding environment is integrated into the meaning of the works. In summary, in addition to
impact and visual senses, Banksy’s works feature narrative compositions, with stories or poetry. Generally, the content of the works is based
on moral criticism, questioning the inconsistencies of socio-political relations, including poetic
“acidity”. But, sometimes, meanings are proposed in a more lyrical or dramatic way, revealing
subjective-aﬀective experiences.
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Figure 5 – Image of the work “Girl with Balloon”.
Image source: : historiadasartes.com (2017)

For example, the image of the work “Girl with Balloon” (Fig. 5) is a visual poetry that needs
no explanation. But, to justify what was proposed
as poetry and narrative, it is emphasized that the
everyday and common scene of the child who releases or loses a gas balloon is semantically increased in the choices of tonality, color and formats.
Signiﬁcant are the heart shape and the red color
of the balloon that seems to distance itself from
the darkened ﬁgure of a girl. The action of the
wind is suggested in the diagonal spots that indicate the movements of the hair and in the slope
of the pendant line of the balloon. The representation of the girl’s right arm, raised diagonally,
proposes the melancholy gesture of farewell.
Anyway, the ﬁgurative-narrative denotation of
the girl who says goodbye to the heart balloon
also suggests that there was a signiﬁcant aﬀective-subjective frustration or internal loss. In fact,
the severity of the loss is measured in the contrast between the colorful and vibrant ﬁgure of
the heart and the obscure representation of the
girl.
In summary, the name Banksy is a verbal,
visual and sound brand, which identiﬁes, distinguishes and represents a wide and varied set of
commercial, cultural and artistic actions, including especially artworks, with their own aesthetic, appropriation of the Pop iconography, and
narratives about human aﬀections and socio-political inconsistencies.
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The artistic, media and symbolic system of
the brand
In addition to the wide range of tangible things and events with documentary or journalistic
records, the brand also represents a varied intangible, symbolic-aﬀective, ideological and imaginary content, as the brand’s mental collection.
The ideas or images and their symbolic-aﬀective
eﬀects are the results of sensorial experiences
associated with the name Banksy. In summary,
the brand’s artistic, media and symbolic system
relates: (1) a physical and tangible set of public
communication, political and commercial activities and (2) the consequent intangible, aﬀective,
symbolic and ideological collection (Fig. 6).

Figure 6 – Physical-symbolic system of the brand Banksy.
Image Source: authors composi�on (2020).

Despite the quality later recognized in his artistic production, the good repercussion initially
desired may not have been necessarily planned.
However, what happened in the sequence shows the eﬃcient strategic planning of the brand.
Therefore, there are at least two virtues supporting success: (1) artistic virtue, guaranteeing the
quality of the works and (2) managerial virtue
(brand management), promoting the institutional and commercial success of the brand. As marks, signs in the material world take on the sym-
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bolic function, starting to represent sets of ideas
and meanings, which are strategically developed
(MUÑIZ; MORIS; FINE, 2014).
The ideology of the Banksy brand relates
the iconography of the cultural industry, with
poetic-affective, symbolic and ironic narratives that, recurrently, result in socio-political
criticism (Fig. 6). In addition to pointing out
the inconsistencies of political morality, it also
invests against consumer culture and the art
market. However, paradoxically, in addition to
ample positive disclosure in specialized critic
vehicles and in the journalistic media in general, the works are sold for millions in cash. Currently, his streetartworks are part of the artistic and cultural heritage of the cities and some
are constantly monitored and protected with
acrylic plates, preventing them from being depredated, removed, sold or auctioned.
The ideological positioning of the brand
The ideological field around the artist’s
works and identity is considered to position
the brand culturally (KAPFERER, 1996). Critical and coherent is the interaction between
Banksy brand ideology and the Pop Culture
prevalent in the market or consumer society.
Previously, the appropriation and disrespectful
pasteurization of traditional symbols by mass
culture that constituted the cultural industry
was severely condemned (HORKHEIMER;
ADORNO, 2002), with the symbolic increase
of products and their use for entertainment.
Therefore, at first, there was a symbolic-cultural appropriation by the cultural industry, then
consolidating mass culture as Pop culture. In
turn, in Banksy’s artistic production, there is
a critical-cultural reappropriation of symbols
and characters, some of which are typical of
Pop Iconography and others that had previously been appropriated from different cultural
systems. In strategic brand management actions, Muñiz, Moris and Fine (2014) highlight
the brand associations with icons or symbolic
signs that have already been highlighted in the
cultural context.
For example, despite being a symbol ne-
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gatively stigmatized as infamous, the swastika
cross is still recurrent in the cultural industry,
being used as a mark of Nazi villains who are
usually faced and defeated by heroes or superheroes. Therefore, recovering this narrative, in Banksy’s work (Fig. 7), the heroine represented is a homeless girl, with a spray paint
tube in her hand, covering the dark mark of a
swastika cross with a pink decorative pattern.

Figure 7 – Panel with girl covering swas�ka - Refugee Center in Paris.
Image source: hypeness.com.br.

The moment and place of the artwork’s
production relate its narrative to the situation
of refugees, considering mainly the closure
of the African Refugee Reception Center that
operated in the same building where the work
was carried out. This symbolically justifies the
representation of a black and homeless girl,
with her sleeping belongings, blanket and teddy bear, represented on the scene floor. The
institution or person antagonistic to the child
heroine does not appear, but its nefarious existence is symbolized in the partially covered
painting of the swastika cross, as a reference
to the xenophobic atrocities of the Nazi regime.
Once again, the strong contrast of using a single color in the scene dominated by shades of
gray, black and white is explored. The pattern
composed with the reproduction of a pink and
vibrant floral motif represents the attempt to
overlap evil with the delicate, colorful and luminous flower arrangement.
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As is often the case with works of Graffiti
Art, including Banksy’s, the girl’s panel covering the swastika is a metalinguistic work. In
the scene, metallic tubes of spray paint are represented and the painting represents someone painting, using a stencil. To compose visual
patterns in the Graffiti Art, cut, flat and cast
molds are used in the serial reproduction of the
same image. This characterizes the application
of stencil, as a handmade printing technique.
In fact, a text from the digital magazine Hypness (2018) informs that Banksy worked in the
city of Paris, in 2018, because of the 50 years
of the demonstrations of May 1968, considering them as the launching place for “modern
stencil art”. In the demonstrations, there was a
massive use of posters, graffiti and other urban
interventions, such as prints with stencil mold.
Through the digital Internet network,
Banksy’s relationship with the news media,
institutions and the general public occurs
in hyperconnection. Ellsworth-JonesJones
(2019) points out that face-to-face interviews
rarely occur, the last being held in 2003. But,
on these occasions, the person of the artist remains unknown, for example, wearing a paper
bag over his head as an improvised mask. In
that interview, Banksy stated:
You don’t have to go to college, carry a portfolio,
send transparencies to snobbish galleries, or sleep with someone powerful. All you need now are
some ideas and a broadband connection. It is the
first time that the art world, essentially bourgeois,
belongs to the people. We need to make it count.

Among his various experiences, in 2010,
Banksy also directed the audiovisual documentary “Exit Through the Gift Shop”, about the
street artist Mr Brainwash, a pseudonym of the
French immigrant Thierry Guetta who settled
and works in Los Angeles, USA. In fact, in the
audiovisual various artists and personalities
appear, including Banksy himself who continued to hide his social identity (Fig. 8).
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Figure 8 – Banksy’s silhoue�e in the audiovisual scene “Exit Through the
Gi� Shop”.
Image source: wired.com (2010).

The sense of “denial” is a central part of
Banksy brand positioning because, by not presenting its social identity or by not signing a part
of its production, the artist denies its existence in favor of the symbolic strengthening of his
work. The aesthetic-semantic content of artistic
production ironizes the symbolic fragility of the
cultural industry and, mainly, denies the value
of today’s society, condemning socio-political inconsistencies, consumer culture and the market.
But with that, the cultural game was also very
successfully established, as a kind of “search for
treasure” or “where is Wally?”
As a result of the denial strategy, a wide and
constant search for Banksy’s works and traces of
his production or presence was established. This
is mainly caused by the lack of knowledge of their
social identity, as an individual or as a citizen.
In fact, the interest and the search are revived
with innovative and surprising actions and productions that follow the brand’s socio-cultural
path. For example, the surprisingly partial self-destruction of the work “Girl with Balloon”, in
2018, at the famous auction house Sotheby’s in
London. The self-destruction of a print during
an auction, which bid was one million pounds,
reinforces that “denial” is strategic. However,
the work was not completely destroyed and was
subsequently renamed “Love is in the bin” and
reevaluated at least twice as much.
About the event that took place at the auction, in the British newspaper The Guardian
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(2018), it was published that a spokesman for
the Sotheby´s house considered that the artist’s
counterattack on the Art market resulted in a new
narrative. From that, it is considered that the paper was fragmented, but the work was not and
would not be destroyed, even if it was completely perforated. In the process of self-destruction,
the entire system, consisting of a frame, cutting
mechanism and paper, was presented as a performance assemblage. Thus, physical and static
engraving served as a basis for the fragmentary
action of the physical-mechanical system, as a
narrative against the commercialization of works
in the Art market. However, once this occurred
in the context of Art-World, the result promoted
cultural evolution, with the renewal of artistic
performance. But, it also provoked the speculative advance of the art sale and auction market.
Final considerations
Anonymity is directly related to the lack of
a name or signature. Thus, it is considered that,
at least partially, the recurrent references to
Banksy’s anonymity are erroneous. It is true that
there is public unfamiliarity about the name of
the civil registry that, legally, identiﬁes the individual under the pseudonym. However, with regard to authorship and the cultural and commercial eﬀect of its production, there is the name and
signature Banksy which, as a brand, identiﬁes,
distinguishes and represents the artistic, cultural
and commercial physical-symbolic system.
It was previously considered the probable
discomfort or displeasure of certain people and
institutions, with the non-metaphorical use of
the term “brand” in the artistic-cultural ﬁeld.
The traditional myth about the poetic function
foresees the selﬂessness of the artists and observes the commercial interest in artistic-cultural
production with suspicion. However, the dominance of the cultural industry today has also been highlighted. This also has an impact on the
growing commercial interest in cultural goods.
Inspired by the historic American success of cultural production and trade, it is recurrent that
secretaries of culture and other liberal public
managers, in addition to businessmen and en-
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trepreneurs, invest in the ﬁnancial potential of
the creative industry, especially that intended for
entertainment.
The interaction between culture and industry was constituted in two ways, (1) because
from the twentieth century, for decades or for
the life of ordinary people, there were massive
manufacture and the recurrent or even daily consumption of industrialized products. Therefore,
as was indicated in the production of Andy Warhol and other artists in the Pop Art movement,
industrialized products have long been part of
people’s lives as constant and relevant cultural
icons. In addition to the veriﬁcation of the symbolic strength of products in industrial culture
and in everyday life, (2) there were also poetic-advertising investments in the valorization of
the symbolism of industrial products and in the
industrialization of artistic-cultural products,
sustained with the mass media. As a result, there was the consolidation of the cultural industry
and the continuous progression of mass culture
as Pop culture. Currently, the dynamics of the
cultural industry has been fragmented by consumer niches, in addition to being expanded and
streamlined with the digital technology of online
network communication.
Banksy’s artistic production and cultural and
commercial inﬂuence emerged and are embedded in Pop Culture. First, the dynamics of the cultural industry incorporated into Pop Culture, the
political, mythical-religious and artistic symbols
of several relevant cultural systems. Later, artists
like Banksy appropriated the iconography of the
cultural industry, also inheriting the previously
appropriate symbologies of the diﬀerent cultural systems. With the intelligent and critical rearrangement of this repertoire, Banksy develops
his artistic production and political performance, whose content is of high quality and strongly
condemns socio-political inconsistencies, consumer culture and the Art Market.
It is considered, however, that the artist’s
performance also develops with excellence a
brand image, positive and proﬁtable, in the Pop
Culture that, as already mentioned, (I) is hegemonic, (II) dependent on the media and (III) ﬁ-
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nanced by the symbolic goods market. Thus, it is
concluded that the name Banksy is a brand that
identiﬁes, distinguishes and represents a wide
and diversiﬁed symbolic system, relating: (1) artistic production; (2) political actions; (3) online
social media; (4) art criticism; (5) political-cultural and economic journalism; (6) Art market and
market in general.
It is necessary to emphasize that the critical
role of the artist Banksy, in diﬀerent artworks
and actions, is not predominantly subsidized with alternative social resources such as crowdfunding or similar. His artistic production has long
been institutionalized, being fully integrated, recognized and praised in the Art-World. Also, it
is highly valued by the Art market, because the
commercialization of his works reaches millions
in cash, either pounds or dollars. Even though
the artist cannot claim ownership of his Urban
Artworks, which end up belonging to the government, to the owners of the painted properties,
still being the target of thieves, the artistic and
media success of his brand makes a stencil engraving of his images, duly signed or with a guarantee of origin, is sold for thousands or millions
in cash. In addition, its surprising artistic and
political manifestations reverberate, broadly
and positively, on online social networks, in the
journalistic news and in the media in general, as
massive free publicity.
The careful maintenance of public unfamiliarity of Banksy’s civil identity, as an individual,
is part of the brand’s strategy based on “denial”.
Therefore, it all starts with self-denial, due to the
omission of his civil identity, and then extends as
a negation (I) of the current socio-political condition; (II) consumer culture; (III) the Art market
and the market in general. But, it is the denial
that also arouses public curiosity, establishing a
“search game” for information and knowledge.
This results in a lot of speculation and encourages
free advertising. To keep curiosity and speculation, surprising works and actions are recurrent.
So “surprise” is another feature of Banksy brand.
Every time the media, public and market are surprised by a new work or irreverent event, social
and commercial speculation is reinvigorated.
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Cultural criticism and all social media, including political-cultural and economic journalism,
echo the new work or the surprising event, promoting entertainment on a global scale, with the
repercussion of opinions and more or less sensationalistic news about Banksy’s “adventures”.
Even those who are distant or without socioeconomic conditions to participate in the informed
events are mobilized and involved with the media
repercussion, being able to indirectly enjoy the
exciting surprise of the moment. Then, everyone
eagerly awaits new achievements that can renew
public entertainment, while also boosting culture and the market.
In summary, it is considered that the artist
Banksy oﬀers quality art, with critical and intelligent content, which qualiﬁes and renews
the cultural process. But, at the same time, the
Banksy brand management route still oﬀers cultural goods and actions that, from the wide media repercussion, oﬀer the public, entertainment
characteristic of the Pop Culture, as a domain of
the renewed and frank cultural industry synergy
with the market.
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Resumo:
Com a globalização e o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, vivemos
uma realidade de extrema competitividade. Com isso, as empresas e suas marcas batalham por um fator diferenciador no mercado. Neste contexto, surge
a importância da gestão da marca, que cria signiﬁcados para seus públicos. Embora investir em marcas
seja uma necessidade, ainda existe uma diﬁculdade
de comprovar e justiﬁcar este tipo de investimento.
Considerando o exposto, este estudo tem como objetivo principal demonstrar como o signiﬁcado simbólico de uma marca se transforma em valor ﬁnanceiro para a empresa por meio do desvelamento dos
processos de construção de marca. A metodologia
adotada foi a qualitativa exploratória, por meio do
estudo comparativo dos casos das marcas IBM e Apple, as quais permitiram demonstrar que o signiﬁcado de uma marca se transforma em valor ﬁnanceiro
para uma empresa. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir tanto para o mundo acadêmico quanto
para o proﬁssional, posto que ambos almejam conhecer e dominar esta área, para orientar o mercado
nas discussões vinculadas à gestão da marca.
Palavras-chave: marcas; gestão de marca; valor
de marca; IBM; Apple.
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Abstract:
Globalization and the development of information
technology in communication brought us an extremely competitive reality. Consequently, companies
and its brands have been ﬁghting for a unique factor in the marketplace. In this scenery, brand management has become an important topic, since
it creates a meaning for their customers. Although branding tends to be a necessity, there are still
some diﬃculties to prove and to justify this kind
of investment. Considering that, this study has as
main objective to demonstrate how the symbolic
meaning of a brand becomes ﬁnancial value for
the company through the unveiling of the brand
building processes. In order to do it so, the methodology was based qualitative exploratory approaches, comparing cases of IBM and Apple. As a result, is expected that this research can be a guide
to the academic and professional ﬁelds, since both
of them want to understand this area as a means
of guiding the market into discussions related to
branding.artistic culture and in the Art market, is
presented.
Keywords: brands; branding; brand value; IBM;
Apple.
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Resumén:
Con la globalización y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, vivimos en
una realidad de competitividad extrema. Como
resultado, las empresas y sus marcas luchan por
un factor diferenciador en el mercado. En este
contexto, surge la importancia de la gestión de
la marca que crea signiﬁcado para sus públicos.
Aunque invertir en marcas es una necesidad,
todavía existe una diﬁcultad para probar y justiﬁcar este tipo de inversión. Teniendo esto en
cuenta, este estudio tiene como objetivo principal demostrar cómo el signiﬁcado simbólico de
una marca se convierte en un valor ﬁnanciero
para la empresa, a través de la presentación de
los procesos de construcción de marca. La metodología adoptada fue exploratoria cualitativa
a través del estudio comparativo de los casos de
las marcas IBM y Apple. Como resultado, esperamos que esta investigación pueda contribuir
tanto al mundo académico como al profesional,
ya que ambos apuntan a conocer y dominar esta
área, para guiar al mercado en las discusiones relacionadas con la gestión de la marca.

Résumé:
Grâce à la mondialisation et au développement
des technologies de l’information et de la communication, nous vivons dans une réalité hautement
compétitive. Par conséquent, les entreprises et
leurs marques cherchent un facteur de diﬀérenciation sur le marché. Dans ce contexte, on voit
apparaître l’importance de la gestion de la marque
chargée de sens pour les publics. Bien qu’investir
dans des marques soit nécessaire, il demeure encore diﬃcile à prouver et à justiﬁer ce type d’investissement. Cela dit, l’objectif principal de cette
étude est de démontrer, à travers le dévoilement
des processus de construction de marque, comment la signiﬁcation symbolique d’une marque
devient une valeur ﬁnancière pour l’entreprise.
La méthodologie adoptée a été l’exploration qualitative à partir d’une étude comparative de cas
des marques IBM et Apple. Ainsi, nous espérons
que la présente recherche puisse servir autant
au monde universitaire qu’au professionnel, car
tous les deux visent à connaître et à dominer ce
domaine, aﬁn de guider le marché dans les discussions liées à la gestion de la marque.

Palabras-clave: marcas; gestión de marca; valor de marca; IBM; Apple.

Mots-clés: marques; gestion de la marque; valeur de la marque; IBM; Apple.
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1. Introdução
Com a globalização e o desenvolvimento das
tecnologias da informação e da comunicação, vivemos uma realidade de extrema competitividade.
Com isso, as empresas e suas marcas batalham por
um fator diferenciador no mercado, o qual fará com
que os públicos optem por marcas que lhes são signiﬁcativas. Neste contexto, surge a importância da
gestão da marca que cria signiﬁcados para seus públicos, já que, como aﬁrma Joan Costa (2008, n.p.),
“uma marca vale pelo que signiﬁca”.
Embora investir em marcas seja uma necessidade para criar valor, ainda existem diﬁculdades
para comprovar e justiﬁcar este tipo de investimento. Considerando o exposto, este trabalho tem
como objetivo principal demonstrar como o signiﬁcado simbólico de uma marca se transforma em
valor ﬁnanceiro para a empresa. Para alcançá-lo tal
objetivo geral, os objetivos especíﬁcos foram:
1. Revisar os conceitos das categorias: marca,
estratégias, gestão e valor de marca, públicos e discurso multimodal da marca à luz de renomados
autores;
2. Selecionar duas marcas para realizar o estudo comparativo de casos;
3. Contextualizar sócio-historicamente os casos;
4. Analisar o discurso multimodal das marcas
selecionadas por meio de suas estratégias de construção do valor; e
5. Comparar o valor percebido (signiﬁcado)
pelo público com o valor ﬁnanceiro das marcas em
estudo.
A questão-problema que norteou esta pesquisa
foi: “Como o signiﬁcado simbólico de uma marca
se transforma em valor econômico?”. Ao buscar
respondê-la, desvelamos os processos e estratégias para a construção de valor. Desde modo, esta
é a principal contribuição da pesquisa tanto para
o mundo acadêmico quanto para o proﬁssional,
posto que ambos almejam conhecer e dominar esta área a ﬁm de orientar o mercado nas discussões
vinculadas à gestão da marca.
Para isso, a metodologia adotada foi a qualitativa exploratória (GIL, 2007), ancorada na Hermenêutica de Profundidade de Thompson (1995).
Quanto os instrumentos metodológicos, foram
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utilizadas a pesquisa bibliográﬁca (STRUMPF,
2008), a pesquisa de internet (YAMAOKA, 2008),
o estudo de caso (YIN 2010), s entrevista (BAUER,
2002), a análise do Discurso Multimodal da Marca
(SILVESTRE et al, 2009) e a análise do discurso
(MORAES, 1999).
O estudo inicia com a revisão teórica dos seus
conceitos basilares, a saber: marca, branding, valor
de marca, públicos, estratégias e discurso. Em seguida, são realizados os estudos comparativos dos
casos das marcas Apple e International Business
Machines Corporation (IBM), por meio dos quais
foi possível inferir como o valor simbólico de uma
marca se transforma em valor ﬁnanceiro para a
empresa.
2. Revisão de Conceitos
Para algumas pessoas, uma marca pode ser
apenas um nome ou uma imagem que representa certo produto; no entanto, segundo a American
Marketing Association - AMA (2019), uma marca
é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação destes elementos, que identiﬁca os bens ou
serviços de um fornecedor e, também, os diferencia da concorrência. Esta diferenciação que deﬁne
se temos ou não uma marca nova no mercado é
um requisito legal. Segundo o artigo 122 da Lei nº
9.279/96, marca é um sinal distintivo e visualmente perceptível, que distingue os empreendimentos
uns dos outros (INPI, 2019).
Aaker (2000) deﬁne marca como um nome
diferenciado e/ou um símbolo que identiﬁca e diferencia bens e serviços de um vendedor, diante de
seus concorrentes. Para ele, uma marca mostra ao
seu consumidor a sua origem e, deste modo, protege ambos contra os concorrentes que oferecem
produtos semelhantes. Além disso, o autor aﬁrma
que marca é
[m]uito mais do que um nome e um logo, ela é a
promessa de uma empresa ao cliente de concretizar
aquilo que ela simboliza em termos de benefícios
funcionais, emocionais, de autoexpressão e sociais.
Mas uma marca é mais do que uma promessa. Ela
também é uma jornada, uma relação que evolui com
base em percepções e experiências que o cliente tem
todas as vezes que estabelece uma conexão com a
marca. (AAKER, 2015, p. 11).
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Tavares (1998, p. 21) segue no mesmo raciocínio. Para ele, a marca é um “símbolo ou um design,
distinto ou combinado com a função de identiﬁcar
a promessa de benefícios”, já que, se for associada
a um material (bem ou serviço), ela “aumenta o valor de um produto além de seu propósito funcional,
tendo uma vantagem diferencial sustentável”. Com
isso, o autor defende que, ao aliar uma marca às
necessidades de certo público, cria-se valor além do
que é esperado para ela, e, também, cria-se um benefício ainda maior para a empresa, um valor que
faz a diferença em relação às outras marcas.
Para autores contemporâneos como Gobé
(2010) e Lindstrom (2007), a marca é a experiência
vivida. Gobé (2010, p 18-19) defende o emocional
da marca por experiências, sendo que são
[o] aspecto emocional dos produtos e seus sistemas
de distribuição que serão a diferença chave entre a
escolha ﬁnal do consumidor e o preço que deverá
pagar. Por emocional, quero dizer como uma marca se comunica com os consumidores no nível dos
sentidos e das emoções; como uma marca se ativa
para as pessoas, forjando uma conexão profunda e
duradoura.

Ele defende, portanto, que a publicidade sensorial, se bem planejada, cria uma preferência do
consumidor, que, na hora de comprar um produto,
escolherá por uma marca especíﬁca em um mar de
opções (2010, p. 117).
Lindstrom (2007, p. 80) prova que “quanto
mais pontos sensoriais forem estimulados ao construir marcas, maior será o número de memórias
sensoriais ativadas. Quanto maior o número de
memórias sensoriais ativadas, mais forte será a
adesão do consumidor à marca”. Em outras palavras, a marca é multissensorial, pois é percebida
por nossos 5 sentidos e proporciona experiências
que criam vínculos com as pessoas. Para o autor,
quanto mais sentidos exploramos, maior será a
memória do consumidor em relação à experiência
vivida: “[s]e quiserem sobreviver, as marcas terão
de incorporar uma ‘plataforma’ de marca (signiﬁcando um conjunto de associações que um consumidor faz com um produto ou empresa) que una os
cinco sentidos por completo”; e continua: o “objetivo do sensorial é criar um vínculo forte, positivo e
duradouro entre a marca e o consumidor para que
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ele volte à marca repetidamente, ao mesmo tempo
que mal nota produtos dos concorrentes” (LINDSTROM, 2007, p. 113).
Para Mendes (2014, p.22), “[u]ma das funções
das marcas é fornecer aos clientes informação sobre a qualidade do produto. Assim, perante uma
marca, um cliente pode ajuizar sobre a qualidade
do produto”. Pode-se perceber este tipo de conduta em uma simples ida a um supermercado ou
ao olhar uma vitrine, pois fazemos um julgamento
prévio dos itens pela marca que os estampa e agimos de forma crítica, já que nem sempre este julgamento nos faz adquirir o produto.
É importante para uma empresa investir e gerenciar as suas marcas e perceber que elas são ativos de valor. Isso não é tão simples de se entender
e muito menos de se implementar em empresas. O
gerenciamento das ações da marca é chamado de
branding, que, para Martins (2006, p. 9),
é o conjunto de ações ligadas à administração das
marcas. São ações que, tomadas com conhecimento
e competência, levam as marcas além de sua natureza econômica, passando a ser parte da cultura, e inﬂuenciar a vida das pessoas. Ações com a capacidade
de simpliﬁcar e enriquecer nossas vidas num mundo
cada vez mais confuso e complexo.

Como o crescimento das marcas, vemos no
mercado vários processos de aquisição e fusão delas, podendo sua estrutura de marca ﬁcar confusa.
Por isso, para Troiano, o branding “é uma forma
criteriosa de proteger as conquistas simbólicas da
marca” (TROIANO, 2012, p. 36). Mendes (2014)
ressalta que, ao contrário de commodity, que é um
produto por si próprio, a marca acrescenta valor ao
produto físico. Os processos de compra destes dois
produtos também são diferentes, pois commodities são normalmente escolhidos por preço ou por
disponibilidade na gôndola.
Para Costa (2013), o branding é constituído
por cinco pilares: a alma da marca, o pulsar de
uma marca, a voz da marca, a fortaleza da marca e,
por último, o rosto da marca. A alma da marca
é o centro do projeto, é o que diz quem ela é, suas singularidades, sua estratégia, sua cultura, enﬁm, tudo o que a marca vai apresentar para seus
públicos e o que vai signiﬁcar para eles. O pulsar
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da marca, em contrapartida, fala sobre as contribuições dos públicos com o projeto. É o pulsar que
proporciona o contato da ideia com o mundo real.
Os encontros com os públicos são, portanto, essenciais para seguirmos o processo de construção da
marca. A voz da marca diz muito sobre ela, já que
uma marca não existe sem um nome. Sem isto, não
há existência legal nem social, ou seja, é a voz que,
de fato, permite que a marca socialize. Somos seres
falantes, e é isso o que promove a disseminação das
marcas, visto que as utilizamos com frequência em
nossa linguagem cotidiana.
Ainda de acordo com Costa (2013, p. 35), “[a]
marca é o capital da empresa”. As empresas possuem este capital e, portanto, exportam e controlam este ativo intangível. Seria irresponsável ter
uma marca sem ter o seu registro legal, o que precisa ser feito assim como qualquer patrimônio de
uma empresa. Uma marca registrada é uma fortaleza, e para este registro se faz necessário um rosto. Para este mesmo autor, “[s]e o nome é a voz da
marca, sua identidade visual é o seu rosto” (idem,
ibidem); deste modo, se quem não tem nome não
existe, o que não se pode ver não é real e não pode
ser ﬁxado na memória. “A gente acredita no que vê”
(BRUNSWICG apud COSTA, 2013, p. 35), por isso,
é possível aﬁrmar que a credibilidade da marca começa em seu visual.
Para Aaker (2015), para a construção de marcas, a qualidade das ideias que surgem é muito
mais importante do que o orçamento que as empresas têm para investir neste nicho. Com isso, o
autor tenta responder a questão de onde vêm as
ideias de construção de marca, aﬁrmando que “[i]
deias criativas de construção de marca podem vir
de qualquer fonte, mas alguns métodos e perspectivas são comprovadamente úteis para ajudar
a descobri-las” (AAKER, 2015, p. 92). Entre estes
métodos, destacam-se os modelos externos de conduta, os pontos de contato da marca, as motivações
do cliente e as necessidades não atendidas, ser
oportunista, a alavancagem de ativos, e os pontos
certos do cliente. O autor defende que, observando
o comportamento de outras marcas no mercado,
muitas vezes conseguimos encontrar soluções para
problemas internos. A observação aos modelos externos de conduta pode, portanto, ser efetiva para
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marcas de mesma categoria.
Sobre os pontos de contato da marca, Aaker
(2015, p. 94) aﬁrma que
[a] experiência de marca é a essência do relacionamento. Ela deve ser agradável, exceder expectativas,
estar alinhada à marca e até inspirar indivíduos a falar sobre suas interações positivas. Ela não deve ser
frustrante ou decepcionante e, com certeza, não deve
motivar ninguém a falar sobre incidentes negativos.

A experiência da marca é criada pelos pontos de contato que ocorrem quando um indivíduo entra em contato com a marca. É importante
para uma organização identiﬁcar quais são esses
pontos de contato, além de classiﬁcá-los e de
criar um plano de ação para alterar a experiência
de contato em pontos mais fracos ou, ainda, incrementar pontos que já são positivos, o que pode ser feito usando diversos sentidos (a visão, o
olfato, o paladar, a audição e o tato). Como sugere Lindstrom (2007), se explorarmos mais sentidos, o consumidor terá uma lembrança maior em
relação à experiência. Para Aaker (2015, p. 95):
[m]elhorar a experiência de marca em todos os
pontos de contato é uma maneira de construir e solidiﬁcar as relações de marca. Contudo, uma ideia
maior ainda seria considerar uma jornada, ou seja,
um conjunto de pontos de contato ativados em resposta a uma tarefa, questão ou problema motivador
do cliente.

Quando falamos de motivações do cliente e necessidades não atendidas, é importante identiﬁcar
quais são as necessidades do cliente com a sua marca a ﬁm de usar isso ao seu favor. Se o atendimento
é um problema, pode-se trabalhar em cima disso e
tentar destacar este ponto na marca. O ponto principal está ancorado nas oportunidades. Ainda sobre este tema, uma equipe de construção de marca
precisa estar atenta a todos os acontecimentos da
empresa e usar isso a favor do crescimento da marca. Exemplos disso são premiações e eventos, que,
se bem comunicados, podem alavancar a imagem
da marca e dar credibilidade a ela.
Quando o orçamento é curto, uma marca pode
se basear em ativos já existentes para construir o
seu programa, pois “[q]uando um símbolo icônico está disponível, especialmente quando ele con-
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ta uma história por si só, é preciso alavancá-lo”
(AAKER, 2015, p. 97).
Gerar identiﬁcação com o público é muito
importante para construir uma marca, e isso se
dá quando atingimos os pontos certos do cliente.
Para Aaker (2015, p. 97), “construir uma marca
é uma questão de comunicar a marca e sua visão aos clientes”. Para ele, uma maneira bastante inovadora de se fazer isto é transformando a
marca em uma parceira ativa em uma área com
a qual o cliente se identiﬁque.
Mendes (2014) reitera que “[a]s marcas existem principalmente como resultado de um processo contínuo onde os valores e as expectativas
embutidas no projeto da marca (produto ou serviço) pela empresa são interpretadas e reﬁnadas
pelos clientes”. Deste modo, os valores mencionados pelo autor são os valores da empresa, as
suas crenças e suas atitudes, sua identidade per
se. Assim, a empresa constrói uma marca baseada em seus valores e expectativas, mas é o público quem deﬁne quem ou o que esta marca será.
O Valor de Marca é um conceito que, atualmente, é bastante discutido entre proﬁssionais
da comunicação e de marketing. Para a AMA
(2019, online), “brand equity signiﬁca o valor
da marca. Da perspectiva do consumidor, brand
equity é baseado nas atitudes do consumidor sobre atributos positivos da marca e consequências
favoráveis do uso da marca”. Aaker (2000, p.16)
deﬁne brand equity como “um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e
seu símbolo, que se somam ou se subtraem do
valor proporcionado por um produto ou serviço
para uma empresa e/ou para os consumidores
dela”. Nesta deﬁnição, o autor destaca os termos “ativos” e “passivos”, que trazem consigo a
ideia de que uma marca pode tanto aumentar o
valor de um produto ou serviço (um ativo) como diminuí-lo, sendo, neste caso, um passivo. O
autor aponta cinco grupos de ativos ou passivos
deste processo: lealdade à marca, conhecimento
de marca, qualidade percebida, associações de
marca e os outros ativos da empresa.
Existe a possibilidade de o consumidor trocar de marca por uma redução de preços ou pelo
produto em si. No entanto, quando existe leal-
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dade à marca, a vulnerabilidade em uma ação
competitiva diminui. Este fator está diretamente
ligado às experiências do consumidor, pois ele
não terá lealdade a uma dada marca se não tiver
uma compra ou uma experiência anterior.
Na hora da compra, as pessoas normalmente optam por uma marca conhecida ou que seja
familiar. Existe o sentimento de que esta familiaridade traz conﬁança e qualidade à marca, o
que a faz ser mais, ou menos, escolhida entre as
opções. Neste contexto, a percepção de qualidade de uma marca assume diferentes formas para diferentes tipos de empresas. Uma marca de
carros tem uma qualidade percebida diferente
de uma marca de sorvetes, mas sempre terá uma
característica importante e mensurável para cada uma delas. A qualidade percebida inﬂuencia
diretamente as decisões de compra e a lealdade
à marca, principalmente quando o comprador
não está qualiﬁcado a fazer uma análise detalhada sobre o produto. Ela pode também sustentar
premium prices.
A familiaridade, que foi citada anteriormente, se relaciona com a associação de marca. Ela
remete à uma lembrança na memória do consumidor, por isso as associações de marca ligam-na
a estas lembranças e a outros ativos da marca.
Aaker (1998) aﬁrma que as marcas devem deﬁnir
uma identidade, que é um conjunto de associações que são escolhidas pela marca, e comunicá-la ao público.
Outros ativos da empresa serão muito valiosos se impedirem as ações dos concorrentes
de romperem a lealdade dos consumidores.
Uma marca, ao ser registrada, pode proteger a
empresa contra os concorrentes que tentarem
confundir os consumidores com uso de nome
semelhante, símbolo ou imagem, por meio das
“patentes, marcas registradas e o relacionamento com os canais de distribuição” (AAKER,1998,
p. 22). Estes ativos acrescentam ou subtraem
valor para o consumidor ﬁnal; por este motivo,
eles podem ajudá-lo a interpretar as informações sobre produtos e marcas e a inﬂuenciar a
decisão de compra.
O brand equity, que, segundo a AMA (2019),
signiﬁca valor de marca, cria valor não apenas
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para o consumidor ﬁnal, mas também para as
empresas. Ele permite à marca obter maior volume de vendas ou maiores margens de mercado
do que seria possível sem o nome da marca, assim como uma mais forte e sustentável vantagem
diferencial sobre os concorrentes.
Para Mendes (2014 p. 37), “o valor de uma
marca resulta [...] na sua capacidade de conquistar um signiﬁcado exclusivo, proeminente e positivo na mente do cliente. Quando compra uma
marca, o cliente não pensa apenas nos atributos
tangíveis, mas também nos intangíveis, sejam
eles psicológicos ou sociais”. Segundo o autor,
uma empresa que tenha uma marca forte, em
momentos de crise terá uma vantagem competitiva sobre as outras, ou seja, ela passa por menos diﬁculdades do que uma marca menos forte,
além de criar barreiras de entrada para novos
concorrentes.
Para o público, a qualidade percebida e as associações de marca podem aumentar a satisfação
do consumidor com as experiências que a marca o proporciona. Troiano (2003) aﬁrma que,
quando as empresas alavancam o brand equity,
desenvolve-se a capacidade de gerar negócios
como um todo, sendo esperados três efeitos no
crescimento do poder da marca, que podem ter
maior ou menor sinergia em função da gestão
da marca: (i) maior propensão ao aumento de
market-share, em virtude do poder de atração
que a marca exerce sobre seus consumidores;
(ii) maior facilidade de desenvolvimento de novos negócios com a mesma marca, isto é, o poder da marca possibilita as suas extensões; e (iii)
possibilidade de atuar no mercado com maiores
margens (praticando preços premium) e, deste
modo, aumentando a lucratividade.
Em relação às metodologias para avaliação
do valor de uma marca, Troiano (2003) aﬁrma
que a forma mais eﬁciente de medir brand equity
é classiﬁcando os consumidores de acordo com
seu nível de envolvimento com as marcas em uma
determinada categoria de produtos. Para Nunes
e Haig (2003, p. 173), esta avaliação pode ser feita de várias formas, por meio de uma variedade
de premissas. Além da concordância destas premissas, é necessário determinar o método mais
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adequado para a avaliação, pois “existem vários
métodos para chegar-se em um valor, e a escolha
de qual usar dependerá das circunstâncias e dos
objetivos da avaliação. Os três métodos mais comuns são baseados em (1) custo, (2) mercado e
(3) lucros”.
De acordo com os autores, podemos avaliar
uma marca tendo como base o custo para criá-la
ou o custo para recriá-la. Pode-se voltar ao período em que a marca foi criada e somar todos os investimentos feitos para que ela chegasse ao ponto atual. Esse tipo de abordagem é mais utilizado
quando temos uma marca nova e o acesso a esses
históricos de gastos é mais acessível. Já o custo para recriá-la, teria que se estimado por meio
dos custos envolvidos na criação de uma marca.
Estas duas opções são muito teóricas e mais eﬁcientes para avaliar ativos tangíveis. Entretanto,
usando esta avaliação pode-se perder valor.
Quando o processo for destinado à avaliação de marcas com base no mercado, parte-se da
premissa de que existem transações ou empresas equiparáveis no mercado. Na prática, no entanto, existem poucas marcas com vendas comparáveis. Além disso, nos casos em que se pode
fazer uma avaliação, os dados sobre marcas são
conﬁdenciais. “Mais uma vez, a noção de comparabilidade assume que as marcas são similares
ou idênticas, o que é virtualmente inexistente”
(NUNES; HAIG, 2003, p. 175).
Para a avaliação baseada em lucros, existem
dois métodos. Primeiramente, temos o Royalty
Relief, que seria a liberação da licença de uso e
a exploração de uma marca. Este método envolve uma estimativa de vendas futuras prováveis
e a aplicação adequada destes números para se
chegar à projeção de lucro da marca. Em contrapartida, o ﬂuxo de caixa descontado tem como
pressuposto “identiﬁcar o ﬂuxo de caixa esperado em diversos anos e calcular o valor dele para
um investidor na data presente, ou seja, trazer
para o valor de hoje esse ﬂuxo futuro de caixa
esperado” (NUNES; HAIG, 2003, p. 176).
Considerando a aﬁrmação de Joan Costa
(2008, n.p.) de que “uma marca vale pelo que
signiﬁca”, é importante veriﬁcar quais são os
processos de construção do signiﬁcado de uma
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marca. Para Silvestre et al (2009, p. 9) a construção de marca se dá pelo seu discurso multimodal.
Deste modo, entende-se que ela é
o discurso da marca como um processo, isto é, a forma como as pessoas comunicam-se usando a linguagem verbal, a fala ou a escrita, a linguagem visual,
ou qualquer outro sistema semiótico na construção,
consolidação, manutenção, ou reconstrução da marca. Assim, a comunicação estabelece-se pelo uso da
linguagem como discurso, linguagem como prática
social, determinada pelas estruturas sociais.

Para os autores, a marca é percebida e ﬁxada na mente das pessoas pelas suas ações, sejam
elas no meio digital, em anúncios em jornais ou
até mesmo em conversas informais. Sua consolidação se dá na mente de seus públicos e, por
isso, a experiência com ela é fundamental. Silvestre et al (2009) enfatizam que cada empresa
tem a sua maneira própria de se expressar, sua
própria linguagem, e suas crenças particulares.
Quando nos relacionamos com outras pessoas,
por exemplo, essa linguagem gera (ou não) identiﬁcação, e a mesma coisa ocorre com as marcas
e seus públicos.
Sobre públicos, Steﬀens (2002, p. 77-78) sugere que duas categorias sejam analisadas para a
sua construção de conceito de: (i) comunicação;
e (ii) poder. “Segundo o enfoque comunicação, o
público é a parte do sistema que troca informações com a organização e é por ela tratado com
linguagem apropriada de acordo com o segmento”. Isso quer dizer que as organizações adaptam
sua linguagem diretamente para o público de um
segmento deﬁnido. A autora aﬁrma, ainda, que o
enfoque poder é um “exercício de inﬂuência com
base em interesses”. Assim, o público é elemento
do sistema que tanto pode inﬂuenciar quanto ser
inﬂuenciado pelo seu parceiro, conforme os interesses de cada um.
Ao falarmos em discurso multimodal da
marca, não nos referimos apenas à maneira que
ela conversa com seu consumidor, mas sobre o
que/quem a marca é. Para Silvestre et al (2009),
a marca é um ser vivo, portanto precisa se comunicar com seus públicos e consumidores.
Segundo Kreutz (2009, p. 3), o gerenciamento de processos em uma empresa tem três
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objetivos: evitar o desperdício de tempo, evitar a
rivalidade entre departamentos e fazer com que
as pessoas entendam que suas tarefas são parte
de um todo. Deste modo,
há uma crescente necessidade de excelência na comunicação e no relacionamento das organizações
com seus públicos de interesses, seja para tornar os
proﬁssionais mais conscientes de sua importância,
através da comunicação interna, seja para informar
e disseminar os valores da organização. E o gestor é
esse proﬁssional de liderança pela consciência pró-ativa das organizações. (KREUTZ, 2009, p. 3)

Segundo Kreutz (2009), as principais tendências de comunicação e de branding são organizadas quanto ao seu desenvolvimento, aos
tipos e as estratégias comunicacionais: quanto
ao seu desenvolvimento, temos a Brand Research e a Brand Architecture; quanto aos tipos
de marca, temos o Global Branding, Individual Brand, Family Branding, Co-branding, Personal Branding, Political Branding, Mutant
Brand, Green Branding, Ethical Branding e
AntiBranding; quanto às estratégias de comunicação usam-se Brand Communication, Brand
Community, Brand Experience, Brand Cultural
Entertainment, Integrated Brand Communication, E-Branding, Brand Management; e, por
ﬁm, pensando em valor de marca, temos o Brand
Protection e o Brand Valuation.
Para a autora, todas as ações estratégicas de
uma organização buscam conquistar o Brand
Equity, que resulta em vantagens competitivas
para a empresa. Deste modo, todas as estratégias que escolhidas têm o propósito de alavancar
o valor da marca, a ﬁm de que resulte em valor
real no ﬁnal do processo de compra.
3. Do Simbólico ao Financeiro
Considerando a competitividade do mercado e a necessidade de diferenciação da marca,
para compreender os processos de construção
de significado – valor de uma marca e a geração de valor financeiro para a empresa –, analisamos os principais rankings de marcas, como
o RankingTheBrands top 100, 100 Fastest-Growing Companies, 100-top Most Powerful
Brands e o Best Global Brands, fornecidos pe-
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la Interbrand. Este recurso foi escolhido para
ser a base desta pesquisa devido à quantidade
de informações disponibilizadas e à relevância
destes dados para alcançar o objetivo do presente estudo. A partir deste ranking, analisamos os setores do mercado e optamos pelo se-
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tor de tecnologia, pois este é o setor que mais
cresce em valor financeiro. Conforme podemos
observar na Figura 1, este nicho foi responsável por um crescimento, em 2019, de 789.817
milhões de dólares, se comparado a os outros
setores do mercado.

Figura 01: Crescimento de setores em 2019, considerando valor de setor e de marcas
Legenda de livre tradução: Crescimento do setor. Explore o valor de cada setor da lista das melhores marcas mundiais, bem como o valor das
marcas que compõem cada setor. Tecnologia, bebidas, automo�vo, restaurantes, mídia, serviços de negócios, ar�gos espor�vos, luxo, serviços
de ﬁnanças, varejo, logís�ca, vestuário, álcool, bens de consumo rápidos, eletrônicos e energia.
Fonte: Interbrand online. Acesso em: 12 out. 2019.

Ao analisarmos o setor de tecnologia, duas marcas se destacam pelo
contraste em suas performances. Estas duas marcas estão representadas
na Figura 2 e, por causa dos dados
apresentados abaixo, ambas foram
escolhidas para o presente estudo.
Figura 02: Compara�vo entre valores das marcas
Apple, IBM e o setor de tecnologia
Legenda de livre tradução: Comparação de marca.
Valor de marca. Tecnologia.
Fonte: Interbrand online. Acesso em: 12 out. 2019
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Por meio da Figura 2, podemos comparar
o crescimento das marcas Apple e IBM. Neste
contexto, observamos que a Apple é a marca que
mais cresce nos últimos anos. A escolha destas
duas marcas se deu pelo fato de que, ao observarmos os rankings de marcas entre os anos de 2007
e 2019, percebemos que a centenária IBM, que
antes ocupava uma alta posição, perdeu espaço
para uma nova entrante no mercado, a Apple.
Com o passar dos anos, o valor ﬁnanceiro da IBM
começou gradativamente e signiﬁcativamente a
diminuir. Na Figura 3, o gráﬁco da Interbrand
apresenta a comparação de desempenho ﬁnanceiro das duas marcas iniciando no ano de 2007
até o ano de 2019.

Figura 03: Compara�vo de valor de marcas Apple e IBM
Legenda de livre tradução: Comparação de marca. Valor de marca.
Fonte: Interbrand online. Acesso em: 12 out. 2019.

Como podemos observar, em 2019 quem
lidera o ranking de marcas da Interbrand é a
Apple, apresentando um crescimento de 9% em
relação ao ano anterior, com seu valor ﬁnanceiro
estipulado m 234.241 milhões de dólares. A IBM
está na 12ª colocação desta mesma lista, apresentando valor de 40.381 milhões de dólares,
com queda de 6% em relação a 2018.
Para compreendermos os processos que levaram as marcas às suas posições atuais, é preciso analisar seus contextos sócio-históricos, pois,
segundo Kreutz (2011, p. 1), “a marca é uma re-

ARTIGO

presentação simbólica multissensorial, cujos signiﬁcados são construídos socialmente por meio
de discurso multimodal”. Entende-se por discurso multimodal da marca todos os atos sociais da
marca (SILVESTRE, 2009).
A IBM, de acordo com seu website1, é uma
empresa de informática fundada em 16 de junho
de 1911, por Charles Ranlett Flint. Em seu início,
e empresa fundiu-se a três empresas que fabricavam relógios-ponto, sendo, na época, chamada
de International Time Recording Co (ITR). Além
disso, Flint criou várias empresas que produziam
balanças computacionais; a maior delas era a
Dayton Scale Company. Procurando uma maneira de fazer com que as duas empresas crescessem,
Flint percebeu que ambas trabalhavam no mesmo segmento: coleta, quantiﬁcação e análise de
informações. Em 1911, Flint comprou a Hollerit,
outra empresa de tabulações, e efetuou a fusão
das três empresas, dando origem à Computing-Tabulating-Recording Company (CTR).
A empresa teve muito destaque, principalmente para a condução de pesquisas, pois “as
máquinas eram usadas para conduzir censos populacionais em vários países, incluindo Áustria,
Canadá, Dinamarca e Rússia. As máquinas não
apenas podiam contar mais rapidamente, mas
também podiam entender as informações de novas maneiras” (IBM, 2019). Deste modo, Flint
concentrou recursos no negócio de máquinas de
tabulação, prevendo que a tecnologia da informação tinha um futuro em constante expansão
e, literalmente, criou a indústria da informação.
Em 1924, ele renomeou a CTR com o nome
mais abrangente: International Business Machines (IBM), a qual, segundo seu próprio website,
“em 1911, a CTR possuía US$ 800.000 em lucro
líquido. Em 2010, o lucro líquido da IBM foi de
US$ 14,8 bilhões” (IBM, 2019). A partir da história da marca IBM, podemos observar que seu
criador era um grande visionário que investiu em
muitas ações efetivas cujos resultados puderam
ser comprovados no valor ﬁnanceiro da marca.
Em 2008, a marca ocupava a segunda posição no
ranking mundial de marcas da Interbrand, com o
acumulado de 59.031 milhões de dólares.
Para a IBM (2019), o progresso é o que mu-
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da o mundo. Os IBMistas acreditam no processo,
que aplica a inteligência, o raciocínio e a ciência
para melhorar os negócios, a sociedade e a condição humana. Quanto aos valores da marca, a
IBM aﬁrma serem: “dedicação ao sucesso de cada cliente; a inovação que importa, para a nossa
empresa e para o mundo; conﬁança e responsabilidade pessoal em todos os relacionamentos”.
Analisando os materiais encontrados, veriﬁcamos que a IBM sempre dirigiu a sua comunicação para o empresário racional que necessitava
uma “máquina de pensar” extremamente conﬁável, conforme pudemos constatar no texto disponível na sua página oﬁcial, cujo título é “A culture
of Think” (IBM, 2019). Em 1911, em uma reunião
matinal de gerentes, Watson, frustrado com as
ideias trazidas, foi até a frente da sala e disse:
“O problema de todos nós é que não pensamos o
suﬁciente, o conhecimento é o resultado do pensamento, e o pensamento é a tônica do sucesso
neste negócio ou em qualquer outro negócio”. A
partir daquele momento, THINK virou o slogan
da empresa, e, na manhã seguinte, uma placa
com este dizer – destacado em negrito – tomou
conta de uma parede da empresa (IBM, 2019).
No século XX, mais precisamente nos anos
70, o produto se tornou foco da publicidade (Figura 4). Anos mais tarde, o foco passou a estar
nos serviços oferecidos para empresas, vinculando uma marca ao reconhecimento de ser um
fornecedor de soluções.

Figura 04: Comercial IBM de 1977 com foco em promover o seu primeiro computador pessoal e portá�l, o IBM 5100
Fonte: Canal Tech, conteúdo online. Disponível em: h�ps://canaltech.
com.br/desktop/comercial-da-ibm-de-1977-promovia-o-primeiro-computador-porta�l-da-companhia-117256/. Acesso em: 05 nov. 2019.
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O IBM 5100 (Figura 4) era vendido como
um produto revolucionário e de fácil uso pela
sua facilidade de instalação para a época. Ele
tinha o objetivo de auxiliar o profissional em
seus afazeres diários. Contudo, a verdadeira
transformação da IBM ocorreu há pouco mais
de 15 anos, visto que, até este período, cerca de
90% de sua receita era oriunda de aparelhos e
de programas de computadores. Com a crise,
no entanto, a marca precisou se reposicionar
no mercado, concentrando esforços na prestação de serviços.
Na outra ponta desta análise, temos a Apple, que surgiu em 1976, quando a IBM já era
uma empresa consolidada no mercado há, no
mínimo, 65 anos. Até mesmo o slogan Think
já existia na época. A pequena startup, que foi
fundada em Los Angeles, na Califórnia/EUA,
berço de muitas empresas promissoras voltadas à tecnologia, iniciou suas atividades em
1976 sob a gerência de Steve Jobs e Steve Wozniak. Os dois jovens já sabiam que o principal
requisito de uma marca é a sua diferenciação
no mercado, conforme vimos anteriormente
na revisão teórica. Esta diferenciação estava na
inovação e, também, no(s) público(s), os quais
estavam a ainda estão vinculados ao espírito
jovem, criativo e irreverente. Com o objetivo de
criar um computador de fácil utilização e mais
intuitivo, a Apple lançou o Apple 1, que era diferente de todos os computadores daquela época. Ainda com o mesmo objetivo, em 1984 a
Apple lançou seu produto de maior sucesso na
história, o Macintosh (THOUGHTCO, 2019).
Em relação à sua comunicação, o comercial da Apple, intitulado “1894”, é um dos mais
marcantes da empresa. Nele podemos observar
um grupo de pessoas hipnotizadas por uma tela gigante, quando uma mulher entra no ambiente e arremessa um martelo na tela, causando uma explosão. Após, a seguinte mensagem
surge na tela: “No dia 24 de janeiro, a Apple
lançará o Macintosh e você verá porque 1984
não se parecerá com ‘1984’”.
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Na sequencia, o comercial Crazy Ones apresenta imagens de personalidades marcantes como Albert Einstein, Bob Dylan, Ghandi, entre
outros. “Aos loucos, rebeldes, que viram o mundo de forma diferente”, diz a narração, enfatizando o slogan da marca na época: Think Diﬀerent.

Figura 5: Cena do comercial 1984, em que a protagonista arremessa um
martelo em direção a uma tela
Fonte: vídeo “Propaganda da Apple de 1984 no Super Bowl”, disponível no YouTube, por meio do link: h�ps://www.youtube.com/
watch?v=rgG9FC-YLLg. Acesso em: 31 out. 2019.

Além de se referir ao ano, título do comercial foi inspirado no livro homônimo de George
Orwell. A narrativa desta obra apresenta uma
sociedade governada por um estado totalitário
e vigilante, em que não havia individualidade. O
comercial passava um sentimento de libertação,
ao mesmo tempo em que se direcionava aos públicos mencionados anteriormente – de espírito
criativo e jovem (ESTADÃO, 2019).
A Apple também é famosa por usar o humor
em sua comunicação. Um exemplo disso é a série
de comerciais intitulada “Apple x PC”. Ao comparar o PC com um Mac, a empresa contrapõe
dois atores (Justin Long e John Hodgman) em
uma série de comerciais provocativos à marca
Microsoft, sempre indicando que o Mac fosse o
jovem, moderno e descolado, enquanto o PC era
metaforicamente gordo, baixo e antiquado, isto
é, um detentor de menos recursos e de mais diﬁculdades em situações rotineiras.
Figura 06: Cena do
comercial com personagens representando a
Microso� (esquerda) e
Apple (direita)
Fonte: vídeo “Apple
Mac Guy VS PC Guy”,
disponível no YouTube,
por meio do link: h�ps://
www.youtube.com/
watch?�me_con�nue=1
38&v=ntZ14BAFMyo&fe
ature=emb_logo. Acesso
em: 31 out. 2019.

Figura 07: Comercial Crazy Ones
Fonte: parte do vídeo: “Think Diﬀerent”, disponível no YouTube, por
meio do link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=4oAB83Z1ydE. Acesso em: 15 nov. 2019.

Figura 08: Cartaz da campanha Think Diﬀerent
Fonte: Mundo das marcas, conteúdo online. Disponível em: h�p://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/apple-think-diﬀerent.html. Acesso
em: 12 out. 2019.
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O slogan Think diﬀerent, usado no comercial
apresentado nas Figuras 7 e 8, foi criado no ano de
1997. Ele foi publicado nos anúncios da marca e
também assinou seus comerciais de TV. O slogan,
juntamente à campanha, não tinha a intenção de
vender, mas sim de apresentar os valores da Apple
para os consumidores. Este slogan foi criado muitos anos depois da IBM usar o “Think”. A Apple
literalmente thought diﬀerently ao se apropriar
criativamente do slogan da IMB, acrescentando a
ela a irreverência e o bom humor, características
próprias de seu jovem público.
No website da empresa Apple, podemos encontrar os valores da marca. São eles: (i) acessibilidade – uma tecnologia só ﬁca poderosa
quando seu poder é para todos –; (ii) meio ambiente – um produto inovador de verdade marca
o mundo, não o planeta –; (iii) privacidade – os
produtos são criados para proteger sua privacidade, pois este é um direito humano fundamental; e (iv) responsabilidade dos fornecedores – é
exigido dos fornecedores e da própria Apple os
mais altos padrões de qualidade para garantir
benefícios para as pessoas e para o planeta.
Após a análise comparativa da comunicação
das duas marcas, foi possível identiﬁcar diferenças relevantes tanto na forma quanto no público
para o qual elas se direcionam. Podemos perceber que a IBM, desde sua criação, segue a cultura de seu slogan “Think” (racional) e, a partir
disso, sua linha comunicacional seguiu informativa e voltada para empresários. A Apple segue
uma linha totalmente diferente. Ao se apropriar
do slogan think e adicionar a palavra diﬀerent, a
marca direciona a sua comunicação para o público jovem, criativo e autêntico, e cria as suas peças
e produtos voltados para esse público.
Conforme vimos anteriormente, Costa
(2008) aﬁrma que a marca vale por aquilo que
signiﬁca. Deste modo, o discurso multimodal da
marca Apple, desde seus produtos até a sua comunicação, permitiu que, em poucos anos, a empresa chegasse ao mesmo valor de marca da IBM.
Ademais, a Apple já ultrapassou os números da
IBM, visto que, em 2018, foi a primeira empresa
americana a atingir patamares de valia de US$ 1
trilhão (FORBES, 2018).
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Na imagem a seguir, podemos ver a comparação do valor cumulativo das marcas do ranking
dos anos de 2001 e de 2019. A partir da Figura
9, observa-se que, em 2001, a IBM tinha maior
participação de mercado, enquanto a Apple é
identiﬁcada com certa diﬁculdade. Já no ano de
2019, temos a inversão de papéis: a Apple assume a primeira posição, e a IBM diminuiu signiﬁcativamente seu valor de marca.

Figura 09: Valor cumula�vo das marcas nos anos de 2001 e 2019
Fonte: Interbrand, conteúdo online. Acesso em: 12 out. 2019.

Esta imagem pode ser analisada como uma
nova versão da Tabela 1, por meio da qual podemos comparar, por ano, o valor, o crescimento, e
a posição de cada uma destas marcas.
ANO CATEGORIAS APPLE
2007 Valor
11.037
Crescimento
+21%
Posição
33
2008 Valor
13.724
Crescimento
+24%
Posição
24
2009 Valor
15.433
Crescimento
+12%
Posição
20
2010 Valor
21.143
Crescimento
+37%
Posição
17
2011 Valor
33.492
Crescimento
+58%
Posição
8

IBM
57.091
+2%
3
59.0,31
+3%
2
60.211
+2%
2
64.727
+7%
2
69.905
+8%
2
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ANO CATEGORIAS APPLE
2012 Valor
76.568
Crescimento
+29%
Posição
2
2013 Valor
98.316
Crescimento
+28%
Posição
1
2014 Valor
118.863
Crescimento
+21%
Posição
1
2015 Valor
170.276
Crescimento
+43%
Posição
1
2016 Valor
178.119
Crescimento
+5%
Posição
1
2017 Valor
184.154
Crescimento
+3%
Posição
1
2018 Valor
214.480
Crescimento
+16%
Posição
1
2019 Valor
234.241
Crescimento
+9%
Posição
1

ARTIGO

IBM
75.568
+8%
3
78.808
+4%
4
72.244
-8%
4
65.095
-10%
5
52.500
-19%
6
46.829
-11%
10
42.972
-8%
12
40.381
-6%
12

Tabela 01: Crescimento, posição e valor das marcas IBM e Apple entre
os anos de 2007 e 2019
Fonte: Fonte: Interbrand, conteúdo online. Acesso em: 12 out. 2019.

Ao analisarmos as duas marcas, por meio
do ranking e das informações da Interbrand, veriﬁcamos que, a partir do ano de 2007, a IBM
já estava consolidada, ao passo que a Apple era
uma entrante no mercado, lançando seus primeiros produtos como o iPhone, que foi totalmente
inovador e rapidamente se tornou famoso e desejado. O produto foi uma demonstração de alto
nível da convergência da tecnologia. A partir deste lançamento, a Apple conseguiu criar uma nova
demanda de mercado, gerando altos números de
mídia espontânea, já que os produtos em si se
tornam notícia.
Em 2008, é possível observar crescimento

das duas marcas tanto em valor quanto em posições no ranking. Contudo, a Apple conseguiu
entender seu público e lançou produtos que rapidamente viraram tendência. Com isso, é possível
indicar que o atendimento ao cliente vai além de
todas as expectativas sobre como esse serviço deveria ser, sendo ele o responsável por promover,
em todos os níveis, a experiência com a marca.
Foi a partir deste ano que a IBM começou a ser
vista como um fornecedor de soluções e não um
fornecedor de equipamentos para empresas.
Mesmo com os efeitos da crise de 2008, a Apple superou seu número de vendas dos produtos
iPod e iPod Touch. No entanto, o preço de seus
produtos se tornou uma barreira para alguns consumidores preocupados com custos. Conhecendo
seu público, a Apple respondeu rapidamente com
produtos de baixos preços para atender a esta necessidade. A IBM, mesmo com todas as diﬁculdades do mercado, conquistou a receita mais alta
de sua história, investindo em inovação à medida que continua sua evolução de um provedor de
hardware a soluções de software e serviços. Neste
ano, a empresa foi líder de mercado, com presença
expandida em mais de 170 países e cerca de 65%
da receita gerada fora dos EUA.
Em 2010, a Apple teve outro ótimo ano, subindo três posições no ranking. As vendas do
iPhone 4 atingiram a marca de 1,5 milhão no primeiro dia. A IBM mais uma vez se reinventou,
fazendo um ótimo trabalho de antecipação de
áreas de crescimento, alta lucratividade e criação
de valor. Na época, a IBM ajudou os clientes a
obter ﬂexibilidade e vantagem competitiva para
ter sucesso na economia em rede.
Em 2011, a Apple se tornou uma marca ícone. Empregando tecnologia para fornecer a melhor experiência para o consumidor, a empresa
deu um salto da 17ª para a 8ª posição no ranking.
Os consumidores continuaram procurando os
lançamentos com ansiedade e, rapidamente, os
produtos passaram a integrar seus estilos de vida. A IBM, que comemorou seu aniversário de
100 anos este ano, se tornou mais forte do que
nunca. O sucesso da marca decorreu, em grande
parte, do seu compromisso com a inteligência.
Em 2012, a Apple chega à segunda colo-
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cação do ranking, superando a IBM em valor.
Poucas empresas revolucionaram o modo como vivemos como a Apple. Steve Jobs entendeu que uma marca é capaz de humanizar os
negócios e, por isso, ela conquistou seu público
e os transformou em embaixadores da marca.
A IBM continuou a se reinventar para atender
às mudanças constantes e às necessidades do
mercado, voltando sua atenção para mercados
emergentes, como o de análise de big data e de
computação em nuvem Smarter.
Em 2013, a Apple atinge o topo do ranking de
marcas com um crescimento de 28% em relação
ao ano anterior, chegando a valer 98.316 milhões
de dólares. A Interbrand tem um novo número
1: a Apple. A marca mudou a maneira como as
pessoas trabalham, se divertem e se comunicam.
Por dominar a capacidade de surpreender seus
públicos, a Apple estabeleceu um padrão alto para estética, simplicidade e facilidade de uso.
Apesar de uma contração na receita, a IBM
ainda entregou ganhos recordes por ação, margens e ﬂuxo de caixa até o ﬁnal de 2012 e o início
de 2013. A marca continuou a se destacar em inovação, gerando 6.478 patentes em 2012. Seu desempenho de receita continuou sendo um ponto
de preocupação e a marca trabalhou com vistas à
solidiﬁcação de sua posição de marca como fornecedora de inovação empresarial no século XXI.
Em 2014, a Apple se manteve número 1 no
ranking, com crescimento de 21% em relação a
2013. Ao mesmo tempo, a IBM decaiu 8%. O lançamento do Apple Watch e do Apple Pay foram
algumas das ações que marcaram o ano. Para a
IMB, 2014 marcou um ponto de virada na sua
história. Com os declínios na receita, a IBM mudou sua estratégia e avançou rumo a um foco
mais forte em big data, análise, computação em
nuvem e sistemas de engajamento. No entanto,
com muitos de seus concorrentes focando nas
mesmas áreas, a IBM teve que rever seus métodos de como alavancar sua marca para se diferenciar no futuro.
Em 2015, a Apple apareceu novamente em
primeiro lugar, com o montante de 170.276 milhões de dólares em valor, e com crescimento de
43%. Já a IBM surgiu em quinto com 65.095 mi-
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lhões de dólares e queda de 10% em relação ao
ano anterior.
“If you don’t cannibalize yourself, someone
else will”. A frase de Steve Jobs diz muito sobre a
empresa, que ano após ano se reinventa trazendo
inovações que superam seus produtos antigos.
Com a ambição de fazer parte de todas as partes da vida das pessoas, a empresa não descansa
quando se trata de inovação. Como líder mundial
em negócios, a IBM permaneceu no Top 10 da
Interbrand, mas sua posição falhou em alguns
detalhes, reﬂetindo as lutas da empresa durante sua última grande transição nos últimos anos.
A IBM foi mudando pouco a pouco o seu foco
para análise de dados, computação em nuvem,
mobile, social e segurança. Mesmo que essas áreas cresçam rapidamente, elas têm levado a uma
grande queda na receita.
Em 2016, a IBM continuou a perder valor e,
no ranking, ﬁcou na posição 6. A Apple, em contrapartida, apresentou crescimento de 6% em
relação ao ano anterior. No ano de 2017, a Apple
teve como lançamento o iPhone X, que, com sua
tecnologia de reconhecimento facial, surpreendeu a todos. Com isso, a empresa teve aumento
de 3% em seu valor, se mantendo na primeira
posição do ranking por mais um ano.
No ano de 2018, a Apple cresceu 16% em relação ao ano anterior, o que foi provavelmente
motivado pelos lançamentos dos smartphones
XR, XS Max e XS. O iPhone XR foi o lançamento mais acessível na questão preço para o público, incidindo em altos números de vendas. Em
2019, como era de se prever, a Apple se manteve como líder do ranking de marcas pelo 7º ano
consecutivo, com crescimento de 9% em relação
ao ano anterior. Neste respectivo ano, seu principal lançamento foram os iPhones 11 e 11 Max,
smartphones estes que possuíram a inovação de
três câmeras traseiras. A IMB infelizmente teve
sua pior posição dentro dos anos de análise, com
uma queda de 6%. A marca tinha muitas expectativas no setor de inteligência artiﬁcial aplicada
a negócios, segundo o seu site oﬁcial, o que visivelmente não foi o suﬁciente para manter o valor
do ano anterior.
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4. Considerações Finais
O objetivo deste estudo foi demonstrar como
o valor simbólico de uma empresa se transforma
em valor ﬁnanceiro. Após a revisão dos conceitos
das categorias marca, estratégias, gestão e valor
de marca, públicos e discurso multimodal da
marca, pudemos não apenas conhecer e compreender os processos de construção e consolidação
de marcas, mas também estimular senso crítico
para escolher, dentre tantas possibilidades, duas
marcas representativas para o estudo comparativo de seu discurso multimodal, os quais levam à
construção do signiﬁcado de marca e de sua performance ﬁnanceira.
De acordo com nossos estudos à luz de renomados autores, veriﬁcamos que “uma marca
vale por aquilo que signiﬁca” (COSTA, 2008) e
percebemos mais claramente esta asserção após
o estudo das duas marcas escolhidas. A IBM,
com 109 anos no mercado, no início de suas atividades era considerada uma marca inovadora,
promissora e necessária para os novos tempos
que estavam por vir. Assim sendo, seu valor ﬁnanceiro no mercado era signiﬁcativo. De acordo
com a Interbrand, ao atingir 65 anos a empresa
poderia ser considerada madura e consolidada,
já que surgiu de forma ousada e criativa.
Do think para o think diﬀerent, estes slogans conquistaram a atenção dos consumidores,
o espaço no mercado e ultrapassaram signiﬁcados em números. A grande, robusta e tradicional
IBM, como pudemos perceber no comparativo
anual do ranking de valor de marca da Interbrand, foi superada por uma nova empresa. No
primeiro ano de análise, temos a Apple como
uma entrante no mercado, ocupando a 33ª posição da lista, enquanto a IBM, quase líder, estava
na 3ª posição. Após a virada de chave, a Apple,
em 2019, ocupa a primeira posição pelo 7º ano
consecutivo, e a IBM segue decaindo, agora para
a 12ª colocação, perdendo valor em comparação
ao último ano.
Considerando o exposto, cumprindo os objetivos deste estudo, percebemos que o valor simbólico se transforma em valor ﬁnanceiro. Nesta
análise, de um lado tempos a IBM que, com seus
produtos inovadores, no passado conquistou o
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topo do ranking de marcas da Interbrand e se
tornou uma marca consolidada do mercado de
tecnologia. Contudo, a marca ﬁcou parada no
tempo, o que ocasionou a perda de valor simbólico e ﬁnanceiro. De outro lado, a Apple, com
seus produtos diferenciados, design inovador e
excelência em atendimento, conquistou o público criativo, jovem e irreverente, além do topo do
ranking de marcas, ultrapassando a IBM.
Esperamos que esta pesquisa possa contribuir tanto para o âmbito acadêmico quanto para
o proﬁssional, posto que ambos almejam conhecer e dominar esta área, para orientar o mercado nas discussões vinculadas à gestão da marca.
Após este estudo, espera-se que se desenvolvam
novas pesquisas na área de branding, como, por
exemplo, estudos com foco em ações que a IBM
poderia ter realizado para manter seu valor e sua
posição no ranking, já que, de acordo com o que
vimos na revisão de conceitos, o branding “é uma
forma criteriosa de proteger as conquistas simbólicas da marca” (TROIANO, 2012, p. 36).
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Resumo:
A marca é um importante instrumento de identiﬁcação dos indivíduos em uma sociedade. Ela indica
a origem, a propriedade do produto ou serviço, bem
como a identiﬁcação social, o quem sou (COSTA,
2011). O povo Kaingang está entre as várias etnias
indígenas brasileiras, sendo a terceira maior do país,
em número de integrantes (IBGE, 2016). A história
e cultura indígena é muito rica e parte desta história
pode ser contada através dos graﬁsmos inseridos no
artesanato. Em todos os tempos, todos os povos tiveram e têm suas marcas (símbolos, insígnias, identidades visuais) que os identiﬁcam na sociedade no
qual estão inseridos. As marcas do povo Kaingang
são muito fortes e de uma forma muito interessante, os signiﬁcados dos desenhos, registram e contam
sobre os acontecimentos do cotidiano da vida e até
mesmo como as aldeias se organizam. O foco deste
trabalho é o design da marca Ga-Há, da aldeia indígena de Cacique Doble/RS/Brasil. Primeiramente
são abordados os conceitos sobre marca e identidade e também é feita uma introdução inicial sobre as
etnias de índios brasileiros, para a contextualização
da etnia Kaingang e logo após são apresentados os
principais símbolos e seus signiﬁcados ligados a história e a cultura deste rico povo indígena. Na sequência é mostrado o processo de design da marca com
seus signiﬁcados.

Abstract:
The brand is an important tool for identifying individuals in a society. It indicates the origin, ownership of the product or service, as well as social identiﬁcation, who I am (COSTA, 2011). The Kaingang
people are among the various Brazilian indigenous
ethnicities, being the third largest in the country,
in number of members (IBGE, 2016). The indigenous history and culture is very rich and part of this
history can be told through the graphics inserted
in the crafts. At all times, all peoples have had and
have their marks (symbols, insignia, visual identities) that identify them in the society in which they
are inserted. The marks of the Kaingang people are
very strong and in a very interesting way, the meanings of the drawings, register and tell about the
events of everyday life and even how the villages
are organized. The focus of this work is the design
of the Ga-Há brand, from the indigenous village
of Cacique Doble/RS/Brazil. Firstly, the concepts
of branding and identity are addressed and an initial introduction is also made on the ethnicities of
Brazilian Indians, for the contextualization of the
Kaingang ethnicity and soon after, the main symbols and their meanings related to the history and
culture of this rich indigenous people are presented. Following is the brand design process with its
meanings.

Palavras-chave: design; marca; aldeia indígena; Kaingang; identidade visual.

Keywords: design; brand; indigenous village;
Kaingang; visual identity.
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Resumén:
La marca es una herramienta importante para
identiﬁcar individuos en una sociedad. Indica el
origen, la propiedad del producto o servicio, así
como la identiﬁcación social, quién soy yo (COSTA, 2011). El pueblo Kaingang se encuentra entre
las diversas etnias indígenas brasileñas, siendo
el tercero más grande en el país, en número de
miembros (IBGE, 2016). La historia y cultura indígena es muy rica y parte de esta historia se puede contar a través de los gráﬁcos insertados en
las artesanías. En varios momentos del tiempo,
todos los pueblos han tenido y tienen sus marcas
(símbolos, insignias, identidades visuales) que
los identiﬁcan en la sociedad en la que se insertan. Las marcas del pueblo Kaingang son muy
fuertes y, de una manera muy interesante, los signiﬁcados de los dibujos, registran y cuentan los
eventos de la vida cotidiana e incluso cómo se organizan las aldeas. El enfoque de este trabajo es
el diseño de la marca Ga-Há, del pueblo indígena
de la ciudad de Cacique Doble/RS/Brasil. En primer lugar, se abordan los conceptos de marca e
identidad y también se realiza una introducción
inicial sobre las etnias de los indios brasileños,
para la contextualización de la etnia Kaingang y
poco después, se presentan los principales símbolos y sus signiﬁcados relacionados con la historia y la cultura de este rico pueblo indígena. A
continuación se presenta el proceso de diseño de
marca con sus signiﬁcados.
Palabras-clave: diseño; marca; aldea indígena; Kaingang; identidad visual.
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Résumé:
La marque est un outil important pour identiﬁer
les individus dans une société. Il indique l’origine,
la propriété du produit ou du service, ainsi que
l’identiﬁcation sociale, qui je suis (COSTA, 2011).
Le peuple Kaingang fait partie des diverses ethnies indigènes brésiliennes, étant le troisième plus
grand du pays, en nombre de membres (IBGE,
2016). L’histoire et la culture indigènes sont très
riches et une partie de cette histoire peut être racontée à travers les graphiques insérés dans l’artisanat. En tout temps, tous les peuples ont eu et
ont leurs marques (symboles, insignes, identités
visuelles) qui les identiﬁent dans la société dans
laquelle ils s’insèrent. Les marques du peuple
Kaingang sont très fortes et d’une manière très
intéressante, les signiﬁcations des dessins, enregistrent et racontent les événements de la vie quotidienne et même comment les villages sont organisés. L’objectif de ce travail est la conception de
la marque Ga-Há, du village indigène de Cacique
Doble/RS/Brésil. Tout d’abord, les concepts de
marque et d’identité sont abordés et une première
introduction est également faite sur les ethnies
des Indiens du Brésil, pour la contextualisation de
l’ethnie Kaingang et peu de temps après, les principaux symboles et leurs signiﬁcations liés à l’histoire et à la culture de ce riche peuple autochtone
sont présentés. Voici le processus de conception
de la marque avec ses signiﬁcations.
Mots-clés: Conception; marque; village indigène; Kaingang; identité visuelle.
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1. Introdução
O foco deste trabalho é o design da marca
Ga-Há, da aldeia indígena de Cacique Doble/
RS. Primeiramente é feita uma introdução inicial
sobre as etnias de índios brasileiros, para a contextualização da etnia Kaingang e logo após são
apresentados os principais símbolos e seus signiﬁcados ligados a história e a cultura deste rico povo
indígena. Na sequência é mostrado o processo de
design da marca com seus signiﬁcados.
2 Marca e Branding
Os conceitos sobre marca e branding iniciam
este artigo para embasar o conhecimento sobre o
assunto e guiar as etapas do objetivo desse trabalho que é o design da marca Ga-Há.
“Será que conceito tem alguma utilidade prática?
Ora, a melhor ação é sempre precedida de pensamento... [...] No mundo dos negócios não há certezas, não há garantias e não há segurança. Mas o
conhecimento, se bem aplicado, reduz as incertezas,
reduz os riscos e amplia a compreensão. [...] Se houvesse resposta certa para cada problema empresarial, provavelmente os negócios seriam muito simples” (NASCIMENTO, 2007, p. 1).

Essa citação tem muito a ver com a área criativa, quando o design elabora estratégias em busca de soluções de marca, para os diversos problemas para as pessoas, empresas e instituições. Não
há garantias, pois são muitos fatores envolvidos
e que inﬂuenciam nos resultados e alguns destes
aspectos são controláveis e outros são incontroláveis. Mas a busca constante de atualização e
conhecimento, bem como as experiências e até
mesmo os erros ajudam a construir um caminho
cada vez mais embasado e assertivo. Uma marca
deve ser feita de forma racional, seguindo uma
metodologia de design, com fases que organizam
o trabalho de forma consciente para se atingir o
melhor resultado. O designer pode fazer o melhor
trabalho de design de marca, mas é preciso que o
trabalho com essa marca tenha continuidade, ou
seja, como essa marca será cuidada e trabalhada no dia-a-dia, no seu ambiente de existência e
junto ao seu público, neste sentido os conceitos
de marca e branding são fundamentais para iniciar esse trabalho.
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“Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identiﬁcar a origem e distinguir produtos
ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou aﬁns
de origem diversa. De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos
os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96.” (INPI, 2019).

A marca é um importante instrumento de
identiﬁcação dos indivíduos em uma sociedade.
Ela indica a origem, a propriedade do produto ou
serviço, bem como a identiﬁcação social, o quem
sou (COSTA, 2011). De acordo com Chamma;
Pastorelo (2014) o signiﬁcado do termo marca é
ampliﬁcado com as teorias de branding.
Para Wheeler (2012) as funções da marca
são: navegação, segurança e envolvimento. Na
navegação a marca ajuda o consumidor a escolher entre uma grande quantidade de opções. Na
segurança a marca comunica que a escolha do
produto ou serviço é segura e que ele tomou a decisão correta. No envolvimento, as marcas usam
elementos visuais para que as pessoas se identiﬁquem com as mesmas. O branding, de acordo
com Posner (2015) é a forma como uma empresa
cria e gerencia uma marca, transmitindo mensagens e valores ao seu público, como estratégia
para diferenciar seus produtos e serviços.
O conceito de marca é antigo do século XIII
e o conceito de branding apesar de ser considerado algo novo, já funcionava em tempos antigos.
Mas origem da marca se dá com o surgimento
do homem na terra, com a sua necessidade de
expressão, representação, identiﬁcação, simbolização, signiﬁcação e compartilhamento com seus
semelhantes. (NASCIMENTO, 2007). Segundo
Santos (2010) desde a antiguidade foram utilizados símbolos, insígnias, siglas, selos para marcar produtos agrícolas ou manufaturados, com o
objetivo de atestar origem e qualidade. Na idade
média a marca surge como diferenciação de produtos, para controle de qualidade e produção.
Os conceitos de marca e branding se relacionam. Branding é “fazer a marca ter valor,
fazê-la acontecer” (NASCIMENTO, 2007, p. 11).
Para Nascimento (2007) a fundamentação do
branding está espalhada pela história humana.
Por exemplo, um brasão, um símbolo ou uma
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bandeira, são marcas que expressam valores para causas, nações e religiões. E ao redor dessas
marcas, existem pessoas que acreditam no seu
signiﬁcado e muitas vezes lutam e batalham para defender esses valores. Nesse contexto, de um
lado está a marca, o sinal visual simbólico e do
outro está a comunidade de pessoas dessa marca. Para esse autor essa é a essência do branding.
Na ﬁgura 01 mostra a representação de símbolos
que são marcas fortes de religiões, que possuem
signiﬁcados e valores e as suas comunidades de
pessoas que acreditam em tudo que envolve o
que essas marcas representam.

Figura 01: Símbolos da maçonaria, cris�anismo, judaísmo e islamismo.
Fonte: DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS (2020)

Uma marca é formada por vários componentes, como o logotipo, o lema, o slogan, os produtos, o ambiente físico, dentre outros. “Mas marca
é muito mais do que a soma de seus componentes
– muito do que constitui uma marca é intangível”
(POSNER, 2015). De acordo com Posner (2015) a
marca é um composto de estratégias internas da
empresa e externamente pela percepção e experiência do consumidor. O mesmo autor ainda cita a famosa frase de Walter Landor “os produtos
são feitos nas fábricas, mas as marcas são feitas
na mente”.
A marca antecede o branding. O símbolo da
marca é a representação daquilo que tem valor
e que é realmente marcante para alguém (NASCIMENTO, 2007). O objetivo do branding para
Posner (2015) é fazer a construção do relacionamento da marca com os seus consumidores,
por isso que, quanto mais as empresas tiverem
conhecimento sobre os seus clientes, mais poderá melhorar seus produtos, para promover ﬁdelidade, conﬁança e envolvimento do consumidor
para com a marca. Resumidamente o objetivo do
proposito de branding para Posner (2015) é: tirar
vantagem dos valores e crenças; criar uma ligação; gerar uma resposta emocional; proporcio-
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nar conﬁança; garantir continuidade; construir
ﬁdelidade; agregar valor e aplicar um preço mais
elevado. Quando o branding cria conexão emocional com a marca, em relação ao que se espera
e o que a marca oferece, o resultado gera conﬁança, segurança e tranquilidade e o consumidor
permanece ﬁel a marca.
De acordo com Kreutz e Fernández (2009)
as novas tendências de branding estão embasadas numa profunda conexão emocional das marcas com os seus consumidores. “Através de estudos antropológicos, psicológicos e sociológicos,
as novas tendências do branding encontram os
referentes simbólicos em que se sustenta e articulam os desejos e aspirações que motivam aos
consumidores a estabelecer uma relação emocional entre suas vidas e as marcas, identiﬁcando
nelas seus sentimentos” (KREUTZ e FERNÁNDEZ, 2009, p. 34). Nesse contexto, os mesmos
autores complementam que as novas tendências
de branding, falam sobre conexões emocionais
íntimas das pessoas no seu cotidiano, ou seja,
não é apenas presença, transparência e funcionalidade da marca, que são importantes mas vai
muito além disso.
Analisando esses estudos, dessas referências
da área de marcas e branding, ﬁca claro que a
empresa/instituição/pessoa deve estar atenta ao
que as pessoas estão pensando, desejando e sentindo. É como se a marca ﬁzesse parte da sua vida e vice-versa. As pessoas são o coração de uma
marca e entender quem é o seu público, suas características e os seus sentimentos é fundamental para desenvolver a marca a cada dia. Esse é o
signiﬁcado do branding, trabalhar e divulgar os
valores da marca junto ao seu público. Branding
é viver e experienciar a marca.
3 Design de Identidade da Marca Marca
Ga-Há
Para a realização do trabalho foi utilizada a
metodologia de design de identidade visual de
Alina Wheeler (2012), com inspirações na metodologia de Kreutz (2012). De acordo com Thompson (1995), as formas simbólicas não existem no
vazio e por isso, a metodologia para a criação da
identidade visual seguiu os seguintes passos. A
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primeira parte deste trabalho consistiu na pesquisa
e estudo sobre o povo indígena com foco nos graﬁsmos Kaingangs e os seus signiﬁcados. As etapas do
processo do design de marca que foram seguidas
são a: 1) Brieﬁng 2) pesquisa e análise de dados, 3)
elaboração de estratégias, 4) processo criativo, 5)
apresentação e aprovação, 6) elaboração do manual da marca, 7) entrega do trabalho, cujo embasamento é de Wheeler (2012) e Kreutz (2012).
Segundo Wheeler (2012) a identidade da
marca pode ser vista, tocada, agarrada, ouvida, ou
seja, é um apelo para os sentidos, pois é tangível.
Strunck (2001) cita os elementos importantes
na criação da identidade visual de uma marca, que
são relacionados com a personalidade da mesma.
Segundo o mesmo autor esses elementos construtivos da identidade da marca são primários e secundários. Os primários são o logotipo e o símbolo
e os secundários são as cores, a tipograﬁa, as formas, dentre outros. Nesse contexto, a identidade
da marca é composta por esses elementos que dão
os signiﬁcados e as essências para a marca.
De acordo com a presença desses componentes o INPI (2020) classiﬁca os tipos de marca em:
nominativa, ﬁgurativa, mista e tridimensional.
A marca nominativa é formada por palavras,
letras e/ou números (ﬁgura 02).

Figura 02: Exemplo de marca nomina�va.
Fonte: SONY (2020)

A marca ﬁgurativa é composta
por um desenho,
uma imagem, uma
forma fantasiosa.
A ﬁgura 03 mostra
a versão ﬁgurativa
da marca Starbucks, sem a descrição escrita do nome.

Figura 03: Exemplo de marca ﬁgura�va
Fonte: STARBUCKS (2020)
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A ﬁgura 04 mostra um exemplo de marca
mista, que combina imagem e palavra.

Figura 04: Exemplo de marca mista.
Fonte: ADIDAS (2020)

A marca tridimensional é a forma única de
um produto (ﬁgura 05).

Figura 05: Exemplo de
marca tridimensional
Fonte: MUNDO DAS
MARCAS (2020)

Antes de saber que tipo de marca vai ser a
marca Ga-Há, quais serão as suas características
e como serão conﬁgurados os seus componentes
primários e secundários é preciso percorrer as
etapas da metodologia de design citada acima.
Primeiramente é apresentado o brieﬁng e na sequencia é apresentado o estudo, realizado para
obter conhecimento sobre a cultura indígena e
também especiﬁcamente sobre a etnia dos indígenas Kaingang. Esta é a parte inicial da metodologia do design que constitui a pesquisa e análise
de dados.
3.1 Brieﬁng
Fazer o design da marca de uma comunidade
indígena Kaingang, situada em Cacique Doble/
RS. Inicialmente o principal objetivo da marca é
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de ajudar na divulgação dos produtos artesanais
que são feitos nesta aldeia, como cestos, balaios,
ﬁltros dos sonhos, dentre outros. Um dos pontos
de venda desses produtos é a COOHORTI Cooperativa de Hortifuti-Grangeiros de Cacique Doble/RS. Além da identiﬁcação e divulgação dos
produtos, a marca pretende trazer inspiração
para o fortalecimento do cultivo das demais tradições desta rica e milenar cultura, pois os seus
integrantes também fazem apresentações artísticas em eventos, que envolvem aspectos da sua
cultura, como a dança, a caracterização através
da indumentária, os acessórios, as pinturas, etc.
Observou-se também que é preciso sempre fazer
um trabalho de valorização da marca dentro da
aldeia, com os integrantes da mesma.
Inicialmente os principais objetivos da marca são:
- Expressar e honrar as origens do povo indígena;
- Enaltecer a história, arte e cultura indígena;
- Acolher e ser acolhida;
- Representar os produtos vendidos;
- Agregar valor aos produtos.
3.2 Kaingang: História, Origens e a Aldeia
Ga-Há
É de fundamental importância para o desenvolvimento desta marca, conhecer sobre a cultura indígena e sobre o povo Kaingang. Neste item,
inicialmente é feita uma contextualização sobre
a etnia Kaingang no Brasil e logo após são apresentados aspectos sobre a origem, símbolo e os
seus signiﬁcados.
Muito antes do sistema colonial brasileiro,
já existiam aqui os indígenas, com grupos sociais que produziam a sua própria cultura. Lopez
(1994) cita quatro grupos importantes de indígenas do Brasil pré-cabralino: os Tupis, os Tapuias,
os Aimorés e os Xavantes. Os Tupis foram os
mais importantes, pois eram evoluídos na construção de ocas, tecelagem, cestarias, conheciam
diversas plantas medicinais, agricultura, etc, como moravam no litoral foi o grupo que primeiro
teve contato com os colonizadores, dessa forma
entraram em luta com os mesmos, mas acabaram sendo exterminados (LOPEZ, 1994).
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No Brasil, segundo o último censo do IBGE,
existem cerca de 900 mil indígenas, contando os
residentes em terras indígenas (63,8%) e também em cidades (36,2%). Destes tem aqueles
que se declaram pela cor ou raça e outros que
se consideram indígenas pelas tradições e costumes. Foram registradas 305 etnias, a que possui
maior número de membros, com 6,8% da população indígena é a Tikúna, que também é a língua
indígena mais falada das 274 línguas identiﬁcadas (IBGE, 2016).
A ﬁgura 06 mostra a localização das diferentes etnias indígenas pelo Brasil, dentre elas podem ser citadas as localizadas no RS, que são os
Kaingang, os Charruas e os Guaranis.

Figura 06: Localização das etnias indígenas no Brasil
Fonte: TUPI GUARANI (2016)

De acordo com a FUNAI (2016) as seguir
são citadas as etnias que são as mais numerosas em população do Brasil: A maior é a etnia
Ticuna com 35.000 membros, em segundo lugar vem a Guarani com 30.000 integrantes, em
terceiro lugar é a Caiagangue ou Caigangue com
25.000, seguidos em ordem pelas etnias: Macuxi com 20.000, Terena com 16.000, Guajajara
com 14.000, Xavante com 12.000, Ianomâmi
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com 12.000, Pataxó com 9.700 e Potiguara com
7.700, dentre outros.
A etnia Kaingang, foco do estudo deste trabalho, é a terceira maior etnia do Brasil em número
de membros, estando localizados em mais de trinta áreas dos estados do RS, PR, SP e SC. Alguns
autores utilizam o termo Caigangue e outros o termo Kaingang, que signiﬁca “coroados”, segundo o
Portal Kaingang (2016). A seguir a ﬁgura 07 mostra a imagem de um índio Kaingang trabalhando
na construção de uma cesta, a foto é de 1946 de
Harold Shultz, segundo o portal do Programa de
Povos Indígenas Brasileiros (PIB, 2016).
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incas, por exemplo. Boa parte dessa história, pode
ser contada através dos graﬁsmos inseridos no seu
artesanato, nas sua arquitetura, nos objetos, etc.
De uma forma muito interessante, os signiﬁcados dos símbolos e desenhos, registram e contam
sobre as suas crenças, sobre os acontecimentos
do cotidiano da vida e até mesmo sobre como as
aldeias se organizam. São as marcas que foram
deixadas pelos acenstrais e até hoje são repetidas
como forma de cultivar a herança histórica, artística e cultural. Desde os primórdios o homem
tinha essa necessidade de fazer essas marcações
com formas, desenhos e símbolos e o povo indígena tem muito forte isso em sua história e no seu
cotidiano. A seguir é apresentado especiﬁcamente
os detalhes sobre essas marcas e seus signiﬁcados.
O povo Kaingang pertence a família lingüística Jê. Sua origem é explicada de forma mitológica,
a sociedade se organiza em metades clânicas3 exogâmicas4, que descendem de dois irmãos Kamē e
Kaĩru (BALLIVIÁN, 2012). Reza a lenda que os
dois irmãos estavam na ﬂoresta quando caiu uma
torrencial chuva e ambos morreram afogados,
mas seus espíritos viveram e iniciaram a criação
de um novo mundo, cada um com o seu graﬁsmo
representativo, enquanto um criava o tigre com as
listras o outro criava a onça com os círculos. No
quadro 01 são mostrados como estes dois termos
são apresentados por diferentes autores.
Autor
(BALLIVIÁN, 2012)
(KAINGÁNG, 2016)
(SILVA, 2016)
(SILVA, 2002)

Termo
Kamē e Kaĩru
Kamē e Kanhuru-Kré
Kam e Kajru
Kame e Kainru

Quadro 01: Termos relacionados a origem dos Kaingang.
Fonte: A autora (2016).

Figura 07: Índio Kaingang.
Fonte: PIB (2016).

De uma forma geral a história e cultura indígena brasileira é muito rica de diversos valores,
assim como também é rica a história de outros povos nativos de outros lugares do mundo como podem ser citados os afros, os maias, os astecas e os

Tudo, inclusive objetos, integram uma dessas metades (Kamē e Kaĩru), que se complementam e se opõem. Ou seja, não é somente cada
integrante Kaingang que recebe sua marca, mas
sim todos os objetos da cultura material e os elementos da natureza. Por exemplo, sol é Kamē e
a lua é Kaĩru. Os graﬁsmos (Rá) serão uma ou
outra metade, de acordo com a descendência dos
artesãos, que sempre herdará de seu pai. Os indi-
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víduos marcados com Kamē devem se casar com
Kaĩru e vice-versa. O funeral é feito pela pessoa
mais velha da aldeia, que tiver o mesmo Rá do
falecido (KAINGÁNG, 2016). Neste contexto, o
graﬁsmo marca e orienta toda a vida com base
nesta descendência e por isso que é de suma importante na identidade do povo Kaingang.
Kamē é representado pelo por riscos ou desenhos abertos, sem fechamento das linhas. O
Kaĩru ao contrário, é representados por ﬁguras
fechadas, ponto e círculos (KAINGÁNG, 2016).
A ﬁgura 08 mostra um exemplo de aplicação de
graﬁsmo de cada um. Kamē que se lê Camé, signiﬁca comprido e Kaĩru que se lê Cairú, signiﬁca
redondo, respectivamente um é deﬁnido por linhas abertas e o outro formas fechadas.

Figura 09: Graﬁsmo representa�vo da metade Kamē (formas abertas).
Fonte: Adptado de INBRAP (2011) apud Kaingáng (2016).

Figura 08: Representações das concepções Kamē e Kainrú.
Fonte: Cavalcante e Pagnossim (2007, p. 3).

As ﬁguras a seguir apresentam desenhos
aplicados em pintura corporal, as mesmas fazem parte do Projeto Eg Rá – Nossas marcas,
da INBRAPI (Instituto Indígena Brasileiro para
Propriedade Intelectual), cujo objetivo é de documentar e preservar os graﬁsmos especíﬁcos do
povo Kaingang (PIB, 2016). Na ﬁgura 09 podem
ser observadas os graﬁsmos representativos da
metade Kamē (linhas abertas) e na ﬁgura 10, da
metade Kaĩru (formas fechadas).

Figura 10: Graﬁsmo
representa�vo da
metade Kaĩru
(formas fechadas).
Fonte: Adptado de
INBRAP (2011) apud
Kaingáng (2016).
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As ﬁguras a seguir apresentam graﬁsmos
representativos do Kamē (formas abertas) e do
Kaĩru (formas fechadas). Na ﬁgura 11 são mostradas telas decorativas (cada uma com um graﬁsmo representativo).

O contato para a realização da marca foi feito
pelo então representante da Funai o Sr. Cleomir
Zaparoli e da Cooperativa Coohorti da cidade de
Cacique Doble/RS, quando foi marcada uma reunião com o cacique Valdir Ranke de Matos e outros membros da aldeia. Também participaram
desse encontro os representantes da EMATER
de Erechim/RS. Nesse contexto, foi realizada
uma entrevista para obter dados sobre a aldeia e
sobre os objetivos da marca. A ﬁgura 13 mostra
um registro do primeiro encontro.

Figura 11: Telas decora�vas: Kaĩru e Kamē.
Fonte: INBRAP (2011) apud Kaingáng (2016)

A ﬁgura 12 mostrada uma cesta que foi criada na aldeia Ga-Há. No entrelaçamento das suas
linhas de diferentes cores, vai formando os dois
tipos de graﬁsmos. Na parte superior podem ser
observadas as formas Kaĩru e na parte inferior as
formas Kamē, juntas em um único produto.

Figura 12:
Cesta: Kaĩru e
Kamē.
Fonte: A autora
(2019).

Figura 13: Encontro com os membros da Aldeia Ga-Há.
Fonte: A autora (2019).

Além da entrevista (cuja síntese é descrita a
seguir), também foi realizado um levantamento fotográﬁco dos produtos feitos na aldeia, que
são apresentados no painel da ﬁgura 14. Tantos
nas cestarias, quando nos outros produtos, como nos ﬁltros dos sonhos, arco e ﬂecha podem
ser observados os graﬁsmos do Kaĩru e Kamē,
algumas possuem apenas representação de uma
dessas metades e outras possuem a junção das
duas metades. Esses produtos são vendidos na
Cooperativa COOHORTI da cidade de Cacique
Doble/RS e a aldeia também possui a sua própria Cooperativa que leva o mesmo nome Ga-Há.

Figura 14:
Encontro com
os membros da
Aldeia Ga-Há.
Fonte: A autora
(2019).
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A aldeia Ga-Há situa-se na cidade de Cacique
Doble, no estado do Rio Grande do Sul, no pais
do Brasil. Na cidade existem duas tribos indígenas, os Kaingangs e os Tupis-Guaranis. A história
da cidade está intrinsecamente ligada a história
indígena, começando pelo seu nome, que foi dado em homenagem a um Cacique que era muito
respeitado na sua tribo, mas ocorreu um fato em
especial que o consagrou como um herói. A região de Cacique Doble era passagem de tropeiros.
Um desses tropeiros, João Mariano Pimentel, fez
um acampamento num local perto de onde hoje
é esse município e então as suas duas ﬁlhas foram raptadas. O Cacique Faustino Ferreira Doble
imediatamente organizou uma patrulha indígena
para fazer as buscas para encontrá-las. E depois
de vários dias de intensas e incansáveis buscas, essas jovens foram encontradas já numa distância
considerável, na costa do Rio das Antas na altura
do município de Antônio Prado e foram trazidas
sãs e salvas pelo grupo de heróis formado por esse Cacique, que virou herói e em homenagem e
agradecimento ao seu ato de muita coragem, o seu
nome foi dado ao município de Cacique Doble. O
Cacique Indígena Faustino Ferreira Doble viveu
entre 1798 e 1864 e faleceu de varíola com 66 anos
(CACIQUE DOBLE, 2019).
Em entrevista com o cacique da aldeia Valdir de Matos, foram anotadas várias informações
importantes sobre a cultura e a vida da aldeia Ga-Há, a seguir é apresentada uma síntese dessa
entrevista. A aldeia é formada por cerca de 800
pessoas e cada família tem uma missão na aldeia,
por exemplo, tem aquelas que fazem as cestarias
e aquelas que fazem os ﬁltros dos sonhos, dentre outras funções. Também foi relatado sobre
as benzedeiras da aldeia que são chamadas de
cuieiras, preservando uma rica tradição ancestral de curandeiros. De acordo com o cacique
Valdir, existe nessa aldeia, um projeto de educação de crianças e jovens indígenas para que
seja resgatada e fortalecida a sua cultura. Logo, o
maior objetivo que deve ter a marca, vai além de
representar os produtos, mas ajudar a fortalecer
e resgatar a cultura indígena Kaingang, com permanente continuidade (MATOS, 2019).
A partir da pesquisa teórica foi feita uma
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análise comparativa dos graﬁsmos estudados
com os graﬁsmos presentes nas criações dos artesãos da aldeia, e foi constatado que realmente
eles seguem as inspirações dos seus ancestrais e
que esses símbolos são muito fortes na sua arte e
cultura e, até hoje, regem inclusive a organização
da aldeia e por isso devem fazer parte da marca.
Todo o indígena que nasce recebe uma denominação de acordo com a origem dos irmãos Kamē
ou Kaĩru, que vão guiar várias coisas na sua vida,
por exemplo, quem é Kamē pode casar-se com
quem é Kaĩru. E assim várias coisas se organizam na vida das pessoas de acordo com o Rá das
metades, que vai além das representações dos
graﬁsmos (MATOS, 2019).
A arte é uma das riquezas deste povo, mas
cultivar essa tradição de fazer o artesanato, fazendo com que tenha continuidade essa prática
é mais importante do que a existência de fotos e
objetos para contar a história, dessa forma são
perpetuadas, de geração para geração, as suas
características, até como forma de fortalecer a
cultura indígena. A citação a seguir, é do site da
casa das culturas indígenas: “Mais importante
que deter o objeto belo, é manter os artistas ali
fazendo e refazendo a beleza hoje como ontem,
amanhã e sempre” (IANDÉ, 2016).
No Brasil existem várias culturas indígenas,
como os Baniwa, Kaingangs, Tapirapé, Carajás, Zuruahã e vários outros, as aldeias mais tradicionais
cultivam até hoje a preservação dos saberes de seus
ancestrais, aqui foi dada ênfase aos principais elementos simbólicos. Há elementos que são comuns
em diferentes aldeias, assim como também existem elementos distintos dentro da mesma descendência. Por exemplo, pode-se citar a pena como um
elementos simbólico comum na maioria das etnias
e as palavras podem ser diferentes dentro de uma
mesma linguagem, por exemplo para denominar
um objeto. A FUNAI (2016) cita que existe uma diversidade étnica na cultura visual indígena muito
grande. Esse valores são passados de geração para
geração. Cada artesão pode variar a arte de forma
individual, mas deve ser aceito moralmente e tradicionalmente no grupo.
Para aﬂorar a criatividade de geração de ideias,
também foram feitos painéis semânticos como fon-
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te visual de inspiração para o design da marca. A
ﬁgura a seguir apresenta o painel semântico de
imagens composto a partir das referências do G1
(2020), do Museu do Índio (2020) e do Artesanato
Indígena (2020). Neste, pode-se observar a força
das cores e das linhas da pintura corporal que está
presente em todas as etnias indígenas, bem como
na cerâmica e na elaboração dos adornos corporais.
O preto e o vermelho são cores predominantes.

Figura 15: Pintura corporal, cerâmica e adornos.
Fonte: Adaptada de G1 (2020); Museu do Índio (2020); Artesanato
Iindígena (2020).

A ﬁgura abaixo mostra o painel com a pesquisa de marcas de aldeias e instituições representativas de diferentes povos indígenas. O que
se observa é que todas utilizam inspirações nas
formas simbólicas, com desenhos encontrados
no artesanato e na pintura corporal. Também
nota-se que a cor vermelha é utilizada pela maioria das marcas.

Figura 16: Análise de marcas similares.
Fonte: Adaptada de Tucum (2019); Arte Baniwa (2019); Neppi (2019).
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Com o processo criativo alimentado, depois da pesquisa teórica, entrevista e análise
de fotografias é realizada a elaboração das estratégias para o design da marca, que são apresentadas a seguir:
- A marca deve expressar as fortes características originárias do povo Kaingang, que até
hoje organizam a vida nas aldeias e determinam formas utilizadas em grafismos diversos;
- A marca deve conter as representações
originárias Kamē e Kaĩru, que inclusive todas
as pessoas da aldeia recebem ao nascer;
- A marca deve ser forte mas transmitir
uma mensagem de união e de paz;
- O significado do nome Ga-Há é terra fértil e deve estar implícito na marca, como uma
terra boa, na qual tudo que se planta cresce,
mas não somente ao cultivo da terra propriamente dito, mas também pela questão do cuidado com as pessoas e evolução humana;
- Um dos objetivos da marca é instigar e
fortalecer a cultura Kaingang dentro e fora da
aldeia, nesse contexto ela deve ser receptiva,
estar de coração aberto para receber e ser recebida, logo ela deve expressar esse sentimento
de amor pela história e cultura indígena;
As palavras-chave são Kaingang, paz,
amor, humanidade, terra fértil, Ga-Há. Com
base nas estratégias e palavras-chave a seguir
é apresentado o conceito da marca.
O conceito da marca Ga-Há expressa a
cultura indígena através de traços étnicos, que
lembram os desenhos feitos e registrados pelo povo Kaingang, que contam a origem dessa
etnia, através de dois irmãos gêmeos Kamē e
Kaĩru, que são marcas próprias que todas as
pessoas e todas as criaturas recebem. São significados opostos, mas que precisam um do
outro para existirem e, dessa forma se complementam e se fortalecem. A marca foi inspirada
nas formas Kamē e Kaĩru, agregando os significados e objetivos da aldeia. O conjunto é
formado por um coração – o coração Ga-Há
– que é uma forma fechada, mas está amparado por duas formas abertas que significam
busca, luta, fertilidade, crescimento (Kamē). O
interior do coração é formado por uma pessoa
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de braços abertos formando o símbolo da paz,
com formas fechadas (Kaĩru). As letras foram
criadas com a técnica de criação tipográfica
(foi desenhado todo o alfabeto), inicialmente
foi feito a mão, com inspiração na pintura corporal indígena e nas formas Kamē e Kaĩru. Na
parte inferior da marca tem uma linha vermelha Kamē que representa a terra fértil Ga-Há,
que significa não somente o cultivo da terra,
mas também o desenvolvimento humano, da
arte e da cultura. No conjunto geral a marca
expressa paz e amor, numa época em que os
índios sofrem tanto preconceito, dentre outros, a marca Ga-Há é uma marca que expressa o bem, mas também clama pelo bem. É uma
marca que pede paz e que emana paz e amor.
A figura 17 apresenta a marca com as respectivas descrições sobre os significados de cada forma. Para se chegar nesse resultado foram
feitos esboços manualmente e depois realizado
o desenho no software. O processo começou a
ser realizado a mão para que o traço fosse parecido com a pintura corporal indígena, ou seja,
que tivesse a imperfeição da pintura manual.
Cada traço representa as origens Kaingangs
Kamē e Kaĩru, com as formas fechadas e abertas. O coração maior está acolhendo o coração
menor que é formado por um ser humano que
ao mesmo tempo é formado pelo símbolo da
paz. Os braços da pessoa estão abertos para receber e ser bem recebida com amor e paz por
todos. Ao lado do coração existem dois traços que representam a luta, o cultivo, o crescimento, a fertilidade e a evolução tanto da
terra quanto humana. Esse símbolo está todo
composto com as mesmas formas das linhas
que foram criadas as letras do nome Ga-Há.
O símbolo é denominado o coração Ga-Há. As
letras foram desenhadas de forma única, com
inspiração nas linhas da pintura corporal e na
representação Kamē e Kaĩru. A linha vermelha
que está na base da marca representa o significado Ga-Há que é terra fértil, a partir da qual a
marca nasce, se desenvolve e evolui junto com
as pessoas que a cercam.
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Figura 17: Apresentação da marca Ga-Há com as descrições dos seus
signiﬁcados.
Fonte: A autora (2019).

Figura 18: Marca Ga-Há – Da Aldeia Kaingang de Cacique Doble/RS.
Fonte: A autora.

O manual da marca tem a função de guiar
o bom uso da marca para evitar distorções e
apresentações indevidas que podem fazer com
que a marca perca seu valor e os seus significados. Um dos aspectos mais importantes são
as cores da marca, a mesma pode variar entre
preto, vermelho e branco, podendo inverter
com o fundo, sempre tendo cuidado com a clareza e contraste da sua apresentação. A figra 19
mostra umas das aplicações validas sobre um
fundo com imagem de uma cesta.
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Figura 19: Opção de aplicação correta da marca, apresentada no manual da marca Ga-Há.
Fonte: A autora.

A ﬁgura 20 mostra as opções para aplicação
da marca em tags, adesivos e carimbos, que servem para identiﬁcar produtos e divulgar a marca.
Uma opção é impressa em colorido e a outra opção é em forma de carimbo, cujas tags podem ser
feitas de forma artesanal e manual.

ARTIGO

Figura 21: Opção de aplicação da marca em tags nas cestarias.
Fonte: A autora.

A seguir são apresentadas na ﬁgura 22, as
opções válidas da marca, com as variações de
cores permitidas. Não se pode sair dessas cores
justamente pelo seu signiﬁcado. O vermelho representa a luta indígena, o branco a paz e o preto
a sua força, cujos signiﬁcados são atrelados a todo o desenvolvimento do conceito e identidade
da marca.

Figura 22: Opção de aplicação da marca em tags nas cestarias.
Fonte: A autora.
Figura 20: Opção de aplicação da marca em tags, adesivos e carimbos.
Fonte: A autora.

A ﬁgura 21 apresenta uma simulação de como podem ser aplicadas as tags junto aos produtos, nesse caso as cestarias.

Com base no conceito e nas formas da
marca foi feito também o design da tipografia
Kaingang Ga-Há, com todo o alfabeto completo, com todas as letras, números, símbolos e
acentos (figura 23).
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Figura 23: Design da �pograﬁa Ga-Há.
Fonte: A autora.

Considerações ﬁnais
Através da marca que empresas e pessoas
expressam valores, enviam mensagens, causam
impressões a primeira vista e ao longo do tempo.
Uma marca é construída com estratégias que são
executadas por suas ações, vivências e os seus
atos diante de um mercado, diante de um público. Cada pessoa, por exemplo, possui uma marca
com atributos positivos e negativos, ela vai deixando a sua marca e vai sendo conhecida, por
aquilo que ela fala e acredita, pelo seu trabalho,
pela forma como ela trata as pessoas, mas principalmente pelas sua história e as suas atitudes.
Assim também são as marcas das empresas. A
marca pode ser séria ou alegre, rígida ou descontraída, simples ou complexa, enﬁm ou pode ser
uma mistura de uma combinação características
diferentes. Uma marca deve contar uma história
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ou também ser trabalhada para construir uma
nova história.
O design da marca percorreu etapas que
foram deﬁnidas com base nas autoras Wheeler
(2012) e Kreutz (2012). A parte inicial que consiste na pesquisa e analise de dados foi extensa e
foi feita com muita dedicação. Foi feito um longo
estudo sobre a história e as origens do povo Kaingang e especiﬁcamente da aldeia Ga-Há. Com o
embasamento pronto, foi realizado o processo
criativo de aﬂoração de idéias, elaboração de estratégias e a criação do conceito da marca e só
depois, com o caminho criativo bem embasado e
delineado é que se iniciou o os desenhos propriamente ditos, primeiramente de forma manual e
depois no software.
A marca Ga-Há conta uma rica história do
povo indígena Kaingang, com sentimentos, com
emoções. A oportunidade de fazer o design marca da Aldeia Kaingang Ga-Há foi uma experiência incrível e muito enriquecedora, pois foram
muitos conhecimentos adquiridos sobre a história e cultura indígena, que acima de tudo é a nossa história e cultura humana. É a nossa história
é a nossa riqueza cultural, algo que deveria ser
valorizado e preservado por todos. Estava cheia
de expectativas para conhecer e conversar com
o Cacique, pois eu nunca tinha conversado com
um Cacique. Foi maravilhoso, adorei conhecer
ele e os integrantes da aldeia. O senhor Valdir
Ranke de Matos além de ser Cacique também é
professor e uma pessoa muito culta e conhecedora sobre história indígena. Agradecimentos pela
valorosa entrevista que muito contribuiu para o
embasamento desse trabalho. Como designer,
professora e pesquisadora sei que é um privilégio ter feito esse trabalho, tenho gratidão e muita
honra por poder contribuir com algo tão grande.
O objetivo deste trabalho foi fazer o design da marca e de sua identidade. A continuidade do mesmo é dar sequência ao trabalho de
branding para divulgar a marca, para fazer a integração da mesma internamente e externamente a aldeia e valorizar cada vez mais a marca que
é composta por todo o ambiente, os produtos e as
pessoas que a rodeiam.

182

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

Referências
ADIDAS. Disponível em: <https://www.adidas.
com.br/>. Acesso em: Janeiro de 2020.
ARTESANATO INDIGENA. Disponível em: <http://artesanatoindigena.com/arte-indigena-brasileira-e-a-pintura-corporal/>. Acesso em: Maio
de 2019.
ARTE BANIWA. Disponível em: <https://www.
artebaniwa.org.br/>. Acesso em: Maio de 2019.
BALLIVIÁN, José M. Palazuelos. Artesanato
Kaingang e Guarani: Territórios Indígenas. São
Leopoldo: Oikos, 2012.
CAVALCANTE, Ana Luisa Boavista Lustosa; PAGNOSSIM, Carla Maria Canalle. Estudo da Sintaxe
da Linguagem Visual na Cestaria Kaingáng. 4º
Congresso Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Rio de Janeiro, Outubro de
2007.
COSTA, Joan. Design para os olhos: marca, cor,
identidade e sinalética. Lisboa: Dinalivro, 2011.
DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS. Símbolos da Maçonaria. Disponível em: <https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-maconaria/>.
Acesso em: 20 Janeiro 2020.
DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS. Símbolos do Cristianismo. Disponível em: <https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-cristianismo/>.
Acesso em: 20 Janeiro 2020.
DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS. Símbolos do Judaísmo. Disponível em: <https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-judaismo/>.
Acesso em: 20 Janeiro 2020.
FUNAI. Disponível em: <http://funai.gov.br>.
Acesso em Dezembro de 2016.
G1. Pinturas indígenas apresentam a identidade
de cada etnia nos JMPI. Disponível em: <http://
g1.globo.com/>. Acesso em: Maio de 2019.
IANDÉ. Iandé - Casa das Culturas Indígenas a
arte do Brasil feita em comunidades tradicionais.
Disponível em: <http://www.iande.art.br/arteindigena.htm>. Acesso em Dezembro de 2016.

ARTIGO

IBGE. Censo 2010 – IBGE. Disponível em: <censo2010.ibge.gov.Br>. Acesso em Novembro de
2019.
KAINGÁNG, Susana Fakój (org). Eg Rá: Nossas
marcas. Organização Susana Fakój Kaingang. São
Paulo: DM Projetos Especiais 2013.
KREUTZ, Elizete de Azevedo. Construindo marcas mutantes. Revista Latinoamericana Comunicación Chasqui, v. 119, p. 61-65, 2012.
KREUTZ, Elizete de Azevedo. FERNÁNDEZ,
Franscisco Javeir Mas. Branding e as tendências
da comunicação mercadológica. In: XI Congresso
IBERCOM, 2009, Lisboa - Portugal. XI Congresso
IBERCOM, 2009.
LOPEZ, Luiz Robert. Cultura Brasileira: das origens a 1808. 2 ed. Porto Alegre: Editora da Universidade/URGS, 1994.
MATOS, Valdir Ranke de. A Aldeia Kaingang de
Cacique Doble/RS. [Entrevista concedida a] Suzana Funk. Su Design, Erechim, Abril de 2019.
MUNDO DAS MARCAS. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/
coca-cola-contour-vedete-de-uma-marca.html>.
Acesso em: Janeiro de 2020.
MUSEU DO INDIO. Arte Indígena: Pinturas, Cerâmicas e Plumagem. Disponível em: <https://
www.museudoindio.org.br/>. Acesso em: Maio
de 2019.
NASCIMENTO, Augusto. Os 4 Es do marketing
e branding: a evolução de conceitos e contextos
até a era da marca como ativo intangível. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
NEPPI. O Centro de Documentação Indígena
Antônio Brand. Disponível em: <http://neppi.
site/o-centro-de-documentacao-indigena-antonio-brand/>. Acesso em Maio de 2019.
PORTAL KAINGANG. A denominação dos Kaingang. Disponível em: <http://www.portalkaingang.org/index_povo_2.htm>. Acesso em Novembro de 2019.
SANTOS, Paula Nunez. Um estudo de caso da
marca da empresa Wilson, Sons Logística. 2010.

ARTIGO

Monograﬁa. UFRJ, Rio de Janeiro, 2010.
SILVA, Sergio Baptista da. Dualismo e cosmologia Kaingang: o xamã e o domínio da ﬂoresta.
IN: Revista Horizontes Antropológicos. vol. 8 nº
18 Porto Alegre Dez. 2002. ISSN 1806-9983.
SONY. Disponível em: <https://www.sony.com.
br/>. Acesso em: Janeiro de 2020.
STARBUCKS. Disponível em: <https://starbucks.com.br/>. Acesso em: Janeiro de 2020.
STRUNCK, Gilberto L. Como criar identidades
visuais para marcas de sucesso. Rio de Janeiro:
Rio Books, 2001.
THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
TUPI GUARANI. Dicionário ilustrado tupi-guarani. Disponível em: <http://www.dicionariotupiguarani.com.br/mapas/>. Acesso em: Novembro de 2019.
TUCUM BRASIL. Disponível em: <https://www.
tucumbrasil.com>. Acesso em Maio de 2019.
WHEELER, Alina. Design de Identidade da Marca: Guia Essencial para Toda a Equipe de Gestão
de Marcas. Porto Alegre: Bookman, 2012.
Notas
1Trabalho apresentado no GP Brandorama, evento componente do II
Congresso Internacional de Marcas/Branding: Conexões e Experiências.

2Professora da FAE, Mestre em Design (UFRGS) email: suzanadesign@gmail.com
3Clânica: Grupo de pessoas que se consideram descendentes de um
único ancestral, podendo ser real ou mitológica (humana ou não).

4Exogâmico: Quando o casamento é realizado entre indivíduos que
pertencem a diferentes grupos (seja de território, casta, etnia, língua,
etc). (BALLIVIÁN, 2012).

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

183

184

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

ARTIGO

ARTIGO

Multimodalidade
discursiva nas marcas:
O trade dress da
marca Zara1

Samanta Caye2
Thaís Carnieletto Müller3

ARTIGO

Resumo:
Trata-se de um estudo de caso sobre a multimodalidade discursiva da marca Zara, cujo objetivo geral é
analisar o trade dress da marca Zara, explicitando os
recursos semióticos empregados na construção do
seu discurso a partir da Semiótica Social, da abordagem multimodal e da gramática sistêmico funcional.
Para o embasamento teórico utilizaram-se autores
como, Kaplan, Norton, Kotler, Perassi, Pimenta, entre outros. O método de abordagem utilizado foi o
monográﬁco, em razão da necessidade de observar
como são realizadas as atividades da marca Zara,
partindo de uma lógica dedutiva na qual o discurso dessa marca é compreendido como uma unidade
signiﬁcativa constituída estrategicamente. Ao longo
do estudo, foi possível evidenciar que a marca Zara
utiliza-se do seu trade dress para se comunicar com
os consumidores.
Palavras-chave: Marca, multimodalidade, estratégias, comunicação, trade dress, Zara.
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Abstract:
This is a case study on the discursive multimodality
of the brand Zara, whose main objective is
to analyze Zara’s trade dress, explaining the semiotic resources used in the construction of its discourse based on Social Semiotics, the multimodal
approach and systemic functional grammar. For
a theoretical basis, authors like Kaplan, Norton,
Kotler, Perassi, Pimenta and others were used.
The approach used was monographic, due to the
necessity of observing how Zara’s brand activities
are done, starting from a deductive logic in which
the brand’s discourse is understood as a signiﬁcant
unit, strategically created. Throughout the study, it
was possible to evidence that the brand Zara uses
its trade dress to communicate with consumers.
Keywords: Brande, multimodality, strategies,
communication, trade dress, Zara
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Resumén:
Se trata de un estudio de caso sobre la multimodalidad discursiva de la marca Zara, cuyo objetivo general es analizar el trade dress de la marca
Zara, exponiendo los recursos semióticos empleados en la construcción de su discurso a partir
de la Semiótica Social, del abordaje multimodal y
de la gramática sistémico funcional. Para la fundamentación teórica, se utilizaron autores como,
Kaplan, Norton, Kotler, Perassi, Pimenta, entre
otros. El método de abordaje utilizado fue el monográﬁco, debido a la necesidad de observar cómo se realizan las actividades de la marca Zara, a
partir de una lógica deductiva en la cual se comprende el discurso de esta marca como una unidad signiﬁcativa constituida estratégicamente. A
lo largo del estudio, fue posible evidenciar que
la marca Zara se utiliza de su trade dress para
comunicarse con los consumidores.

Résumé:
Il s’agit d’une étude de cas sur la multimodalité
discursive de la marque Zara, dont l’objectif général est d’analyser le trade dress de la marque Zara,
en expliquant les ressources sémiotiques utilisées
dans la construction de son discours basé sur la
Sémiotique Sociale, l’approche multimodale et
la grammaire systémique fonctionnelle. Pour la
base théorique, des auteurs tels que Kaplan, Norton, Kotler, Perassi, Pimenta, entre autres, ont été
utilisés. La méthode d’approche utilisée était la
monographie, en raison de la nécessité d’observer
le déroulement des activités de la marque Zara,
à partir d’une logique déductive dans laquelle le
discours de cette marque est compris comme une
unité signiﬁcative stratégiquement constituée.
Tout au long de l’étude, il a été possible de montrer que la marque Zara utilise son trade dress
pour communiquer avec les consommateurs.

Palabras-clave: Marca, multimodalidad, estrategias, comunicación, trade dress, Zara.

Mots-clés: Marque, multimodalité, stratégies,
communication, trade dress, Zara.
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1. Introdução
A marca de moda vende tendências, que
são criadas e incorporadas para serem substituídas/atualizadas na “próxima estação” e para
alcançar seus objetivos mercadológicos, fazem
uso de diversas estratégias de marketing e de
gestão de marca.
Este artigo objetiva analisar a multimodalidade discursiva da marca Zara empregada no seu
trade dress. Sabendo-se que o discurso multimodal está inserido em um modelo de formas, linguagens, mídia, signos e sentidos, é necessário identiﬁcar quais são os signos e sentidos utilizados, para
entender como se conﬁgura o discurso da marca
da Zara, (considerada como uma das “maiores”
marcas de moda do mundo fast fashion). Ressalta-se que a marca Zara não investe em publicidade ou ações promocionais tradicionais: para a sua
comunicação, usa o ambiente físico e digital para
comunicar e divulgar o seu discurso.
Este artigo propõe uma pesquisa que contribui para o entendimento do discurso da marca Zara; (um dos principais motivos da escolha
dessa marca decorre de seu grande crescimento
no mind share dos clientes) e das suas estratégias, que evidenciam o processo de construção
do seu discurso.
Sabe-se que o discurso da marca inﬂuencia a
decisão de compra dos consumidores e reﬂete-se
diretamente no marketing share: a marca está
muito bem posicionada no ranking da Interbrand
2018 (25º lugar com US$ 17,7 bilhões). Apesar
disso, referida marca está sendo denunciada por
causa de atos como: funcionários em situações
análogas à escravidão; produtos com signos preconceituosos; ou desrespeito à diversidade corporal dos consumidores, etc.
Para atingir o objetivo geral da pesquisa (analisar como a multimodalidade discursiva se constitui no trade dress da marca Zara), apresenta-se
o histórico da marca Zara, o valor econômico da
marca, sua missão, visão e valores. Após esses dados, passa-se a observar como a marca inﬂuencia
a forma do consumidor pensar, agir e sentir. Para
isso, buscou-se: identiﬁcar quais são recursos semióticos envolvidos na construção de sentido do
discurso marcário e os seus potenciais de signiﬁ-
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cação; analisar as relações multimodais empregadas pela marca Zara, evidenciando as prováveis
funções desempenhadas por essas relações na
construção do seu discurso a ﬁm de engajar o consumidor, empregando formas linguísticas verbais
e não verbais nos seus ambientes físico e digital;
explicitar, as relações multimodais empregadas
no desenvolvimento de estratégias de marketing
da marca ZARA.
Contextualizando a marca Zara: um breve
histórico
Zara é uma rede de lojas de vestuário e acessórios voltados ao público feminino, masculino
e infantil, fundada por Amancio Ortega Gaona
e Rosalia Mera Ortega, aos 14 anos, iniciou sua
carreira como empregado da camisaria Gala,
(que, na época vestia grande parte da cidade de
La Coruña); aos 17 anos começou a trabalhar na
loja de confecções La Maja, como comerciário,
(foi nessa loja que conheceu Rosália Mera). A
primeira marca de Ortega, fundada por ele, por
sua esposa Rosália Mera, seu irmão Antônio Ortega e pelos amigos Pepita e José Caramelo em
1963, foi a GOA confecções que reunia suas iniciais invertidas e se dedicava a confecção de roupões de banho (nas cores azul e rosa), vestidos
e colchas para distribuição logística, conforme o
site Mundo das Marcas.
Em 1975, surgiu a primeira “Tiendas de Moda da Zara”, localizada em La Coruña; com um
modelo de negócios que aproximava a criação dos
desejos dos clientes (com um preço acessível).
Para melhorar a logística, foram construídas nos
arredores de La Coruña (na cidade de Arteixo), as
empresas Sambor SA e Confecciones GOA SA.
Em 1983, foram abertas 9 lojas (em cidades
históricas da Espanha), e para valorizar a marca,
as lojas foram alocadas, propositadamente nos
bairros mais prestigiados. Essa estratégia funcionou tanto, ao ponto de exigir a construção de um
centro de logística (contendo 10.000 m²), na cidade de Arteixo (onde as outras fábricas estavam situadas) – a referida construção ocorreu em 1984.
No ano de 1985 foi criada a Inditex, considerada uma das maiores redes varejistas de moda,
cujo foco residia nos seguintes elementos: design
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dos produtos, manufatura, distribuição e varejo;
para isso, utilizava-se de sua plataforma digital
para atingir 202 mercados ao redor do mundo,
(atualmente, essa rede possui 7.490 lojas físicas:
sendo 4.977 lojas na Europa; 844 lojas na América; e 1.669 lojas na Ásia). Apesar de contar com
1.824 fornecedores e 7.210 fábricas, concentrou
57% das fábricas nas proximidades da cidade
de Arteixo (para poder entregar os pedidos para
qualquer uma de suas lojas em um prazo de, no
máximo 48 horas). Existem 10 centros de logística na Espanha (perto da sede das marcas sob sua
responsabilidade):
a) Centro logístico da cidade de Arteixo, La
Coruña, Espanha;
b) Centro logístico da cidade de Cabanillasdel
Campo, Guadalajara, Espanha;
c) Centro logístico da cidade de Elche, Alicante, Espanha;
d) Centro logístico da cidade de Meco, Madri,
Espanha;
e) Centro logístico da cidade de Naróm, La
Coruña, Espanha.
f) Centro logístico da cidade de Onzonilla Del
Campo, León, Espanha;
g) Centro logístico da cidade de Palafolls, Barcelona, Espanha;
h) Centro logístico da cidade de Sallent, Barcelona, Espanha;
i) Centro logístico da cidade de Tordera, Barcelona, Espanha;
j) Centro logístico da cidade de Zaragoça, Espanha.
Outro diferencial, que permite a entrega em
até 48 horas, decorre da combinação de software especializado e alta tecnologia, que tornam
o gerenciamento do tempo de despacho mais
eﬁciente.
A Inditex controla as atividades da Zara e das
demais empresas do grupo, a saber:
1) Marca: Tempe, (1989);
Público-alvo: consumidores de calçados e
acessórios vendidos pelas maras do Grupo Inditex;
Estilo: calçados e acessórios com excelência
em design, qualidade e inovação propondo a melhoria contínua dos produtos.
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2) Marca: PullandBear, (1991);
Público-alvo: jovens e adultos apaixonados
por moda;
Estilo: nigthclub, divertido, mesclando tendências internacionais.
3) Marca: Massimo Dutti, (1991);
Público-alvo: homens e mulheres cosmopolitas, em 2003 – inaugura Boys e Girls;
Estilo: elegante e natural.
4) Marca: Bershka, (1998);
Público-alvo: geração millennials;
Estilo: (Bershka, BSK, Man), roupas para noite, casual, básico, esporte, jeans, últimas tendências, design street (calçados e acessórios).
5) Marca: Stradivarius, (1999);
Público-alvo: jovens criativos que usam a moda para se expressar;
Estilo: tendências inovadoras, estimulantes e
inspiradoras.
6) Marca: Oysho, (2001);
Público-alvo: mulheres elegantes;
Estilo: Lingerie, beachwear, homewear e Sport
casando moda/graça com conforto/qualidade.
7) Marca: Zara Home, (2003);
Público-alvo: famílias contemporâneas;
Estilo: contemporâneo propondo uma gama de produtos têxteis (roupa de cama, mesa e
banho, além de louças, talheres, copos e objetos
decorativos) associados a uma estética de via confortável e intimista.
8) Marca: Uterqüe, (2008);
Público-alvo: mulheres exigentes;
Estilo: produtos de alta qualidade, com design reﬁnado e clássico (além de atenderem os
altos padrões ambientais).
Pode-se aﬁrmar que o sucesso da Zara está associado ao seu modelo de gestão: baseado
no conceito de fast fashion, essa marca aposta
na inovação e ﬂexibilidade; bem como, na capacidade de resposta rápida à procura de seguir as
tendências da moda, criando estilos num curto
espaço de tempo, (de acordo com o feedback dos
consumidores - entregando rapidamente o que os
consumidores desejam).
Zara possui lojas modernas, espaçosas e bem
iluminadas; nesse ambiente, o cliente sente-se à
vontade (sem ser importunado por vendedores
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insistentes). Detendo um amplo nicho de mercado, leva moda e tendências para milhões de
consumidores de diferentes países. A partir do
cruzamento de informações coletadas pelos gerentes de loja junto aos clientes, apresentando as
tendências de mercado: através de novas coleções
lançadas a cada 15 dias (com valores acessíveis).
Isso signiﬁca que, duas vezes por mês, novos itens
de moda são disponibilizados para os clientes, entretanto só são produzidos em larga escala os itens
que obtiverem êxito nas vendas.
Valor econômico da marca
Em janeiro de 2018, a Interbrand Madrid
(2017) publicou o ranking das 30 marcas mais
valiosas da Espanha de 2017, e a Zara (do grupo
Inditex), foi eleita a mais valiosa com índice de
45%. Além da Zara, a Inditex possui outras duas
marcas que também ﬁguram entre as 10 marcas
do ranking: Bershka (quinto) com 18% e Massimo
Dutti (número nove) com 29%.
Em 2017, a revista Forbes (2018) indicava que
a marca ZARA ocupava a posição 27º, entre as 50
marcas mais valiosas do mundo (de 2016), e contava com uma fortuna de US$ 16,766 bilhões. Para
essa revista, em 2018, a marca caiu para 46º lugar,
reduzindo seu valor para U$ 13 bilhões.
Missão, Visão e Posicionamento da marca
Em contínua expansão, a Zara mede sua produtividade e desempenho através de uma ferramenta de medição conhecida como Balanced
Scorecard, implementado pela indústria varejista
como um indicador-chave de desempenho.
O Balanced Scorecard relaciona missão e
estratégia com objetivos e medidas, organizados
através de indicadores para informar sobre os
vetores do sucesso atual e futuro. Ao articularem
os resultados desejados pela empresa com os vetores desses resultados, os executivos canalizam
as energias, as habilidades e os conhecimentos
especíﬁcos das pessoas, na empresa inteira, para
alcançar os objetivos de longo prazo (KAPLAN;
NORTON, 1997).
Nesse sentido, a missão depende da deﬁnição
do modelo de negócios; no caso da marca Zara, a
missão é: contribuir para o desenvolvimento sus-
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tentável da sociedade e do meio ambiente com o
qual interage; e a visão diz respeito ao comprometimento em satisfazer os desejos de seus clientes,
inovando continuamente os negócios para melhorar a sua experiência. Prometem, ainda, fornecer
novos designs, feitos a partir de materiais de qualidade que sejam acessíveis ao consumidor.
Questiona-se a sua missão, haja vista que o
fast fashion, segundo Santos (2017, p.2), faz referência “à produção rápida, compacta e contínua
de novas coleções de roupas em um curto período
de tempo, envolvendo alta circulação de mercadorias nas prateleiras”; logo baseia-se em um consumo de bens descartáveis – tendências de moda, que pode causar ou acelerar a “degradação do
ambiente natural, a perda da biodiversidade, as
mudanças climáticas, o desperdício e uso leviano
dos recursos naturais, o crescimento excessivo do
lixo e, a fome e a miséria” (BERLIM, 2015, p.17).
De acordo com Berlim (2015), o desenvolvimento sustentável pressupõe uma exploração
racional dos recursos naturais (bem como, sua
preservação), visando o crescimento responsável,
com ações que fortaleçam, ao mesmo tempo: o
meio ambiente, a sociedade e a economia.
Logo, pergunta-se: Será que a moda fast
fashion vendida pela Zara, contribui para o desenvolvimento sustentável? Será que essa missão
está adequada a atividade explorada pela marca?
Apresentadas a visão e a missão da Zara, analisa-se o que representa o termo “missão”; Tachizawa e Rezende (2002) deﬁnem esse termo como
a razão de ser da organização, fazendo sentido para o público interno da empresa e sendo percebida
pelo público externo; enquanto a visão (2002, p.
39-40) é um macro objetivo de longo prazo, descrito como:
[...]um misto de sonho, utopia e desejos de uma pessoa ou de um grupo que tem de ser socializado para
servir de linha mestra para o conjunto de partícepes
e para ser o ponto de convergência da energia de todos os elementos da organização.

Através do Balanced Scorecard, cria-se
uma linguagem de comunicação entre a missão e a
estratégia da empresa, empregando-se indicadores de desempenho que vão informar aos funcio-
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nários os resultados atuais e desejados, esperando
com isso, um melhor desempenho dos colaboradores para alcançar as metas de longo prazo. Por
isso, o Balanced Scorecard é dividido em quatro
perspectivas:
a) Financeira: serve para saber se os processos operacionais estão certos, como devem ser vistos pelos acionistas, no caso da ZARA o valor é de
£ 14,81 bilhões.
b) Clientes: baseia-se na visão, como deveriam
ser vistos pelos clientes, no caso da ZARA, contribuir para o desenvolvimento de novos produtos.
c) Processos internos: para satisfazer o cliente, em que processos internos devem alcançar a
excelência, para ZARA distribuição, logística e
inovação.
d) Aprendizado e crescimento: para alcançar
objetivos, como podem continuar melhorando e
criando valor, just in time2.
Essas perspectivas são analisadas por Kaplan
e Norton (2001) da seguinte forma: “Cada indicador do Scorecard se converte em parte integrante
de uma cadeia ideológica de causa e efeito que conecta os resultados almejados da estratégia com
os vetores que induzirão a essas consequências”
(KAPLAN; NORTON, 2001, p. 81).
Entendida a forma como a marca mede sua
produtividade e desempenho, é possível analisar
o posicionamento, que consiste no fast fashion
acessível, com uma produção rápida e contínua
de novidades, razão pela qual a loja é reorganizada, periodicamente, para que os consumidores
sintam-se estimulados em visitar constantemente a loja, adotando uma estratégia de Marketing
orientado para o mercado. Dessa forma, o feedback dos clientes está sempre orientando a produção
de peças de vestuário, acessórios e calçados; fazendo com que peças impopulares sejam retiradas
da loja e alteradas para adaptá-las ao gosto dos
consumidores.
Para manter esse posicionamento, a marca
adota um dos pilares do sistema de produção da
Toyota, “Just in time”, promovendo um ﬂuxo harmônico entre o que é produzido e a necessidade da
produção nos postos de trabalho, ou como explica Ohno (1997, p. 22): “produzir nas quantidades
certas e no momento em que as partes são neces-

ARTIGO

sárias”; produzindo com o mínimo de perdas possíveis, em pequenos lotes, no menor tempo possível para atender a demanda dos clientes.
Adotando esse sistema, a marca Zara consegue criar, produzir e entregar um novo produto
dentro do prazo de duas semanas, enquanto outros
varejistas levam seis meses. Isto ocorre, devido às
alianças de produtos e serviços: uma empresa licencia outra para fabricar o produto em mercado estrangeiro; ou duas empresas comercializam
conjuntamente produtos complementares ou um
novo produto; ou através das alianças de logística:
uma organização pode oferecer serviços de logística para o produto de outra empresa. A rapidez
na criação e distribuição, permite a aplicação da
logística Just In Time, que coloca seus produtos
no ponto de venda em apenas duas semanas. Revelando a habilidade da marca em inovar, a partir
de uma cadeia de suprimentos que integra conceitos da produção enxuta, ou seja, sem desperdícios,
visando melhoria contínua, o que se reﬂete, inclusive, no redesenho do seu logotipo.
Brand Equity
O redesenho de logotipos cresceu muito nos
últimos anos, pensando na evolução da tipograﬁa
e da identidade visual, fazendo com que grandes
marcas apostassem em novas tipograﬁas. Para Perassi (2001), as marcas fazem referência a alguma
instituição, empresa ou produto, e suas transformações trazem novos sentidos às marcas no mind
share3 dos consumidores.
Por isso, as marcas se utilizam de símbolos
(arquétipos4 e estereótipos5) ao se associarem
a determinados mercados, visando ocupar um
lugar diferenciado na mente dos consumidores
e auxiliá-lo no processo de decisão, seu mind
share (MADDEN, 1991). Segundo Aaker (2007),
uma marca forte deve ter uma identidade visual6clara e valiosa.
Considerando-se o mind share da marca, Zara possui valor agregado atribuído a bens e serviços, conforme se depreende da forma como o
consumidor pensa, sente e age em relação à marca, conﬁrmando seu posicionamento e seu acerto
nas estratégias de marketing – Brand Equity. O
qual, de acordo com Kotler e Armstrong (2007,
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p. 210) trata do conhecimento que a marca exerce sobre a resposta do consumidor as suas estratégias de marketing:
Uma marca poderosa tem um alto Brand Equity. O
Brand Equity é o efeito diferenciador positivo que o
conhecimento do nome da marca tem sobre a reação do cliente ao produto ou serviço. Uma medida do
Brand Equity é a extensão, na qual, alguns clientes
se dispõe a pagar mais pela marca.

Nesse sentido, cita-se, de forma complementar, o autor Nunes (2002, p. 28) que explica: “a
marca tem o poder de capacitar o produto a alcançar um preço maior, a aumentar o volume de
vendas (Market share) e a reter e aumentar seu
uso pelos consumidores”.

Figura 1: Pirâmide de Keller
Fonte: Métricas – Guia de estudo (texto digital).

Para Keller e Machado (2006, p. 48), “criar
o Brand Equity signiﬁcativo implica atingir o
topo da pirâmide de marca”, ou seja, para criar
um Brand Equity efetivo é necessário passar por
todas as etapas e pilares da pirâmide, que serão
explicados a seguir. Os seis pilares de construção
da marca baseiam-se em:
a) Saliência: escolha da identidade visual em
Preto e Branco; Design elegante com orçamento
limitado; raramente usa propaganda; escolheu
estar entre os principais varejistas da moda fast
fashion.
b) Imagem: identiﬁcada com o público-alvo
e com a satisfação das suas necessidades psicológicas e sociais e criação de necessidade através
das janelas da Vitrine Zara.
c) Performance: focada no mercado; tem estilo, qualidade e design (mas não é uma marca
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de luxo); da produção até a venda leva 15 dias (se
não for popular entre os consumidores, é retirado das prateleiras); o preço é acessível.
d) Sentimentos: desperta no consumidor a
sensação de auto-respeito e exclusividade.
e) Julgamento: apresenta-se como uma empresa que tem expertise desde 1975.
f) Ressonância: intensidade dos laços psicológicos que os consumidores têm com a marca.
Nesse sentido, o Brand Equity da marca é
construído sobre os seguintes pilares: a marca
Zara se destaca no mercado atual de moda, no
mind share de seus consumidores como uma
marca de fast fashion e de baixo orçamento. Apesar das estratégias de marketing da marca Zara
gerarem valor ao produto, apesar de estabelecer
uma relação emocional com o consumidor, a
marca Zara teve repercussão negativa ao alterar
o seu logotipo no início do ano de 2019, conforme
se demonstrará a seguir.
Identidade Visual – As mudanças da ZARA
Essa foi a segunda alteração do logotipo, que
é utilizado nas etiquetas de roupa, plataformas
online, redes sociais e no site oﬁcial da Zara; e o
objetivo dessa alteração não foi somente substituir o logo (redesenhado em 2010), mas, também,
reforçar os clássicos “valores da marca”: adaptação a novas tendências, inovação, diferenciação.
A Zara, que desde 1975, adotava uma marca
que transmitia simplicidade em sua imagem, em
2010 redesenhou o seu logotipo: houve uma pequena mudança com as letras mais separadas e
achatadas, porém mantendo o seu estilo.

Figura 2: Tipograﬁa u�lizada em 1975
Fonte: Alonso (2019).

Figura 3: Tipograﬁa u�lizada em 2010
Fonte: Alonso (2019).
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Hodiernamente, a tendência utilizada por
grandes marcas do mundo da moda é a otimização dos logos sem o uso de serifa como se depreende das imagens abaixo, porém a Zara resolveu
tomar decisão oposta, e apresentou um logotipo
com um kerning apertado, quase se sobrepondo,
além do Z e R ganharem curvas, utilizando Didone como fonte.

Figura 3: Tipograﬁa u�lizada em 2010
Fonte: Alonso (2019).

No site da agência Baron&Baron que redesenhou a marca, consta a seguinte declaração: “A parceria de Baron&Baron com a Zara dá origem a uma
abordagem que mistura elegância com vanguarda
– elevando o varejo ao nível dos contemporâneos
de luxo em uma celebração de arte e moda para todos”, (BARÃO& BARÃO, S/A, texto digital).

Figura 3: Tipograﬁa u�lizada em 2010
Fonte: Alonso (2019).

Esse novo logo da Zara, criado pela agência de
publicidade Baron & Baron, (que é especializada no
design de marcas de luxo),com a intenção de projetar um novo posicionamento, associando a marca a
um segmento superior àquele que atua, e foi lançado juntamente com a coleção primavera-verão em
janeiro 2019, sendo utilizado em algumas peças,
além de estar no site; entretanto, no aplicativo o
logotipo não foi atualizado de imediato, (a altera-
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ção ocorreu somente no ﬁnal de março), causando
várias reações, tanto entre os consumidores quanto
entre os sites especializados em Branding.
Após a alteração, a rede Zara recebeu inúmeras
críticas com a nova proposta, o público utilizou a
hashtag #zaralogo para comentar sobre a alteração
no símbolo da marca nas redes sociais questionaram sobre o motivo por trás deste novo visual, como nos exemplos arrolados abaixo:
a) Ribeiro, Filipe. (@euﬁliperibeiro), “Sobre o
novo #zaralogo eu só tenho uma coisa a dizer: a
preguiça mandou um abraço”, 31/01/2019, 22:56,
disse o usuário do Twitter ao comparar a alteração
do logotipo.
b) Laz, Mas. (@Mas_Laz), “Me fez rir muito!
#zaralogo”, 15/02/1019, 06:23, disse outro;
c) Crisp, Jessica. (@crispjessica), “O novo #ZaraLogo é eu tentando me encaixar em suas roupas
depois de alguns meses relaxado”, 31/01/2019,
13:04 disse um deles;
d) Sguotti, Silvia. (@silviasguotti). “Sério
#ZARA, que diabos? Você esqueceu os espaços!”,
30/01/2019, 00:23, comentou outro usuário.
Entretanto, a revista 10 Daily, publicou um
artigo no qual Pamela Webber (diretora chefe da
plataforma criativa 99designs), disse que o movimento realizado pela marca foi ousado, e em
tendência por fazer a marca de destacar entre as
demais, além de ser uma maneira de uma marca
globalmente bem sucedida mostrar que combina
com a alta moda utilizando serifa mais curvilínea,
dando ênfase aos acentos curvos no “Z” e “R.”.
Para além da polêmica do logotipo: propagandas e produtos
Nem sempre as estratégias de marketing são
acertadas e quando isso ocorre, essas estratégias
viram “piada” nas redes sociais, seja por sua mensagem confusa, aposta arriscada ou, simplesmente,
por ideia muito ruim; sobre o uso de estratégias erradas, destacam-se, no caso da Zara, as seguintes:
a) O lançamento do anúncio Love Your Curves (Ame suas Curvas), um anúncio impresso que
a marca apostou em duas modelos muito magras e
dentro dos “padrões de beleza”, ao lado estava à frase “ame suas curvas”, como se ali houvesse alguma
modelo de outro biotipo questionando os padrões
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de beleza e representando as “mulheres normais”.
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com uma estrela de seis pontas localizada no peito com a palavra xerife.

Figura 7: Camiseta da Zara (à esquerda) se parecia com os pijamas
usados por judeus nos campos de concentração à direita)
Fonte: R7 (2014, texto digital).

Figura 6: Campanha Love Your Curves
Fonte: Twi�er da empresa (texto digital).

A campanha foi muito criticada nas redes sociais, pois somente um tipo de mulher foi representada, sendo que a campanha foi lançada para
promover a linha de jeans Body Curve da marca;
John, Just. (@emptyjamjar), “Presumo que a Zaraestá a fazer ironia”, (tradução nossa), 28/02/2017,
08:05.7 Faulkner, Millie. (@MillieatLRC), “@ZARA eu tenho algo a dizer ao seu departamento de
publicidade ..... curvas? ..... onde?”, (tradução nossa), 15/02/2017, 08:37.8
O discurso da campanha mostra que qualquer
pessoa pode utilizar as roupas amando suas curvas, porém estava em desacordo com a publicidade
porque as modelos não representam a mulher curvilínea, o que gerou uma reação por parte dos consumidores que relacionaram as formas semióticas
presente na campanha.
b) O lançamento de uma camiseta infantil trazia a estampa de uma estrela nazista, que
lembrava os uniformes dos judeus durante o holocausto. O pijama tinha listras azuis e brancas,

Mais uma vez, a marca foi alvo de grande
polêmica nas redes sociais, um dos primeiros a
perceber a falha, foi o jornalista Israelense Dimi Reider que no site 972mag.com publicou um
texto solicitando o recolhimento da peça; A Zara
se pronunciou respondendo que a peça teria sido
inspirada em ﬁlmes americanos, mas sua venda
foi suspensa.
c) Outro caso que gerou polêmica foi de
uma saia de jeans com dois sapos que lembram
o personagem de animação “Pepe”, um boneco
da Internet, criado em 2005 e conotado com o
movimento de extrema-direita americana nas
redes sociais.

Figura 8: Saia jeans lançada pela marca com dois sapos estampado
Fonte: Twi�er da empresa (texto digital).
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Figura 9: Meme da campanha de Trump associados à supremacia branca
Fonte: Twi�er

A saia fazia parte de uma coleção limitada da
Zara, que alegou que o sapo estampado na saia não
representava o sapo “Pepe”, mas, dadas as semelhanças (conforme foi evidenciado acima), decidiu
retirar os produtos das lojas.
Nessas ações Zara mostra que existe um descompasso entre o que diz e o que faz em algumas
de suas estratégias de marketing.
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o conceito de semiótica e sua função; Pimenta
(2001) defende que a principal função da semiótica (como ciência) é a análise dos signos na sociedade, as trocas de mensagens, para facilitar a
comunicação. Uma mensagem pode ter um signo, ou uma cadeia de signos transmitidos por um
produtor para um receptor ou destinatário. Na
comunicação através de signos, o ser humano se
distingue das outras espécies, dada sua característica única de possuir dois tipos de repertórios
separados de signos à sua disposição: o verbal e
o não verbal (PIMENTA, 2001).
Logo, o ponto-chave da semiótica é a signiﬁcação e, da Semiótica Social, é o processo de produção
e recepção do signo. É possível observar que, na Semiótica Social, o foco está na “forma como as pessoas usam os recursos semióticos para produzirem
artefatos comunicativos e eventos para interpretá-los – que é uma forma de produção semiótica – no
contexto de situações sociais e práticas especíﬁcas”
(VAN LEEUWEN, 2005, p. 11).
Nos processos de criação de signiﬁcados, o
referente (no caso: consumidor) usa recursos semióticos para produzir artefatos comunicativos de
referência, atribuindo um signiﬁcado ao símbolo
(representado pelo signo/marca) como se depreende do desenho apresentado a seguir:

Análise a partir da Semiótica social
O trabalho de Hodge e Kress (1988) marca o
início do campo da Semiótica Social, relacionando
processos de criação de signiﬁcado, que incluem os
signiﬁcados socialmente construídos por meio de
formas semióticas, textos e práticas. Hodge e Kress
(1988, p. 261) deﬁnem a semiótica como:
[…] o estudo geral da semiose, isto é, dos processos
da produção e reprodução, recepção e circulação dos
signiﬁcados em todas as suas formas, utilizadas por
todos os tipos de agentes de comunicação […]. A semiótica social focaliza a semiose humana, compreedendo-a como um fenômeno inerentemente social
em suas origens, funções, contextos e efeitos […]. Os
signiﬁcados sociais são construídos por meio de uma
série de formas, textos e práticas semióticas de todos
os períodos da história da sociedade humana.

Para entender como esses processos de criação de signiﬁcação funcionam, é preciso esclarecer

Figura 10: Criação de signiﬁcados
Fonte: da autora (2019).

A análise crítica do discurso é tratada a
partir da produção de sentido, pois a linguagem
faz sentido e está inserida na história: “O dizer não
é propriedade particular. As palavras não são só
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nossas. Elas signiﬁcam pela história e pela língua. [...] O sujeito diz, pensa que sabe o que diz,
mas não tem acesso ou controle sobre o modo
pelo qual os sentidos se constituem nele” (ORLANDI, 2003, p. 32). Isso signiﬁca que uma vez
proferido, vai ser interpretado de acordo com os
recursos semióticos dos receptores; e, por isso, a
escolha dos signos deve considerar a sociedade e
o tempo de sua emissão.
Zara é uma marca que vende imagem (porém
não investe em publicidade tradicional ou ações
promocionais) a imagem da marca baseia-se em
suas vitrines, por isso que o processo de escolha do seu ponto de venda é pensado de forma a
atrair os consumidores.

As vitrines da Zara possuem iluminação que
chamam a atenção criando contraste com os manequins, o jogo de luz transmite um aspecto de
mistério, uma vitrine neutra composta por manequins dispostos em patamares de alturas diferentes. As vitrines passam uma mensagem ao
consumidor que não é óbvia, porém consegue se
comunicar com ele através do movimento dos
olhos em relação à vitrine causando um movimento cruzado conseguindo fazer uma chamada para apresentar o seu discurso, ela consegue
se comunicar através da posição dos manequins
como se estivesse indo a uma festa, por exemplo, colocando-os em evidência. As vitrines da
marca possuem ambientação clean, todas elas
são construídas em sintonia, fazendo com que o
consumidor de qualquer local se identiﬁque com
os elementos contidos nela.
Além disso, a marca busca adapta-se ao mercado em que se insere, tendo assim potenciais de
signiﬁcação por trás de cada uma de suas escolhas: o trade dress1da loja inﬂuencia as escolhas
do consumidor, a disposição gráﬁca se dá através das combinações de roupas na loja, para que
elas sejam vendidas com maior facilidade, como
se observa nas imagens a seguir:

Figura 10: Criação de signiﬁcados
Fonte: da autora (2019).

Figura 13: Layout interno Zara
Fonte: Tioseco (2015).

Figura 10: Criação de signiﬁcados
Fonte: da autora (2019).
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Figura 14: Layout interno Zara
Fonte: Tioseco (2015).
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online começou em março de 2019, países como
Austrália e Nova Zelândia ganharam esta opção
no ano passado (2018). Conforme artigo publicado no site Fashion Network, o presidente da
Inditex, Pablo Isla diz que até 2020, a Zara estará
operando com vendas online em todos os países.
Figura 15: Zara na atualidade
Fonte: Ranielly (2015).

O trade dress da loja física da Zaravisa à
exposição dos produtos; o espaço localizado logo após a porta é muito valorizado pela marca,
razão pela qual utiliza produtos para impactar
o consumidor, expondo o consumidor ao signo
(som, displays, cheiro) com os quais ele entrará
em contato. Logo após a entrada, o consumidor
depara-se com os lançamentos da marca.
No centro da loja, os produtos da linha básica (que complementam os demais); espaços “escondidos” no ambiente são utilizados pela marca
para promoções ou produtos que já saíram de linha. O fundo da loja é composto por produtos de
“venda certa”, para que o consumidor percorra
toda a loja para encontrá-los (o que expõe esse
consumidor a mais produtos que podem interessá-lo). A distribuição dos produtos deve chamar
a atenção do consumidor, para que ele permaneça no espaço por maior tempo possível, sendo
exposto aos produtos.
Ao analisar uma loja física da Zara, percebe-se a
diversidade de estereótipos dos seus atendentes,
(mulheres, homens, homossexuais, magro, gordo, alto, baixo), todos utilizam uniforme padronizado em cor escura (preto), para que permaneçam discretos em meio aos produtos expostos.
Os manequins são utilizados de forma que parecem ser inexistentes, na maioria delas, estereótipo magro e sem expressão facial, porém mesmo
assim a marca consegue mostrar que existe atitude inclusiva até mesmo através de suas vitrines.
Para o crescimento da Zara, implementou-se
o sistema de vendas online. Até o ano de 2010
a Zara não possuía venda online, o site apenas
mostrava catálogo das coleções e onde estavam
localizadas as lojas em cada país, (isso porque
o seu centro de distribuição não era capaz de
atender a pequenos pedidos). No Brasil, a venda

Figura 16: Zara Oﬁcial
Fonte: Site Zara

Ao acessar o site de vendas online da Zara,
visualizam-se imagens de roupas lançamento da
coleção: as imagens permanecem em média por
três segundos e são divididas entre algumas categorias (viajantes, tribo, neon, novo). No caso do
New In – Woman Colletion (ﬁgura nº 1) chama a
atenção à forma de apresentação da modelo, depois se observa diretamente o logotipo da marca
localizado no canto superior à esquerda com as
alterações de sua tipograﬁa, logo abaixo estão dispostas as opções de ﬁltros para facilitar a procura
por algo especíﬁco: Novidades (mulher, TRF, homem, infantil, yoinlife, Stories). Quando se clica
no ícone “Mulher” abrem as seguintes opções:
a) Novidades; b) Casacos; c) Jaquetas;
d) Ternos; e) Vestidos/Macacões: (curto,
midi, comprido, evening); f) Macacões;
g) Camisas; h) camisetas; i) Tricot; j) Moletons; k) Calças; l) Jeans; m) Calções;
n) Saias; o) Sapatos: (Sandálias, sapatos
salta alto, botas e botins, esportivos); p)
Bolsas: (bolsas a tiracolo, bolsas grandes,
MULHER
bolsas pequenas); q) Beauty: (Cosmetics, perfumes); r) Acessórios: (Bijuteria,
acessórios para cabelo, cachecóis/lenços,
cintos, óculos de sol); s) Cartão presente:
(E-cartão presente, cartão presente, ativar
cartão, consultar saldo); t) Specialprinces;
u) Shop by collection: (Dress time, backtowork, denim, romanticblouse).
Quadro 1: Opções do ícone mulher
Fonte: da autora (2019).
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Quando se clica no ícone “Trafaluc - TRF”
(moda para jovens mulheres), abrem as seguintes opções:

TRF

a) Novidades; b) Denim Collection; c) Casacos; d) Vestidos; e) Tops;
f) Camisetas; g) Calças/Jeans; h) Jeans; i)
Sapatos; j) Bolsas.

INFANTIL MENINA
5-14 ANOS

Quadro 2: Opções do ícone TRF
Fonte: da autora (2019).

Quando se clica no ícone “Homem” abrem as
seguintes opções:

HOMEM

a) Novidades; b) Traveler: (Editorial, collection); c) Tribe; d) Casacos; e)Blusões:
(Denim, efeito couro, bomber, acolchoadas, coletes); f) Básico: (Sobretudos,
blazers, trajes, moletons, tricot, camisas,
camisetas, polos, calças, calças de brim,
shorts, sapatos, bolsas); g) Blazers: (formal, casual); h) Ternos: (Formal, casual,
evening); i) Camisas: (Lisas, estampas,
denim, manga curta); j) Camisetas: (lisas,
estampas, licenças, malhas); k) Polos; l)
Moletons; m) Tricot: (Camisolas, manga
curta); n) Calças: (Tailoed, casual, chinos,
joggers); o) Jeans: (Skinnyﬁt, slimﬁt, damaged); p) Shorts; q) Sapatos: (Tênis, sapato social, botas e botins, mocassim, couro); r) Bolsas: (Mochilas, bolsas a tiracolo
e pochetes, carteiras e porta-cartões); s)
Perfumes; t) Acessórios: (Meias, roupa interior cachecóis/Écharpes, bonés/gorros,
cintos, bijuteria, gravatas/laços, trajes de
banho); u) Cartão presente: (E-cartão presente, cartão presente, ativar cartão, consultar saldo); v) Shop bycolletion: (Icon,
premium, boulevard, journal, essence);
w) Preços especiais.

Quadro 3: Opções do ícone Homem
Fonte: da autora (2019).

INFANTIL MENINA
5-14 ANOS

BEBÊ MENINA
3 MESES - 5 ANOS

BEBÊ MENINO
3 MESES - 5 ANOS

Quando se clica no ícone “Infantil” abrem as
seguintes opções:
MINI 0 - 12 MESES
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a) Novidades; b) Casacos;
c) Vestidos; d) Camisas; e)
Tricot; f) Moletons;
g) Sporty; h) Camisetas; i)
Calças; j) Jeans;k) Saias/
Bermudas;
l) Sapatos: (botas/botinas
esportivas, esportivos, sapatos, sandálias);
m) Bolsas/mochilas; n)
Roupa interior/pijama; o)
Perfumes; p) Acessórios.
a) Family often: (editorial,
coleção); b) Essentials; c)
Casacos; d) Tricot;
e) Moletons; f) Sporty; g)
Camisas; h) Camisetas; i)
Calças; j) Jeans;
l) Bermuda; m) Sapatos; n)
Bolsas/mochilas; o) Roupa
interior/pijama;
p) Perfumes; q) Acessórios:
(Editorial, coleção).
a) Naturals&Neons: (Editorial, coleção); b) Essentials; c) Casacos/Tricot;
d) Vestidos; e) Camisas; f)
Moletons; g) Camisetas; h)
Saias/calças;
i) Sapatos; j) Bolsas e mochilas; l) Acessórios; k)
FirstStepes: (Editorial; Coleção).
a) JungleRoar: (Editorial,
collection); b) Essentials; c)
Casacos; d) Tricot;
e) Moletons; f) Camisas;
g) Camisetas; h) Calças; i)
Shorts;
j) Sapatos/bolsas; k) Acessórios.
‘a) Coleção; b) Cartão presente: (E-cartão presente,
cartão presente, ativar
cartão, consultar saldo).

Quadro 4: Opções do ícone Infan�l
Fonte: da autora (2019).
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Quando se clica no ícone “Join Life” (roupa
sustentável produzida por processos e matérias
primas orgânicas/recicláveis) abrem as seguintes opções:

JOIN
LIFE

a) Homem; b) Mulher; c) OurCommitments; d) Retirada de roupa;
e) Nossos produtos; f) Fornecedores;
g) Lojas; h) Green Web;
i) Ação Social; j) Relatório anual 2018.

Quadro 5: Opções do ícone Join Life
Fonte: da autora (2019).

Quando se clica no ícone “Stories” abrem as
seguintes opções:
STORIES

a) Mulher; b) Homem; c) Infantil.

Quadro 6: Opções do ícone Stories
Fonte: da autora (2019).

Apresentada a ordem em que os ícones estão
expostos no site de vendas da Zara, observa-se
que os primeiros ícones mostram os lançamentos da marca; considerada uma venda importante, ao centro, observa-se uma venda mediana: na
qual as opções são, para um consumidor especíﬁco, que procura determinado produto; enquanto
os produtos de venda certa, podem ser encontrados nos últimos ícones, (mesma estratégia adotada em sua loja física, em que os produtos de
venda certa ﬁcam expostos ao fundo da loja), isso
porque a marca utiliza uma estratégia visual, fazendo com que o consumidor enxergue todos os
itens que a marca oferece, antes mesmo de efetuar a compra de um determinado objeto.
A forma em que os ícones estão apresentados, evidencia que as opções no ícone “homem”
é totalmente diferente do ícone “mulher”, isso
porque a mulher não se identiﬁca em somente um grupo identitário e sim procura diversos
atributos diferentes, enquanto os homens não se
deﬁnem em grupo nenhum.
Na imagem do site oﬁcial da Zara, agora dividida em angulações direita, esquerda, superior,
inferior. O olhar começa de cima para baixo, desta forma conﬁrma-se que o que chama a atenção
em primeiro momento é a parte da esquerda do
lado superior, onde está estampado seu logotipo
e logo abaixo todas as opções de venda.

Figura 17: Zara oﬁcial
Fonte: Site Zara (2019).

Opções como “iniciar sessão” e “ajuda” permanecem neutras no canto superior direito sem
muito destaque na página; a opção de pesquisa,
ﬁca dividida entre o lado superior direito e esquerdo; no centro, percebe-se maior ênfase no
“new In”, mostrando que há novidades na coleção: A ZARA troca com bastante frequência as
imagens publicitárias de seu site, sempre apresentando novidades para seus consumidores.
No entanto, observa-se que a marca possui
recursos integrativos, ela consegue mostrar, na
forma de apresentação utilizada, a multimodalidade que será abordado no item 2.7, que faz com
que se venda o produto sem a necessidade de publicidade tradicional.
De forma geral, o layout do site é simples, fácil de utilizar, não possui som de fundo, permite
opções de montagem de look, e ainda imagens das
peças em movimento. As informações adicionais
contemplam a tabela de conversão (BR – EU),
para evitar a compra de objetos com numeração
errada, como se depreende da imagem abaixo:

Figura 18: Tabela de conversão calçados
Fonte: Site Zara (2019).

Como o mercado da moda é dinâmico, a linguagem adotada pela Zara é visual: utilizam pouco texto(e apostam nas imagens dos produtos
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Zara), utilizando estratégia na disposição de seus
produtos online, mobiliário, iluminação, cores e
vitrine: os manequins de vitrine sempre exibem
as últimas tendências; as combinações de cores
são distribuídas de tal maneira que se complementam; junto às gôndolas de vestuário estão às
prateleiras com acessórios (bolsas, sapatos, lenços, tiaras) que conversam com o “look”, além das
peças em araras (são utilizados somente cabides
de madeira, semelhantes às do armário do consumidor). Mesas de apoio servem para exposição
de itens de vestuário, como calças jeans; são utilizados somente cabides de madeira. Os corredores
são largos; na pavimentação são usadas cerâmicas
brancas ou creme claro com boa iluminação, as
paredes geralmente são lisas para garantir que as
mercadorias ocupem o centro da atenção.
A Zara utiliza o trade dress aproveitando-se
de modos semióticos para trabalhar essa apresentação; desta forma, sua linguagem apresenta uma
relação de proximidade entre o que é o signo (produtos fast fashion), e a representação (como o intérprete representa o produto, gerando necessidade de sempre estar lá para ver o que há de novo)!
Percebe-se que, quando a Zara escolhe seus
pontos de venda a escolha recai sobre locais considerados “cool”, colocando-se em um “bom lugar” para mostrar que não é ruim consumir fast
fashion, mas ao mesmo tempo cuidando para que
seus concorrentes não se sintam “ameaçados”
com a presença da loja naquele local.
Além do ponto de venda ser rigorosamente
escolhido, a Zara utiliza como linguagem um conjunto de subcódigos, visuais de exposição: relacionados com a forma como os produtos estão distribuídos. O consumidor Zara sabe que as peças
disponíveis hoje, podem não estar disponíveis na
próxima semana, isso estimula o cliente a adquirir
a peça no momento da visita, e estimula a visitar a
loja com freqüência, em busca de novos produtos.
Multimodalidade
A multimodalidade decorre do “uso integrado
de diferentes recursos comunicativos, tais como
linguagem [texto verbal], imagem, sons e música
em textos multimodais e eventos comunicativos”
(VAN LEEUWEN, 2011, p. 668), estes recursos
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semióticos são importantes na construção dos
discursos, que são compreendidos, “como conhecimentos socialmente construídos de algum
aspecto da realidade” (KRESS; VAN LEEUWEN,
2001, p.24).
Por isso, a multimodalidade permite entender como seus componentes são conectados de
diferentes formas para criar um sentido maior.
Segundo Kress e Van Leeuwen (2001, p.4), “os
textos multimodais são vistos como produção de
signiﬁcado em múltiplas articulações”, neste sentido, os autores citam três domínios que organizam o signiﬁcado:
a) Design que é a junção de todos os recursos semióticos utilizados, incluindo-se o hábito, a
convenção a tradição e a inovação;
b) Produção que é o uso comunicativo do
meio e dos recursos materiais, a organização da
expressão do que foi elaborado o design;
c) Distribuição que é a forma que se veicula o
produto ao mercado.
Kresse Van Leeuwen (2001), descrevem a
perspectiva multimodal da seguinte forma:
Nosso objetivo é explorar os princípios comuns por
trás da comunicação multimodal. Nós nos afastamos
da ideia de que os diferentes modos nos textos multimodais tarefas especializadas estritamente delimitadas e enquadradas [...]. Em vez disso, nos movemos
para uma visão da multimodalidade em que os princípios semióticos comuns operam e através de modos
diferentes (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 2).

Por isso é possível aﬁrmar que existe uma
associação entre semiótica social e multimodalidade, pois enquanto a semiótica social é vista
como teoria do signiﬁcado, a multimodalidade
é um campo de aplicação, ou uma perspectiva
sobre recursos para fazer sentido, logo, complementam-se.
A multimodalidade se constitui no discurso
da marca Zara, através de suas ações de gestão, o
uso de codiﬁcação de signiﬁcados para através da
inferência10, predição11 e síntese12 de signiﬁcado
e elaboração de representações mentais para fazer
o consumidor reter informações.
A representação de mundo ideal para Zara
baseia-se em produto “super atual” com preço
bom; sua função interpessoal promove troca de

200

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

informações (o consumidor não está utilizando a
melhor marca, mas está utilizando produtos que
lembram determinada marca), mostrando que
sempre há uma atualização aos consumidores da
marca, que compra para estar na moda (e compreende, tanto as classes com pouco poder aquisitivo, como uma pessoa que considera desnecessário
pagar muito por um produto pret a porter ou de
luxo).
Conclusão
A Zara é uma marca altamente competitiva;
seu diferencial é preço acessível, agilidade na distribuição, rapidez na produção e tendência. Ela
se destaca através de sua distribuição eﬁciente,
apesar de concentrar suas operações em um único país. É referência para as empresas de varejo
de moda. Mesmo constatando-se que existe um
descompasso entre o discurso da marca Zara e suas estratégias de marketing, pois algumas ações
praticadas pela marca como, por exemplo, a campanha “Love your curves” representava somente
um tipo de mulher, camiseta com símbolo que se
parecia com pijamas utilizados por judeus nos
campos de concentração e também uma saia jeans
estampada com dois sapos associando a supremacia branca, não condizem com a imagem comunicada aos consumidores.
Ao veriﬁcar como a multimodalidade se constitui no discurso da marca Zara, constatou-se que
a marca tem um discurso de responsabilidade social; que suas ações de gestão, fazem o uso de codiﬁcação de signiﬁcados (para através da inferência,
predição e síntese de signiﬁcado e elaboração de
representações mentais) para fazer o consumidor
reter informações. Responde ao problema de pesquisa proposto: para a marca Zara, um produto
fast fashion se baseia em preço bom e com atualidade na tendência.
Sobre os recursos semióticos envolvidos na
construção de sentido do discurso marcário e os
seus potenciais de signiﬁcação, detectou-se que a
marca Zara utiliza recursos semióticos através de
meio visual, auditivo, disposição dos elementos,
organização dos produtos, para atribuir signiﬁcado ao signo, seja através do imaginário do intérprete de vestir lançamentos do mundo da moda,
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seja pelo status e glamour; ou até mesmo, pelo
alto capital cultural da marca. Isso faz com que a
marca ocupe um posicionamento no mind share,
criando desejo de consumo no seu público.
Sobre relações multimodais empregadas pela marca Zara, evidenciando as prováveis funções
desempenhadas por essas relações na construção
do seu discurso a ﬁm de engajar o consumidor,
ﬁcou evidenciado que é possível ler “tendências”
do mundo fashion, através dos atributos contidos
no objeto, podendo considerá-los modos semióticos. A experiência multimodal da Zara baseia-se
em produtos atuais com preços bons, fazendo com
que seus consumidores adquiram seus produtos
pela necessidade de vestir as “tendências de moda”, por isso a marca investe na exposição de suas
vitrines e na forma como o site está organizado.
Para explicitar, as relações multimodais empregadas na construção do discurso da marca
ZARA para o desenvolvimento de estratégias de
marketing, percebe-se que a marca investe nos
pontos de venda, instalando-se em um bom local,
além de oferecer moda a preços acessíveis, atendendo a necessidade do consumidor, com peças-chaves (substituindo as peças a cada quinze dias
e retirando das lojas as peças “rejeitadas” pelos
consumidores).
O presente estudo cumpriu com os objetivos
propostos, detectando os modos semióticos que
a marca Zara usa para expor seu discurso, seja
ele visual ou auditivo. O discurso da marca ZARA têm a função de engajar o consumidor do fast
fashion. Quando o consumidor entra em uma loja
física da Zara, percebe o tipo de linguagem, (poucos vendedores; a forma de exposição das roupas,
as novidades sempre à frente, acessórios que combinem com os lançamentos).
Em futuros estudos talvez fosse necessário
entrevistar os consumidores da marca e os que
não consomem, para entender as razões desse
posicionamento sobre o consumo de fast fashion.
Além disso, poderá ser realizado um estudo
sobre o futuro do fast fashion, pois já existem
autores que falam sobre consumir menos e melhor, como por exemplo, Enrico Cietta que em seu
livro “A Revolução do fast fashion”, fala sobre a
transformação do modo de consumo do produto

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

ARTIGO

de moda. É através desta nova tendência, que a
marca Zara pode perder posição de mercado ou
pelo fato do discurso da missão apresentada pela
marca estar em descompasso com aquilo que é realizado na prática.
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Notas
1Trabalho apresentado no GP Brandorama, evento componente do
II Congresso Internacional de Marcas/Branding: Conexões e Experiências.

2Publicitária egressa do curso de Publicidade e Propaganda da Univates, e-mail: samantacaye@hotmail.com.

3Hall (1983) deﬁne o termo, como um sistema cujo objetivo é produ-

zir a quantidade demandada, com a melhor qualidade possível, sem
excesso e de forma rápida, transportando o produto para o lugar da
demanda no menor tempo.
4Participação que as empresas ocupam na mente dos clientes.
5Conjunto de representações do que seria o modelo ideal de algo que
já faz parte de nosso inconsciente.

6Imagem padronizada e generalizada pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo.

7Conjunto de elementos formais que representa visualmente, e de forma sistematizada, uma empresa.
8I assume Zara is doing irony.
9@ZARA I’d have a word with your advertising department.....curves?.....where?...
10Características da aparência visual de um produto.
11Derivar conclusões a partir de premissas verdadeiras
12Aﬁrmar o que vai acontecer no futuro
13Operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos e
fundi-los num todo coerente
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Resumo:
O presente estudo procura analisar a Absolut Vodka
em referência ao discurso que utiliza para estar sempre se transformando e, ao mesmo tempo, continuar sendo a mesma desde seu lançamento, em 1879.
Além de ser uma das marcas mais famosas do mundo, a Absolut é tida como a bebida que possui a comunicação mais criativa e é por isso que este estudo
não aborda a bebida em si, mas as estratégias discursivas empregadas para torná-la constantemente em
evidência em todo o mundo. A Análise de Discurso de linha francesa será o aporte teórico escolhido
para a análise dessa pesquisa, que tem ainda como
suporte os estudos de Michel Pechêux e Eni Orlandi.
Por ser descritiva, analítica, reﬂexiva e compartilhar
do materialismo histórico e dialético entre língua e
discurso, a AD se apresenta como ideal para a compreensão do sentido e a construção dos signiﬁcados
da comunicação da Absolut ao analisar seu interdiscurso publicitário e suas formações imaginárias e
ideológicas. Assim, objetiva-se identiﬁcar as marcas
discursivas na comunicação da Absolut Vodka, analisar o interdiscurso publicitário da marca e avaliar
as formações imaginárias e ideológicas. O corpus é
formado pelas edições especiais de duas garrafas que
são uma homenagem ao público homossexual e que
trabalha a questão político-ideológica. A primeira é
a Absolut Color, lançada em 2008 em homenagem
aos 30 anos da bandeira do arco-íris, maior símbolo das minorias sexuais. A segunda é a Absolut No
Label, de 2009, onde a marca reaﬁrma, através de
uma garrafa sem rótulo e sem marca, a aproximação
com o consumidor homossexual, chama atenção para sua causa e convida as pessoas a desaﬁarem todo
e qualquer tipo de preconceito contra gays, lésbicas,
bissexuais e transexuais. Essas garrafas se utilizam
da construção dos signiﬁcados ao se servirem de
imagens para o entendimento das mensagens.
Palavras-chave: Absolut, análise de discurso,
homossexualismo, ideologia.
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Abstract:
This study seeks to analyze Absolut Vodka’s discourse in order to transform itself while remaining
as it was launched, in 1987. In addition to being one
of the most famous brands in the world, Absolut’s
communication is considered to be the most creative among beverages, and that is the reason this
study does not address the beverage itself, but the
discursive strategies employed to make it constantly in evidence all over the world. French Discourse
Analysis was the theoretical contribution chosen
for the assessment of this research, which is also
supported by the studies of Michel Pechêux and
Eni Orlandi. Because it is descriptive, analytical, reﬂexive and shares the historical and dialectical materialism between language and discourse, DA presents itself as ideal for understanding the meaning
and the construction of the meanings of Absolut’s
communication by analyzing its advertisement’s
interdiscourse and its imaginary and ideological
formations. Thus, the objective is to identify the
discursive characteristics of Absolut Vodka’s communication, to analyze the brand’s advertising
interdiscourse and to evaluate the imaginary and
ideological formations. The corpus is formed by
two special editions bottles that pay tribute to homosexual audiences and that address this political-ideological issue. The ﬁrst bottle is Absolut Color,
launched in 2008, in honor of the 30th anniversary of the rainbow ﬂag, the greatest symbol of sexual minorities. The second, is Absolut No Label,
from 2009, in which the brand reaﬃrms, through
a bottle without a label or brand, the approach to
the homosexual consumer, calling attention to the
cause and invites people to challenge any and all
types of prejudice against gays, lesbians, bisexuals
and transsexuals. These bottles use the construction of meanings when using images to understand
the messages.
Keywords: Absolut, discourse analysis, homosexuality, ideology.
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Resumén:
El presente estudio busca analizar Absolut Vodka
en referencia al discurso que usa para cambiarse
constantemente y, al mismo tiempo, permanecer
igual desde su lanzamiento, en 1879. Además de
ser una de las marcas más famosas del mundo,
se considera que Absolut es la bebida con la comunicación más creativa, y es por eso que este
estudio no aborda la bebida en sí misma, sino las
estrategias discursivas empleadas para que esté
constantemente en evidencia en todo el mundo.
El Análisis del Habla Francesa será la contribución teórica elegida para el análisis de esta investigación, que también se apoya en los estudios de
Michel Pechêux y Eni Orlandi. Por ser descriptiva, analítica, reﬂexiva y por compartir el materialismo histórico y dialéctico entre el lenguaje
y el discurso, AH se presenta como ideal para la
comprensión del signiﬁcado y la construcción de
los signiﬁcados de la comunicación de Absolut,
analizando su interdiálogo publicitario y sus formaciones imaginarias e ideológicas. Por lo tanto,
el objetivo es identiﬁcar marcas discursivas en la
comunicación de Absolut Vodka, analizar el interdiálogo publicitario de la marca y evaluar las
formaciones imaginarias e ideológicas. El corpus
es formado por las ediciones especiales de dos
botellas que son un homenaje al público homosexual y que trabajan el tema político-ideológico.
La primera botella es Absolut Color, lanzada en
2008 en honor al 30º aniversario de la bandera
del arco iris, el mayor símbolo de las minorías
sexuales. La segunda, es Absolut No Label, de
2009, donde la marca reaﬁrma, a través de una
botella sin etiqueta y sin marca, el enfoque hacia
el consumidor homosexual, llamando la atención
sobre su causa e invitando a las personas a desaﬁar cualquier tipo de prejuicio contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Estas botellas
utilizan la construcción de signiﬁcados mediante
el uso de imágenes para entender los mensajes.
Palabras-clave: Absolut, análisis del habla, homosexualismo, ideología.
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Résumé:
Cette étude cherche à analyser Absolut Vodka en
référence au discours qu’elle utilise pour toujours
évoluer et, en même temps, rester la même depuis son lancement en 1879. En plus d’être l’une
des marques les plus célèbres au monde, Absolut
est considéré la boisson qui a la communication la
plus créative et c’est pourquoi cette étude ne traite
pas de la boisson elle-même, mais des stratégies
discursives utilisées pour la faire constamment
être en évidence dans le monde entier. L’Analyse du discours français sera donc la contribution théorique choisie pour cette recherche, qui
est également soutenue par les études de Michel
Pechêux et Eni Orlandi. Parce qu’elle est descriptive, analytique, réﬂexive et pour partager du matérialisme historique et dialectique entre langage
et discours, l’AD se présente comme idéale pour
comprendre le sens et la construction des signiﬁcations de la communication d’Absolut lors de
l’analyse de son interdiscours publicitaire et de ses
formations imaginaires et idéologiques. . Ainsi,
l’objectif est d’identiﬁer des marques discursives
dans la communication d’Absolut Vodka, d’analyser l’interdiscours publicitaire de la marque et
d’évaluer des formations imaginaires et idéologiques. Le corpus est formé par les éditions spéciales de deux bouteilles qui rendent hommage
au public homosexuel et qui travaille sur la question politico-idéologique. La première est Absolut
Color, lancée en 2008 en l’honneur du 30e anniversaire du drapeau arc-en-ciel, le plus grand
symbole des minorités sexuelles. La seconde
est Absolut No Label, de 2009, avec laquelle la
marque réaﬃrme, à travers une bouteille sans
étiquette et sans marque, l’approche du consommateur homosexuel, en attirant l’attention sur
sa cause et en invitant les gens à déﬁer tous les
types de préjugés contre les gais, lesbiennes, bisexuels et transsexuels. Ces bouteilles utilisent la
construction de signiﬁcations lors de l’utilisation
d’images pour comprendre les messages.
Mots-clés: Absolut, Analyse du Discours, homosexualité, idéologie.
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1. Introdução
Este trabalho tem como ponto principal a Absolut Vodka em referência ao discurso que utiliza
para estar sempre se transformando e, ao mesmo
tempo, continuar sendo a mesma desde seu lançamento, em 1879. Objetiva identiﬁcar as marcas
discursivas na comunicação da Absolut Vodka,
analisar o interdiscurso publicitário da marca e
avaliar as formações imaginárias e ideológicas.
A Absolut tem uma história de sucesso e que
chama a atenção para quem trabalha nas áreas de
marketing, comunicação e, especialmente, publicidade. Na década de 1980, a marca, pensando
em renovar a sua imagem já centenária, começa a
focar em diferentes estratégias de marketing com
foco na comunicação. Inicialmente as próprias
garrafas receberam uma atenção especial, pois
passaram a ser criadas por proﬁssionais famosos
de diversas áreas e, assim, tornaram-se os primeiros veículos para as novas estratégias de comunicação da vodca, que junta o trabalho dos artistas
aos valores da marca. Em paralelo, foram realizadas propagandas de forte impacto, porém sutis e
até hoje com o mesmo padrão gráﬁco. Os anúncios impressos passaram a evidenciar a Absolut de
forma mais expressiva, tocando pelo lado emocional o receptor da mensagem e despertando nele
o desejo pela coisa anunciada. Posteriormente, a
comunicação passou a focar também as mídias sociais, que se tornaram tão presentes no dia a dia
dos consumidores, o inﬂuenciando e dando poder
de voz para que eles inﬂuenciem outros consumidores de forma positiva e até mesmo negativa.
Surge, assim, a colaboração entre consumidores e
empresas, uma vez que o marketing passa a atuar
conforme o que é dito pelo consumidor de uma
forma mais direta, ou seja, a troca de ideias, e não
apenas através de pesquisas. Esse consumidor,
além de ser bem informado e exigente, é alguém
que gosta de inovação e criatividade e por essa razão está disposto a pagar por aquilo que o encanta.
A Análise do Discurso de linha francesa (AD)
foi o aporte teórico escolhido para a análise dessa pesquisa, que tem ainda como suporte os estudos de Michel Pechêux e Eni Orlandi. Por ser
descritiva, analítica, reﬂexiva e compartilhar do
Materialismo Histórico e dialético, a AD se apre-
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senta como ideal para a compreensão do sentido e
a construção dos signiﬁcados da comunicação da
Absolut ao analisar seu interdiscurso publicitário
e suas formações imaginárias e ideológicas. A AD
de linha Francesa vai além de entender a linguagem perante as transformações sociais, pois ela
toma o discurso como sendo um efeito de sentido
determinados social e historicamente. Dessa maneira a construção dos signiﬁcados coloca em destaque tanto o produto como o processo. Orlandi
(2013) aﬁrma que a AD trabalha a língua de forma
geral, analisando as formas que ela pode signiﬁcar
por meio da produção de sentido.
Para comprovar os vários efeitos de sentidos
e as representações do imaginário coletivo, entendidos pela materialidade discursiva da Absolut, serão trabalhadas as condições de produção,
por trabalhar o sujeito e a situação, ou seja, o protagonista e o objeto do discurso que interagem e
produzem sentido; interdiscurso, quando dois ou
mais discursos se entrecruzam e determinam o
que é dito; formação discursiva, que é a conexão
de vários discursos que determinará o que pode e
deve ser dito; formação ideológica, quando o sujeito está preso a uma determinada ideologia em
que ele se sente fazendo parte; paráfrase, que é a
memória, a repetição do que já foi dito, porém de
uma outra forma e dentro de um contexto imediato; e polissemia, a re-signiﬁcação, o novo signiﬁcado para o que já foi dito em outro contexto.
O gênero textual analisado aqui é a propaganda, que pode ser oral ou escrita e é uma das
formas mais eﬁcazes de comunicação de massa,
além de ser um gênero presente em vários lugares.
Segundo Sant’Anna (2006, p. 67), a propaganda
pode ser classiﬁcada como institucional, de produto, promocional, ideológica, social, política, entre outras, e tem como objetivos: informar; tornar
conhecidos um produto, serviço ou uma marca;
estimular nos consumidores o desejo pelo que está sendo anunciado; ou dar prestígio ao anunciante. Isso tudo é feito com a ﬁnalidade de impactar a
mente do consumidor e inﬂuenciar suas decisões.
A marca anunciante faz isso de forma clara e objetiva, não escondendo seu nome e seus propósitos.
A linguagem publicitária é rica de sentidos,
pois é preciso chamar a atenção e despertar o inte-
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resse do consumidor, levando-o ao ato da compra
e uso do bem anunciado e para conseguir essa ﬁnalidade, recursos linguísticos, como psicológicos
e semióticos, são utilizados. É através do conteúdo discursivo da propaganda que sentimentos,
emoções e sensações são despertados e o que está
sendo anunciado passa a ser familiar para quem
recebe a mensagem. Nesse conteúdo o texto e a
imagem são elementos imprescindíveis, pois vão
deﬁnir a linha criativa utilizada na propaganda.
No caso da Absolut, o uso de imagens em suas
propagandas causa grande impacto visual e é fundamental para a formação do discurso ousado,
criativo, irreverente e diferenciado da marca.
Com um universo tão extenso de garrafas e
propagandas da Absolut Vodka, a escolha do corpus foi uma tarefa difícil, pois a riqueza de muitas
delas, para análise são imensas. Para compreender o discurso publicitário da Absolut Vodka e
qual o seu sentido no imaginário coletivo, foram
escolhidos temas que se destacam por carregarem
nas suas concepções fortes questões ideológicas.
Portanto, o corpus dessa pesquisa é composto pelas garrafas da Absolut Color, uma homenagem
aos 30 anos da bandeira do arco-íris, maior símbolo das minorias sexuais, e da Absolut No Label,
criada para fazer campanha contra o preconceito
às minorias sexuais, ao mostrar que o importante
é o conteúdo, o que se tem por dentro, e não o
que está por fora. Essas duas edições se utilizam
da construção dos signiﬁcados ao fazer forte uso
de imagens para o entendimento das mensagens.
Por ﬁm, veriﬁcamos neste trabalho, sob a ótica da Análise do Discurso de linha francesa, como
a Absolut apresenta seus valores de empresa para
seus consumidores e demais formadores de opinião e com isso se consolidar num mercado tão
rico e competitivo como o de bebidas.
2. Resgatando a memória discursiva da
Absolut Vodka
A Absolut Vodka foi criada em 1879, na pequena e pitoresca cidade de Åhus, situada no sul
da Suécia, por Lars Olsson Smith, um visionário
que buscava, desde a adolescência, um produto
diferenciado, e ﬁcou conhecido como o “Rei da
Vodca”.
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A Absolut é uma das marcas de bebidas mais
famosas do mundo, sendo considerada por muitos como a que tem a embalagem e a comunicação
mais criativas. É um produto que vem de uma origem humilde, mas tem uma qualidade excepcional. Sua garrafa, de formato simples e até mesmo
“esquisito”, possuí características opostas às demais garrafas de destilados, com seus tradicionais
gargalos longos, é inspirada num frasco de remédio sueco do século XVIII, visto em um antiquário, em Estocolmo. O design dessa garrafa criou
um novo padrão de estilo, inspirando inclusive
outras embalagens. Hoje, a Absolut Vodka é tida
como marca-ícone, que é reconhecida rapidamente em todo o mundo, e sua inﬂuência ultrapassa o
universo de vinhos e bebidas destiladas (MUNDO
DAS MARCAS, 2006).
Vinda de um país sem tradição em vodca, é no
ano de 1979 que a Absolut Vodka entra no mercado internacional através dos Estados Unidos, que
eram responsáveis, na época, por 60% da vodca
consumida no mundo, e onde já chegam com imagem de marca top em bebidas alcóolicas premium
(LEWIS, 1996, p. 4).
Para a divulgação dos seus produtos, a marca utiliza estratégias de marketing em que investe
pesado em diversos canais, com o objetivo de tornar-se popular. Existe uma superexposição para
apresentar a Absolut nas mídias digitais, em revistas, programas televisivos, ﬁlmes e séries, como o
merchandising realizado no desenho animado Os
Simpsons. A mídia digital se destaca, uma vez que
muitas garrafas, propagandas e até mesmo ações
são lançadas e constantemente divulgadas com
exclusividade pelas redes sociais e sites. A internet
propicia que os consumidores interajam entre si, e
assim possam fortalecer laços e marcas.
Uma nova fonte de inovação é a colaboração,
que tem atingido um grande número de consumidores por todo o mundo. É uma tendência que
passou a afetar os negócios da empresa, já que
os proﬁssionais de marketing precisam escutar
o consumidor para entender o que eles querem,
indo além da pesquisa de mercado. A colaboração permite que as empresas tenham percepções
do mercado e ideias para chegar, cada vez mais,
perto do consumidor (KOTLER, 2010, p. 41-42).
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A globalização abriu esse espaço inovador, pois,
com a tecnologia de informação, tornou-se fácil e
constante a troca de informações entre pessoas e
empresas em todo o mundo. A cocriação4 passou
a ser uma estratégia constantemente usada pela
Absolut Vodka, que convoca consumidores e admiradores a terem seus “minutos de fama”, através de “desaﬁos”, em que eles podem produzir ﬁlmes, criar layouts de garrafas e até mesmo títulos
para anúncios veiculados.
Outra grande estratégia é o trabalho feito nas
próprias garrafas, pois muitas delas são criadas
por artistas plásticos, fotógrafos, designers, ilustradores e até estilistas famosos. A Absolut consegue juntar o trabalho de artistas aos seus valores
- pureza, design, modernidade, ousadia e exclusividade – e, com isso, mostra que a arte tem grande
importância para a marca, que é a pioneira a fazer
uma associação assim. Esse trabalho começou em
1985, com o artista pop Andy Warhol, que pintou
uma garrafa da vodca para um comercial (LEWIS,
2005). Alguns artistas brasileiros também assinam garrafas da marca, como é o caso de Romero Britto (Absolut Britto – 2003), Nelson Leirner
(Absolut Butterﬂy – 2007) e Daniel Senise (Absolut Monkey – 2007). Essas três garrafas são tidas
– por colecionadores – como raras e valiosas, chegando a ser comercializadas por até R$ 2.000,00
a unidade. As garrafas Butterﬂy e Monkey são
edições brasileiras. Desde o início dessa parceria,
a Absolut já apoiou mais de 500 artistas das mais
diversas áreas e instituições de arte.
Em 1988, a marca - pensando em expandir
sua linha de produtos - começou a lançar as vodcas com sabores, uma grande novidade para a
época. Surgem então sabores como pimenta, pêssego, baunilha, limão, laranja e até manga e açaí.
Pouco antes de ser adquirida pela Pernord
Ricard5, em 2007, começou uma nova estratégia
com o lançamento de edições limitadas da Absolut
Cities, homenageando as cidades. Além das garrafas com desenhos característicos dessas, as vodcas
traziam sabores de frutas e especiarias populares
apreciados e característicos dessas localidades.
A Absolut criou várias outras linhas como as
edições limitadas: as exclusivas para Duty Free,
as criadas por artistas, as exclusivas de funcio-
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nários da empresa e as Seconds Skin (capas que
revestem as garrafas com a vodca tradicional). A
Absolut Glimmer foi a primeira edição em que a
garrafa teve sua superfície alterada, uma vez que
seu desenho era no padrão de corte de cristais. Esse grande número de edições (tendo também variedades quanto ao tamanho) contribuiu para que
a garrafa da Absolut tenha assumido como função primeira, não apenas armazenar e conservar
a vodca; mas, acima de tudo, ser um objeto de arte
contemporânea e de desejo para muitas pessoas.
O segmento de bebidas é famoso por investir
nas suas embalagens. Ao analisar as vodcas, vê-se
um cuidado especial nelas, portanto não é apenas
a Absolut Vodka que investe nessa área. César
Adames aﬁrma que:
[...] o segmento de vodcas pode ser dividido em duas
fases muito distintas, antes de ABSOLUT e depois
de ABSOLUT. A entrada da garrafa ícone da marca
mudou o rumo da história e todas outras marcas tiveram que se mexer para não perder terreno. Em um
segmento onde primeiro se vende a garrafa, depois o
marketing e aí sim, o líquido, a ABSOLUT continua
disparada na liderança (2012, informação eletrônica).

A marca tem um DNA criativo6 que está totalmente envolvido com a arte. Essa criatividade
permeia todos os seus movimentos e motiva o
consumidor, que coleciona as edições, a esperar
pelo excepcional e exclusivo. É um público que
gosta de inovação e sempre aguarda as novidades da marca, além de estar disposto a pagar um
preço para ter algo diferenciado.
No contato com um novo produto, primeiramente as pessoas têm um impacto com sua
aparência, sendo a embalagem a principal responsável por isso, ou seja, analisa-se se ele é feio
ou bonito, agradável ou desagradável, prático ou
não. Atribui-se, quase de imediato, algumas dessas características ao produto e sua embalagem,
e é através delas que se pode entender o signiﬁcado dos objetos. Donald Norman (2008, p. 37)
aﬁrma que “Sem dúvida os objetos atraentes devem ter preferência em relação aos objetos feios”.
Este é o caso da Absolut Vodka, que chama atenção pela sua forma criativa e design diferenciado.
Outra estratégia de comunicação é a propaganda, que tem o poder de levar as pessoas a
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agirem pelo emocional. Campanhas são criadas
pelos proﬁssionais da área para mostrar que um
determinado produto, serviço ou marca, é fundamental no dia a dia. Rafael Sampaio (2013, p.
21) aﬁrma que “A propaganda seduz nossos sentidos, mexe com nossos desejos, revolve nossas
aspirações, fala com o nosso inconsciente, nos
propõe novas experiências, novas atitudes, novas
ações”. Por mais resistência e até mesmo indiferença que se tenha a ela, é difícil resistir aos seus
apelos, pois sempre vai existir uma mensagem
publicitária para atrair, interessar e convencer
de que o produto anunciado é necessário, quebrando assim, a barreira inicial da resistência. O
autor continua aﬁrmando que propaganda pode
ser deﬁnida como “a manipulação planejada da
comunicação visando, pela persuasão, promover
comportamentos em benefício do anunciante
que a utiliza” (p. 24). Vale ressaltar que a propaganda não vende nada, ela apenas desperta nas
pessoas o desejo pela coisa anunciada. Cabe ao
publicitário explicar os valores da marca e estimular o interesse por ela.
Ao longo da sua história, a Absolut Vodka
sempre procurou transmitir seus valores através
do que oferece ao seu público consumidor, ou
seja, bebida, garrafas e propaganda. Porém, por
trás disso tudo, está a sua marca, construída, preservada ao longo da sua história, e evidenciada a
partir da sua expansão mundial.
Toda marca tem uma identidade, que depende do posicionamento desta na mente do consumidor. Sobre isso, Kotler aﬁrma que:
Para que sua marca seja ouvida e notada em um
mercado tumultuado, precisa ter um posicionamento singular. Precisa também ser relevante para as
necessidades e os desejos racionais dos consumidores. Por outro lado, a integridade da marca tem a ver
com a concretização do que se alegou a respeito do
posicionamento e da diferenciação da marca. Tem
a ver com ser verossímil, cumprir suas promessas e
conquistar a conﬁança dos consumidores. Por ﬁm, a
imagem da marca tem a ver com conquistar as emoções dos consumidores. O valor da marca deve apelar para as necessidades e os desejos emocionais dos
consumidores, ultrapassando assim, as funcionalidades e características do produto (2010, p. 41-42).

Absolut é um nome sugestivo, uma vez que
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associa o produto a um benefício e até mesmo a
uma função da marca. O recurso semântico da
metáfora é usado no momento em que palavras
como “contemporânea”, “criatividade”, “elegante”, “pureza” e “perfeição” se referem ao nome.
Tudo isso ajuda a incutir na mente do consumidor, que Absolut é um produto soﬁsticado e de
qualidade superior.
O logotipo da marca - que está inserido nas
garrafas - é simples, e para proporcionar uma
leitura também simples e rápida tem o nome
ABSOLUT VODKA escrito na fonte Futura Extra
Condensed Bold. Para compor a marca, o nome
“Country of Sweden”, na fonte do tipo manuscrita, ﬁca entre as palavras Absolut e Vodka. Completando a composição tradicional da garrafa,
está um texto escrito à mão.
Absolut Vodka é uma marca jovem, contemporânea, fashion e criativa, que se tornou
sinônimo de diversão, alegria, festa, cor, vibração. Tudo isso motiva o indivíduo a adquirir um
determinado bem que os insira nesse ambiente,
para satisfazer suas necessidades.
3. Análise Do Discurso De Linha Francesa
Embora seja considerada uma área de estudo recente, a Análise do Discurso (AD) é o resultado da interseção de estudos de diferentes áreas
que datam de anos bem anteriores a ela. Maingueneau (2002, p. 41) lista, entre as bases para
a concepção da disciplina, tanto a ﬁlosoﬁa quanto a retórica e a hermenêutica, áreas de conhecimentos seculares e outras mesmo milenares,
como a retórica e a ﬁlosoﬁa. Apenas nos anos 60
a análise do discurso foi ganhando formatação,
sendo desenvolvida simultaneamente na França,
no Reino Unido e nos Estados Unidos.
As correntes que foram surgindo nos diferentes países ganham contornos distintos sob
certos aspectos, porém, convergem quando se
preocupam em criar uma relação entre texto e
contexto. Assim, em comum, essas correntes têm
o interesse pelo estudo de produções transfrásticas, orais ou escritas, cujas pesquisas visam entender a signiﬁcação social (Charaudeau e Maingueneau, 2002, p. 7).
A maneira como as informações foram con-
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cebidas é de fundamental importância para a
apreensão do seu sentido, que é questão fundamental da análise do discurso. Segundo Orlandi
(2013, p. 25), “a linguagem é linguagem porque
faz sentido”, e ela só faz sentido porque está inserida na história. É o sentido que abre espaço para
o estudo da análise do discurso, pois ele é tido
como um elo estabelecido entre sujeito e história.
A Análise do Discurso de linha francesa é
descritiva, analítica, reﬂexiva, e compartilha do
materialismo histórico e dialético, devido a sua
tradição marxista. Para compreender a língua fazendo sentido como um trabalho característico
do homem e da sua história é necessário o estudo
da Análise do Discurso, que vai usar a linguagem
como mediadora.
A proposta intelectual e interdisciplinaridade da AD circulam entre o espaço em que a Linguística, a Filosoﬁa e as Ciências Sociais dialogam. Percebe-se que ela está teoricamente ligada
ao sujeito, à ideologia (história) e à língua (linguagem). Sua proposta era ter o discurso como
objeto de estudo e veriﬁcar o funcionamento da
língua na produção dos sentidos desse discurso.
Os ﬁlósofos franceses alimentavam os pensamentos uns dos outros e essa troca ajudou a
solidiﬁcar a ideia da AD no país. Pêcheux ampara
seus estudos sob a inﬂuência de dois estudiosos:
Althusser, com a ideologia, e Foucault, com o discurso.
De Althusser, a inﬂuência mais direta se faz a partir
de seu trabalho sobre os aparelhos ideológicos de
Estado na conceituação do termo “formação ideológica”. E será da Arqueologia do saber que Pêcheux
extrairá a expressão “formação discursiva”, da qual
a AD se apropriará, submetendo-a a um trabalho especíﬁco (BRANDÃO, 2012, p. 18).

O sistema proposto por Althusser foi elaborado a partir da teoria marxista. Ele promove uma grande revolução ao propor uma nova
forma de ler e estudar O Capital, Lenin e todos
os grandes textos que tratam da luta de classes
dos movimentos operários internacionais. Para
Althusser a ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência.
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Já a inﬂuência de Foucault, na obra de
Pêcheux, está no fato dele pensar o discurso como
sendo formado por elementos dispersos. Cabe ao
analista do discurso identiﬁcar essa dispersão e
assim deﬁnir regras que irão administrar a formação dos discursos. Essas regras, denominadas
por Foucault de “regras de formação”, vão determinar todos os elementos que compõem um discurso (objetos, tipos de enunciação, conceitos,
temas e teorias), ou seja, a formação discursiva
(BRANDÃO, 2012, p. 32). Foucault deﬁne discurso como sendo um conjunto de enunciados
que faz parte da mesma formação discursiva.
Em sua obra A arqueologia do saber, de 1969,
ele aﬁrma que “os enunciados, diferentes em sua
forma, dispersos no tempo, formam um conjunto
quando se referem a um único e mesmo objeto”
(FOUCAULT, 2008, p. 36).
Assim, ao juntar “a ideologia” e “o discurso”
de Foucault, Michel Pêcheux trabalhou no conceito de formação discursiva e observou que a
formação ideológica de um enunciado (as palavras, as expressões e as proposições) são responsáveis por atribuir sentido à fala. É a relação do
enunciado com a sua posição ideológica que lhe
confere sentido. Desse modo, uma mesma sentença pode adquirir sentidos divergentes dependendo das posições sustentadas e vividas pelos
enunciadores.
Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que,
numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma
posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e
deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de
um sermão, de um panﬂeto, de uma exposição, de um
programa, etc.) (PÊCHEUX, 1997, p.160).

O discurso é um dos principais lugares onde
a ideologia se manifesta, e se apresenta como
ponto de entrecruzamento, em que são articulados os processos ideológicos e os fenômenos
linguísticos.
A formação ideológica é base para a AD atuar. Ela vai determinar o que pode e deve ser dito,
dependendo da conjuntura em que se insere.
A base da AD é a preocupação em entender
a linguagem em meio às transformações sociais.
Porém, a Análise do Discurso francesa vai além
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da linguística, e toma o discurso como um efeito
de sentidos determinados social e historicamente. Assim, a construção dos signiﬁcados coloca
em destaque tanto o produto como o processo,
quer dizer, as condições sócio históricas são
constitutivas do signiﬁcado. A AD não trabalha
com a língua de forma abstrata, mas de forma geral, observando todas as maneiras que ela pode
signiﬁcar através da produção de sentidos (ORLANDI, 2013, p.17).
Pêcheux, considerado o criador da Análise
do Discurso de linha francesa, rompe o esquema
informacional mensagem/transmissão de informação entre emissor/remetente e receptor/destinatário de Jakobson, conforme seus estudos no
processo de comunicação humana7, para os estudos da linguagem pela forma discurso/efeito de
sentido entre os interlocutores. Com isso, ele nega a ideia que restringe a linguagem a um simples
instrumento de comunicação de informação.
A Análise do Discurso teoriza a interpretação, o que faz o analista ter uma grande responsabilidade. Ao analisar os gestos de interpretação, passa-se a compreender a produção dos
sentidos através dos objetos simbólicos, uma
vez que eles interferem no sentido real. Vale
destacar que a AD não para na interpretação
nem procura um sentido único, verdadeiro. Ela
engloba os diversos fatores que envolvem a interpretação para a devida compreensão do analista (ORLANDI, 2013). Ao interpretar, todas
as faces do texto e o contexto imediato (quem
disse e o que disse) são analisadas e, dessa forma, percebe-se que já existe um sentido ao qual
se está preso. Tomando o sentido como sendo
o elo entre o sujeito e história, a interpretação
seria então, a intermediação entre eles.
Segundo Orlandi, é preciso inserir um aparato teórico que sirva de intermediador entre
o analista e “os objetos simbólicos que analisa,
produzindo um deslocamento em sua relação de
sujeito com a interpretação: esse deslocamento
vai permitir que ele trabalhe no entremeio da
descrição com a interpretação” (2013, p. 60-61).
Existem dois momentos de análise na interpretação. Inicialmente, o analista deve se atentar
ao fato de que o enunciador interpreta e, portan-
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to, é preciso “descrever esse gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido
à análise”. A interpretação seria, assim, parte
constituinte do objeto de análise. Em seguida, a
partir do momento que o analista descreve, ele já
estaria praticando a interpretação, uma vez que,
“não há descrição sem interpretação”.
3.1 Análise do Discurso No Brasil
A principal ﬁliada e responsável pelo estudo da análise do discurso francesa no Brasil foi
Eni Orlandi, na década de 1960. Sobre os estudos de Pêcheux, a autora diz: “Enﬁm o político,
a ideologia, os sentidos, os sujeitos se reuniam à
língua e podiam fazer parte do dia a dia da reﬂexão sobre a linguagem” (2012, p. 17). Foi com a
esquerda política e com o próprio Pêcheux que
ela aprendeu que, para falar uma determinada
coisa, pode-se falar uma outra.
Orlandi aﬁrma que:
Era preciso acenar que o sentido podia/pode ser
outro. Aﬁrmava o político como constitutivo, a incompletude do sujeito, a falha e a não transparência
da linguagem, e, sobretudo, o fato de que o sujeito e
o sentido se constituem ao mesmo tempo. Acentuando, na proposta de M. Pêcheux, a articulação língua/ideologia já que eram os anos em que Althusser
dominava o cenário das ciências humanas e sociais
e seu pensamento sobre ideologia e sujeito estava
presente, fortemente, na vida intelectual em geral
(2012, p.17-18).

Pela discursividade existente naquele momento, havia uma grande necessidade de redirecionar o discurso, mostrando outros sentidos para ele. Os dizeres eram totalmente inﬂuenciados
pelo não dito. O silêncio passou a ter um grande
poder, pois ele dá voz ao que não pode ser dito de
forma livre e declarada.
A palavra discurso tem correlação com o que
entendemos por mensagem. Segundo Orlandi
(2013, p. 21), na comunicação, a estrutura é formada pelo esquema: “emissor, receptor, código,
referente e mensagem”. Assim, observa-se que
discurso é a transmissão de informação, é a palavra em movimento e tem seu conteúdo pautado
no sentido, que, por sua vez, é consequência das
condições (materiais e simbólicas) exteriores. Ao
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mesmo tempo, o discurso reabastece suas condições de produção, já que ele muda conforme
as regras da sua existência também mudam. O
discurso nada mais é do que o processo de comunicação sendo usado pela linguagem, ao mediar a relação sujeito-objeto. Porém, a Análise do
Discurso (AD) não entende o discurso como uma
simples transmissão de informação, mas sim, como uma construção de sentidos que se completa
quando entra em cena o sujeito ouvinte (ou intérprete) para dialogar com o sujeito falante.
3.2 Categorias de Análise
A AD trabalha diversas categorias de análise,
entre elas são destacadas para este trabalho as
condições de produção, o interdiscurso, a formação discursiva, a formação ideológica, a paráfrase e a polissemia. Cada objeto de análise exige
conceitos diferentes para seu estudo. Uma análise nunca é igual à outra, pois os conceitos vão
interferir na interpretação.
3.2.1 Condição de Produção
A condição de produção refere-se aos recursos para situar os protagonistas e o objeto do
discurso, ou seja, o sujeito e a situação. Segundo
Brandão (2012, p 44), foi Pêcheux que tentou fazer a primeira deﬁnição sobre a noção de condição de produção (CP).
Para Pêcheux, é necessária a existência de
um elemento dominante para que as condições
de produções sejam entendidas, e esse elemento
dominante pode variar conforme cada caso. O
discurso só faz sentido quando cada sujeito assume seu lugar e papel imaginários, que sempre
serão marcados por diferentes estruturas. Para
ser autor de determinado discurso, é necessário
deter as condições de produção para proferir tal
discurso. Somente assim, ele terá o seu verdadeiro signiﬁcado e fará sentido.
Na produção de sentido, é preciso preencher
algumas condições de produção para que a interpretação da linguagem possa acontecer. A isso
dá-se o nome, em linguística, de contexto, que
envolve a situação histórico-social de um texto.
O contexto compreende elementos da realidade
dos interlocutores, que, ao analisarem esses ele-
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mentos, vão determinar o sentido do discurso.
As condições de produção compreendem os
sujeitos e a situação, além da memória, dentro
do contexto imediato, que são as circunstâncias
da enunciação, e do contexto amplo, quando
incluem o contexto sócio histórico, ideológico
(ORLANDI, 2013). Dentro dessa perspectiva,
podemos analisar numa propaganda, por exemplo, todos os sujeitos (interlocutores) e situações
(tema abordado, contextos, cenários, textos e localização das informações).
Muitas vezes, devido às diferentes condições
de produção e sentidos, é necessário falar de várias maneiras para fazer-se entender de forma
mais abrangente. Nesse ponto, existem os conﬂitos que criam ruídos na comunicação entre
emissor e receptor. Assim, observa-se que todos
são dependentes das condições de produção.
3.2.2 Interdiscurso / Memória Discursiva
O interdiscurso é a ligação entre várias formações discursivas, ou seja, é o entrecruzamento de dois ou mais discursos. Caracteriza-se por
todo conjunto de formações feitas e já esquecidas, que determina o que dizemos. Para Orlandi
(2013), quando pensada em relação ao discurso,
a memória tem suas características ligadas ao interdiscurso, que é o que chamamos de memória
discursiva, isto é, o dizer e o já-dito em algum
lugar, em algum momento, por alguém. Assim,
o que falamos faz sentido, pois tudo que já foi
dito signiﬁca outros dizeres que estão em nossa
memória e se apresentam de um novo jeito sempre ao enunciamos. Indursky (2013, p. 100) deﬁne esse pré-construído como sendo “elemento
constitutivo do interdiscurso” que, consequentemente, é construído por diversas formações
discursivas. Assim, o interdiscurso é carregado
pelos diversos sentidos que já lhe foram atribuídos e para que ele tenha apenas um sentido é
necessária uma seleção – análise e ﬁltragem – a
ﬁm de que um seja “escolhido” e os demais “esquecidos”.
Portanto,
o interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos.
Para que minhas palavras tenham sentido é preciso
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que elas já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um sujeito
especíﬁco, em um momento particular se apague na
memória para que, passando para o “anonimato”,
possa fazer sentido em “minhas” palavras (ORLANDI, 2013, p. 32-33).

É como a memória do dizer que o interdiscurso, que também compõe a condição de produção, constitui-se, e a “enunciação é o ato concreto
do dizer, sempre determinado pela situação social e histórica do sujeito que diz e que lança mão
dos discursos construídos fora dele” (BENETTI,
2009, p. 189).
Geralmente, o já-dito retorna com uma nova roupagem para construir outro discurso e,
muitas vezes, isso é feito de forma inconsciente.
Os discursos com frequência se cruzam, e assim
podemos ver um discurso publicitário atravessado por um discurso homossexual, um discurso
político por um discurso racista ou um discurso
feminista. Em todos esses casos há interdiscursividade e construção de memória discursiva,
revelando uma estrutura interna de mútuo atravessamento de discursos.
3.2.3 Formação Discursiva
A formação discursiva é a conexão de vários
discursos. Foucault foi o criador do conceito de
Formação Discursiva (FD), porém ele foi desenvolvido por Pêcheux, que em seus estudos teóricos foca suas pesquisas no elemento ideológico,
uma vez que, para ele, a ideologia é “materializada pelo discurso”.
É a formação discursiva que permite compreensão do processo de produção de sentido e a
sua relação com a ideologia. Também uma determinada formação ideológica se caracteriza como
“o que pode e deve ser dito”. (ORLANDI, 2013,
p. 43). Isso depende de fatores como lugar, posição sexual, histórica e ideológica em que se está
inserido. O discurso é sempre determinado pelas
condições de produção tanto do enunciado quanto da interpretação, que é um efeito de sentido.
Pêcheux (2009) ainda questiona o fato de
as palavras terem um sentido próprio ligado à
sua literalidade. O sentido se organiza em cada
formação discursiva através das relações que as

BrandTrends Journal - ABRIL/2021

215

palavras, expressões ou proposições mantêm
com outras. O processo de produção de sentido
é compreendido ao se observar as condições de
produção e as posições dos sujeitos. Desse modo, identiﬁca-se que o discurso é uma prática
inserida num determinado contexto histórico e
é materializado por pessoas que vivem em determinados grupos com características ideológicas
especíﬁcas.
3.2.4 Formação Ideológica
Para Pêcheux, o discurso só pode ser analisado quando se leva em consideração a sua condição de produção, ou seja, o seu contexto histórico-social, uma vez que ele é produto de uma
construção social. O autor aﬁrma que:
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais
“todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário,
um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências
que fazem com que uma palavra ou um enunciado
“queiram dizer o que realmente dizem” e que mascarem, assim, sob a “transparência da linguagem”,
aquilo que chamamos de caráter material do sentido
das palavras dos enunciados (1997, p. 160).

A noção de Ideologia tornou-se muito ambígua. No dia a dia, o que se vê com mais frequência
é a forma negativa e o aspecto pejorativo com que
o termo é evidenciado, pois as pessoas costumam
descrever suas crenças e convicções como verdades, e não como ideologia que, nesse momento,
passa a ser aquilo que os outros acreditam.
A formação ideológica em Pêcheux trata do
modo como se opera a instância ideológica no
aprisionamento do sujeito. Esse assujeitamento
se dá como uma espécie de prisão do indivíduo
em uma ideologia da qual ele se sente um integrante sem estar aprisionado.
O enunciador construiria, então, um enunciado com o pensamento voltado para a sua posição ideológica e não para o sentido do enunciado em si. Portanto, a construção de sentido
do discurso estaria condicionada à formação
ideológica. Esta é a relação entre ideologia e discurso estabelecida por Pêcheux. Seria, para ele,
impossível identiﬁcar os dois elementos, sendo
adequado conceber o discursivo como um dos
aspectos materiais da materialidade ideológica.
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As formações ideológicas carregam em seu interior uma ou mais formações discursivas. Estas
seriam, portanto, um dos elementos constitutivos da formação ideológica.
3.2.5 Paráfrase e Polissemia
A paráfrase e a polissemia são duas forças
que trabalham o dizer. Ao se pensar a linguagem de forma discursiva, observa-se que o seu
funcionamento está apoiado na tensão existente
entre os processos parafrásticos e polissêmicos,
em outras palavras, entre o mesmo e o diferente.
O processo parafrástico é aquele pelo qual
em todo dizer há sempre algo que se mantém,
isto é, o dizível, a memória. A paráfrase é o movimento de repetição, pois representa o retorno ao
mesmo, ao já dito. É redizer o que já foi dito anteriormente de outra forma, por outra voz, dentro
de um contexto imediato. Quando algo é dito, a
origem não está naquele dizer, uma vez que alguém já falou. Muitas vezes, o locutor procura
o recurso da paráfrase para se fazer compreender em situações onde o que ele fala (termos ou
enunciados) não o faz ser entendido. O uso da
paráfrase pode modiﬁcar a forma da fala, mas a
signiﬁcação continua sendo a mesma. É um novo
discurso, permeado pela criatividade de falar o
já dito de forma diferente, para que o discurso/
sentido declarado seja entendido. Ao se fazer uso
da paráfrase, também é possível descobrir a existência do novo, do diferente, da multiplicidade
de sentidos existentes em algo. Isso deve-se muito à interdiscursividade, que acaba por construir,
além das leituras previstas e legítimas para um
texto, outras leituras. Sobre os componentes das
condições de produção da leitura, Orlandi (2012,
p.49) cita:
os sujeitos (autor e leitor), a ideologia, os diferentes
tipos de discurso, a distinção entre leitura parafrástica (que procura repetir o que o autor disse) e a polissêmica (que atribui múltiplos sentidos ao texto).

O processo polissêmico possui várias formas
de produzir sentido. O dizer está sempre reproduzindo, dando novo signiﬁcado aos dizeres anteriores. O novo sentido dado, além do seu sentido original ao já dito, vai depender das condições
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de produção (o contexto). Nesse momento, faz-se uma re-signiﬁcação, e assim, a polissemia é a
nova signiﬁcação, é o movimento de abertura ao
diferente, a um novo sentido, a uma nova interpretação. Os sentidos e os sujeitos precisam ser
múltiplos para que haja a necessidade de novos
dizeres. A polissemia é exatamente a coexistência, no mesmo objeto simbólico, de diferentes
movimentos de sentido.
Para Orlandi (2013, p. 36): “A paráfrase está
do lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de
processos de signiﬁcação. Ela joga com o equívoco”. Os sujeitos e os sentidos se deslocam a partir
do uso da paráfrase (o mesmo); e da polissemia
(o diferente), que estão presentes nos discursos
analisados.
4. A história da homossexualidade
A difusão da homossexualidade8 no mundo
remonta à Grécia Antiga. Os primeiros relatos da
prática homossexual aparecem com os Erastes –
homens mais velhos aos quais era dada a incumbência de educar os adolescentes. Essa tradição
era explicada pelo papel irrelevante da mulher na
sociedade da época, que a via como incapaz de
educar os ﬁlhos homens. A partir dessa relação,
surge a pederastia, já que o Eraste, no processo
de aprendizado, os adolescentes faziam o papel
de parceiro passivo dos 12 aos 18 anos de idade,
podendo assumir o papel ativo somente aos 25
anos quando era considerado pela sociedade um
homem adulto (MADRID e FILHO, 2008).
No Império Romano, o amor entre um romano e um jovem livre não era bem aceito, mesmo
sendo uma prática corriqueira, punida com multa. Já o amor de um romano e um escravo não
sofria nenhum tipo de restrição. No entanto, a
passividade não era bem vista, a não ser para as
mulheres, os jovens e os escravos, mas em alguns
casos era tolerada em detrimento da virilidade,
como, por exemplo Júlio César, que mantinha
um caso com Nicomedes, rei de Bitínia, sendo
César passivo, mas por manter uma reputação
de conquistador de mulheres, tinha sua condição
aceita. (MADRID e FILHO, 2008).
No ﬁm do Império Romano, em 533 a.C., Jus-
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tiniano passou a punir a homossexualidade com
a fogueira e a castração, sob a alegação de que a
prática homossexual era condenada por Deus. Assim, segundo Madrid e Filho (2008), as sociedades começam a perder seu caráter bissexual que
predominou durante muito tempo, passando a
prevalecer os casamentos heterossexuais.
As relações homossexuais também podiam
ser observadas no Oriente. Na Índia, a presença
de deuses bissexuais inﬂuenciou a população a
reproduzir a mesma prática.
Para os indianos, o sexo não era visto somente para
procriação, mas para a obtenção de prazer e poder,
de tal forma que a relação entre semelhantes era
natural, pois nesta relação eles estavam em busca
do prazer, sendo que este prazer estava mais ligado
ao misticismo, pois com o orgasmos seria possível
compreender os enigmas de seus deuses (MADRID
e FILHO, 2008, p. 6).

Com o surgimento do Cristianismo, a visão
que o Oriente tinha em relação à homossexualidade mudou, já que toda forma de atividade sexual estéril, isto é, que não tivesse como objetivo
a procriação, passa a ser condenada (MADRID e
FILHO, 2008).
Em História da sexualidade (1993), Foucault
faz um resgate histórico de como a sociedade desenvolveu o discurso sobre o sexo e descreve como seu controle se mostrou uma eﬁcaz forma de
controle social. Segundo o autor, é esse processo
de dominação que faz com que a sociedade se
torne preconceituosa no que se refere à homossexualidade,
se o sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser incompatível com a colocação no trabalho, geral e intensa;
na época em que se explora sistematicamente a força
de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles reduzidos ao mínimo,
que lhe permitem reproduzir-se? (1993, p. 11)

É justamente na época em que a burguesia
se expande e, consequentemente, o capitalismo
cresce, que o sexo passa a ser fortemente oprimido.
4.1 O movimento LGBT
A história do movimento LGBT9 tem início
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em 28 de junho de 1969, onde funcionava o bar
Stonewall Inn, em Nova York. Na noite daquele
dia, a clientela do bar composta, em sua maioria,
por jovens gays, e seus funcionários foram surpreendidos por policiais que invadiram o local
com ordens para prender os empregados e expulsar todos os clientes. A alegação para a ação
era o descumprimento das leis locais sobre venda
de bebidas alcoólicas, uma prática recorrente em
bares com fregueses identiﬁcados publicamente
como gays. No entanto, naquela noite, os clientes
não saíram do local, enfrentando os policiais com
garrafas, copos e cadeiras e tudo mais que encontraram ao alcance das mãos (ARRUDA, 2012).
O confronto entre policiais e fregueses mobilizou frequentadores de bares gays vizinhos,
do bairro e até de outras regiões da cidade e durou um ﬁnal de semana, ﬁcando conhecido como
a Batalha de Stonewall Inn. A batalha chamou a
atenção da imprensa e de políticos e provocou
debates sobre o arbítrio policial. Como resultado,
daquele ﬁm de semana em diante, o tratamento
aos gays em Nova York mudou, e o dia 28 de junho
foi instituído como O Dia do Orgulho Gay, sendo
comemorado em todo o mundo (ARRUDA, 2012).
Em vários países, o movimento passou a lutar pelos direitos básicos dos homossexuais. Entre as reivindicações estavam união civil, adoção
de ﬁlhos e extensão de benefícios trabalhistas e
previdenciários para companheiros do mesmo
sexo, além dos direitos básicos como cidadãos.
Na atualidade, o homem do ocidente sente
necessidade de expor assuntos relacionados a sexo. A intimidade perdeu sua importância e o sexo
não vive mais na escuridão de outrora, sendo cada vez mais, um tema corriqueiro na sociedade
(FACCO, 2009). O discurso sobre o sexo passa a
ser uma necessidade, pois ao falar sobre algo se
mostra que ele não é mais proibido. Porém, diante do preconceito existente em nossa sociedade,
a homossexualidade ainda é um tabu. O assunto
até agora é um tema delicado de ser discutido e
tentar colocá-lo no mesmo pé de igualdade com a
heterossexualidade pode ser muito complicado.
Em 1978, foi criada pelo artista plástico
norte-americano Gilbert Baker uma bandeira
que veio a se tornar um símbolo mundial para
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representar o orgulho e a cultura do movimento
LGBT. A bandeira está presente nos mais diversos eventos com a temática lésbica, gay, bissexual
e transgênica. É composta por listas horizontais
de seis cores (roxo, laranja, amarelo, verde, azul
e vermelho), similar a do arco-íris, que representa a diversidade sexual humana, onde cada
cor signiﬁca um conceito: vermelho para o fogo/
vida; laranja para a cura/poder; amarelo para o
sol/luz/claridade da vida; verde para a natureza;
azul para as artes; roxo para o espírito/desejo de
vontade e força (LGBT, 2015).
Por muito tempo a homossexualidade foi
considerada uma doença pela medicina e pela
psicanálise. Passou a se chamar de “homossexualismo” porque o suﬁxo “ismo”, derivado do
grego signiﬁca, entre outras coisas, doença. A
homossexualidade passa a ser objeto de análise
médica por volta de 1870, e isso faz com que seja
lançado um novo olhar sobre o tema.
É o início tanto do internamento dos homossexuais
nos asilos, quanto da determinação de curá−los. Antes eles eram percebidos como libertinos e às vezes
como delinqüentes ... A partir de então, todos serão
percebidos no interior de um parentesco global com
os loucos, como doentes do instinto sexual. Mas, tomando ao pé da letra tais discursos e contornando−
os, vemos aparecer respostas em forma de desaﬁo:
está certo, nós somos o que vocês dizem, por natureza, perversão ou doença, como quiserem. E, se somos assim, sejamos assim e se vocês quiserem saber
o que nós somos, nós mesmos diremos, melhor que
vocês. (FOUCAULT, 2001, p. 234)

Nesse discurso está o homossexual que assume o papel que é dado a ele, ou seja, o de “doente”. Porém ele ganha visibilidade quando quebra
o silêncio e fala sobre sua condição o homossexual.
Moreira Filho e Madrid (2009) completam
aﬁrmando que:
Em 1975, foi inserido na Classiﬁcação Internacional das Doenças – CID, como sendo um transtorno
sexual. Em 1985, a Organização Mundial de Saúde
– OMS, publicou Circular, informando que o “homossexualismo” deixava de ser uma doença, passando a ser considerado um desajustamento comportamental. Mas foi em 1995, que o “homossexualismo”
deixou de ser considerado um distúrbio psicosocial e
conseqüentemente deixou de constar no CID, sendo
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substituído o suﬁxo “ismo” pelo suﬁxo “dade”, que
passou a signiﬁcar “modo de ser” (p. 15).

Os estudos sobre a homossexualidade ultrapassaram as fronteiras da medicina e psicanálise,
e nas últimas décadas têm sido tema de estudos
em áreas como história, sociologia, antropologia,
comunicação, psicologia, consumo, etc. Tudo isso mostra a importância e poder do público homossexual. No mundo ocidental, o capitalismo
ajudou o homossexual a criar uma identidade,
pois o desenvolvimento de condições socioeconômicas e psicológicas permitiu que essas pessoas, antes oprimidas, pudessem expressar sua
identidade de forma livre e criativa, através do
consumo de produtos e serviços. Tudo isso fez
com que surgisse um novo nicho de consumo e
o mercado se curvou a esse público, surgindo na
década de 1990 o mercado homossexual, onde
produtos e serviços são criados e oferecidos para
um público que é exigente, tem poder econômico e desejo para o consumo. Em contrapartida, a
publicidade para esse público ainda é muito restrita quando comparada à publicidade feita para
o público heterossexual.
A segmentação de mercado é considerada
uma das principais funções do marketing e isso se dá pelo fato de características culturais,
sociais, pessoais e psicológicas serem grandes
inﬂuenciadoras das aquisições de bens e de serviços (KOTLER e ARMSTRONG, 1999). É com
a segmentação de mercado que os desejos e as
necessidades serão identiﬁcadas, trabalhadas e
satisfeitas através dos aspectos particulares de
cada segmento.
Partindo das reﬂexões realizadas sobre a
homossexualidade, segmentação de mercado e
o poder de consumo desse público, passam-se a
observar o trabalho da marca Absolut para esse
segmento, e a análise das propagandas da Absolut Color e Absolut No Label, ambas com o objetivo de tratar seu público de forma igualitária,
independente da opção sexual.
5. Metodologia
5.1 Corpus
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A história de sucesso da Absolut Vodka chama a atenção de quem trabalha com comunicação, e em especial com publicidade. A forma como a marca nasce e vive ao longo de mais de um
século, sempre se reinventando, mas, ao mesmo
tempo preservando sua essência, é algo admirável. O corpus desta pesquisa é composto por duas
edições de garrafas que serviram de apoio para a
análise. Todas elas se destacam por carregarem
questões ideológicas (história, política, representação de gênero) nas suas concepções. Com
base nesse corpus é possível fazer uma análise
das condições de produção, do interdiscurso, da
formação discursiva, da formação ideológica e da
paráfrase e polissemia.
Seguindo uma ordem cronológica serão analisadas: a comunicação da Absolut pelas garrafas da Absolut Color (2008) e Absolut No Label
(2009).
5.1.1 Absolut Color (garrafa)
A Absolut Vodka tem uma estreita relação
com os consumidores homossexuais. Há décadas que a marca patrocina eventos focados nesse
público, com o intuito de estar mais próximo e de
agraciá-lo. Em 2008, homenageando os 30 anos
da bandeira do arco-íris, maior símbolo das minorias sexuais, foi lançada a Absolut Color, que
é uma edição limitada. Essa edição contém uma
caixa especial nas cores do arco-íris para armazenar a garrafa, e nela tem um texto sobre a diversidade sexual e o respeito que a marca tem à
comunidade gay.
5.1.2 Absolut no Label (garrafa)
Para reaﬁrmar a aproximação com o consumidor homossexual e chamar atenção para
sua causa, a Absolut, em 2009, ousa enfrentar o
mundo completamente desnuda e lança a edição
limitada Absolut No Label, que tem como destaque a garrafa sem rótulo e sem a marca Absolut.
A embalagem teve apenas um adesivo, na parte
inferior, com o nome e a imagem de um pequeno
triângulo com as cores do arco-íris.
É uma campanha contra o preconceito às minorias sexuais e tem o objetivo de declarar que
o importante é o conteúdo, o interior, e não o
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que está do lado de fora. Dessa forma, a Absolut
desconstrói todo o conceito criado ao seu redor,
quando manteve, ao longo da sua história, o seu
grande ícone, a garrafa, inalterada, mostrando
que a embalagem (o que está por fora) também
importa e é fundamental. Ao mesmo tempo, ela
convida as pessoas a desaﬁarem todo e qualquer
tipo de preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, e a tornarem o mundo um
lugar mais divertido, vibrante, respeitoso e sem
rótulos. É um grande apoio a todas as pessoas
que são julgadas ao longo das suas vidas. O tema da campanha de lançamento desta edição foi:
“Em um mundo Absolut, não existem rótulos”.
Com isso, a marca deixa uma clara mensagem de
que rótulos não devem ser colocados em pessoas.
5.2 Método de análise
Não existe apenas uma linha de Análise do
Discurso, mas o que os diferentes estilos parecem
ter em comum. Ao tomar como objeto o discurso,
é que partilham de “uma rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente um meio
neutro de reﬂetir, ou descrever o mundo, e uma
convicção da importância central do discurso na
construção da vida social” (GILL, 2002, p. 244).
A Análise de Discurso não pode ser considerada uma metodologia propriamente dita, mas
um processo de análise discursiva que tem a pretensão de interrogar os sentidos estabelecidos
em diversas formas de produção, que podem ser
verbais e não verbais, bastando que sua materialidade produza sentidos para interpretação. Elas
podem ser entrecruzadas com séries textuais
(orais ou escritas), ou imagens (fotograﬁas), ou
linguagem corporal (dança). (ORLANDI, 2001).
A Análise de Discurso baseia a metodologia
a ser utilizada na investigação do objeto estudado, a Absolut Vodka. É necessário entender
que a materialidade da sua expressão linguística produz sentidos para interpretação. Para esta
pesquisa, serão seguidas as seguintes categorias
de análise: condição de produção, interdiscurso/
memória discursiva, formação discursiva, formação ideológica, paráfrase e polissemia.
5.3 Análise e Discussão do Corpus
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5.3.1 Análise da Absolut Color
A Absolut tem uma estreita relação com os
seus consumidores homossexuais através da comunicação, apostando, desde 1992, em comerciais dirigidos a esse público. A marca também é
uma das principais patrocinadoras de eventos ligados à diversidade sexual em todo o mundo e já
foi considerada uma das mais gay-friendly dos
Estados Unidos, ao lado de Apple, HBO e Levi´s.
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Em 2008, para comprovar que era uma
marca criativa e espirituosa, a Absolut lançou
no mercado internacional uma edição limitada
e especial da vodka, a Absolut Colors10, para homenagear a bandeira do movimento LGBT, que
então completava 30 anos. Essa edição continha
um encarte, que demostrava, através de um texto, o respeito da empresa aos homossexuais, e
vinha dentro de uma caixa especial com as cores
da bandeira do movimento. No rótulo da garrafa,
há a seguinte mensagem:
No mundo Absolut todo mundo é encorajado a ser
o que é. Esse mundo é respeitoso às suas cores e diversidade. Tenha orgulho do que você é, deixe suas
cores brilharem. A Absolut é consumida por pessoas
orgulhosas assim desde 1879.11

Figura 01: Garrafa Absolut Colors
Fonte: ABSOLUT, 2016

De acordo com a diretora internacional da
marca sueca, Nina Gillsvick, a política da companhia contempla o apoio aos direitos humanos, e a
intenção foi cobrir a garrafa com a bandeira para
que as “verdadeiras cores brilhem nas pessoas”
(STOP HOMOFOBIA, 2011, informação eletrônica). Por ser uma função empresarial que objetiva identiﬁcar necessidades e desejos, o marketing também identiﬁca o mercado-alvo que vai
atender, deﬁnido os produtos adequados para a
empresa ter uma maior rentabilidade. Com essa visão, a Absolut estuda minuciosamente suas
estratégias para melhor atender as expectativas
do seu público consumidor e, em tempos em que
a representação de gêneros é uma temática em
evidência em todo o mundo, a marca trabalha de
forma pertinente essa questão.
A análise da Absolut Color mostra a presença marcante do discurso e da ideologia. No texto
percebemos uma referência mais explícita à ideologia da marca, que faz questão de se posicionar
a favor da diversidade e apoiar a causa homossexual, a ponto de ser reconhecida como uma das
marcas mais gay-friendly dos Estados Unidos.
A Formação Discursiva torna-se clara já que
a adoção do principal símbolo homossexual (a
bandeira) e o enunciado, que explicita o respeito
à diversidade sexual, aponta para uma única possibilidade ideológica, aquela que vai ao encontro
do posicionamento recorrente adotado pela mar-
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ca em toda a sua comunicação: a liberdade e o
respeito à individualidade. Temos, nesse caso, a
junção da imagem ao texto para reforçar a mensagem de apoio à causa. No discurso está presente ainda outro elemento ligado à Formação Discursiva, que é a contínua presença do signiﬁcado
do arco-íris para a comunidade LGBT.
O interdiscurso se faz presente por todas essas formulações feitas, e já esquecidas, que determina o que está sendo dito agora.
No que se refere à paráfrase, observamos que
o sentido do que é ser homossexual apresenta-se
como já-dito e é como se já estivesse ideologicamente sólido. Pêcheux aﬁrma que:
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais
“todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário,
um patrão, uma fábrica, uma greve etc., evidências
que fazem com que uma palavra ou um enunciado
“queiram dizer o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”,
aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados (2009, p. 146).

O discurso da Absolut Color constrói um
imaginário que determina o que signiﬁca ser homossexual para a sociedade e como os saberes
o identiﬁcam. São estes saberes que se mostram
evidentes através do pré-construído presente
no discurso dos sujeitos, consolidando a ideia
da condição e orgulho de fazer parte do grupo
LGBT. Embora o discurso aﬁrme que a bandeira
do arco-íris representa a comunidade homossexual, a paráfrase vai reaﬁrmar o já-dito, porém pegando este discurso como matéria prima
e criando em cima para se apresentar em nova
roupagem. O símbolo do movimento gay, a bandeira, é retomado aqui como um já dito que retoma um discurso que já faz parte da memória da
audiência, que, quando colocada em contato com
ele, é capaz de reviver as questões tratadas como
a valorização da natureza, da vida, da espiritualidade e da sexualidade que tanto o movimento
quanto a vodka valorizam. O discurso não é neutro, existe um discurso contra quem não aceita os
homossexuais e a Absolut assume uma posição
de combate ao preconceito.
Assim observa-se também a polissemia
quando a Absolut cobre sua garrafa com as cores
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que signiﬁcam a diversidade sexual humana e se
apresenta como “uma marca de qualidade superior, elegante, cheia de estilo, contemporânea,
criativa, imprevisível e espirituosa” (MUNDO
DAS MARCAS, 2006). É a maneira diferente de
dizer o já-dito. Amparada por um texto polissêmico que faz referência à liberdade individual, a
embalagem traz à tona a ideologia da marca de
apoio às diferenças. Aqui, o texto diz de forma explícita aquilo que a bandeira simboliza é apoiado
pela Absolut. O enunciado, estampado na garrafa, revela, no contexto sócio histórico de 2008,
ano de lançamento da Absolut Colors, uma possibilidade de discutir temas antes considerados
tabus e que até hoje são tratados como questões
polêmicas.
Dessa forma, a Absolut Colors é lançada para
homenagear os 30 anos do movimento gay, retomando a discussão da diversidade sob novas
perspectivas, ao mesmo tempo em que retoma
dizeres e memórias, convidando a sociedade a
debater a homossexualidade.
5.3.2 Análise da Absolut No Label
Em 2009, a Absolut retoma a temática da
diversidade surpreendendo o público de forma
mais conceitual e impactante, com uma campanha que teve como tema: “Em um mundo Absolut, não existem rótulos”.
Com a intenção de discutir a importância de
olhar para dentro do indivíduo, sem estereótipos, surge a Absolut No Label. Nela a Absolut se
atreve a enfrentar o mundo completamente nua
uma vez que não tem rótulos. Isso é para manifestar a ideia de que não importa o que está do
lado de fora, é o interior que realmente importa.
O signiﬁcado de se desnudar é chamar atenção
para o valor do cidadão, tenha ele a orientação
sexual que tiver. Dessa forma, a marca ratiﬁca
sua ideologia gay friendly ao levar a sério a posição de apoio aos direitos humanos e cumpre seu
papel político-social de promover a discussão
acerca do preconceito, conclamando a sociedade a romperem tabus e abraçarem a causa gay,
lutando por um mundo mais democrático. É ao
convidar as pessoas a desaﬁarem seus preconceitos e tornar o mundo mais vibrante, divertido
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e respeitoso, que empresa assume a postura de
simpatia e envolvimento com a causa.
O conceito extrapola o posicionamento ideológico da marca enquanto Formação Discursiva
e resolve utilizar a literalidade como estratégia,
colocando no mercado uma garrafa sem rótulos.

Figura 2: Absolut No Label
Fonte: ABSOLUT, 2016

Observa-se a cristalização do interdiscurso
quando a Absolut diz que não se deve rotular para poder valorizar o outro. Orlandi aﬁrma que:
O interdiscurso é todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos.
Para que minhas palavras tenham sentido é preciso
que elas façam sentido. Isto é feito no interdiscurso:
é preciso que o que foi dito por um sujeito especíﬁco,
em um momento particular se apague na memória
para que, passando para o “anonimato”, possa fazer
sentido em “minhas” palavras (2013, p.33).

Dentro da perspectiva da condição de produção, Pêcheux chama atenção para a necessidade da existência de um elemento dominante
para que as condições de produções sejam entendidas e esse elemento dominante pode variar
conforme cada caso. O discurso só faz sentido
quando cada sujeito assume seu lugar e papel

ARTIGO

imaginários, que sempre serão marcados por diferentes estruturas. Dentro desse pensamento de
Pêcheux, Brandão (2012, p. 44) diz que “em todo
processo discursivo, o emissor pode antecipar as
representações do receptor e, de acordo com essa
antevisão do ‘imaginário’ do outro, fundar estratégias de discurso”.
No que se refere a condição de produção,
percebemos que a falta de rótulo na garrafa da
Absolut No Label fornece sentidos para as interpretações, ou seja, que a falta de rótulo é o
elemento dominante e demonstra que devemos
olhar as pessoas pelo seu conteúdo e não pela
sua roupagem. Ao assumir este papel a marca
dita o discurso e deﬁne o verdadeiro signiﬁcado que deve fazer sentido. O discurso é sempre
determinado pelas condições de produção tanto
do enunciado quanto da interpretação, que é um
efeito de sentido. Este novo sentido vai depender
do contexto, que é mediado pela ideologia, uma
vez que ele é aberto e não evidente, é discursivo
e sujeito a interpretações. O sentido é construído
no processo de interlocução e deve ser referido
ao contexto histórico-social e assim ele é um efeito da ideologia da formação discursiva (ORLANDI, 2012, p. 26). Portanto observamos que ao se
“desnudar” a Absolut apresenta a sua ideologia
para dar margem à interpretação de que para a
marca as pessoas não têm rótulos.
No discurso da No Label também estão evidenciadas as formações imaginárias, no que dizem respeito à antecipação, que “designa o lugar
em que interlocutores atribuem a si mesmo e ao
outro a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”, de acordo com Brandão
(2004, p. 44). Portanto, pela antecipação existe a
chance da imagem está sendo direcionada em determinado momento e para um público especíﬁco.
A formação discursiva permite a compreensão do processo de produção de sentido e a sua
relação com a ideologia. Através da identiﬁcação
da proximidade que a Absolut quer ter com o público homossexual, a propaganda analisa “o que
pode e deve ser dito”.
A paráfrase se faz presente no momento da
repetição da mensagem de que o rótulo tem sua
importância, mas que a ausência dele volta o olhar
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para o interior das pessoas. É o já-dito reaﬁrmando que o que importa é a essência. Já a polissemia
é o novo sentido que o rótulo (ou a falta dele) dá
ao discurso, é a capacidade de se reinventar, mesmo sendo a temática homossexual já trabalhando
pela Absolut. Na visão da polissemia quanto “mais
se diz, mais o silêncio se instala, mais os sentidos
se tornam possíveis e mais se tem ainda a dizer”
(ORLANDI, 2007, p. 69).
Importante observar que toda formação discursiva dialoga, seja contestando, replicando ou
aliando-se, com outras formações discursivas
para sua construção (MUSSALIM e BENTES,
2003). Isso faz com que sua fala tenha mais força
e faça mais sentido e evidencia os diversos efeitos de sentido e as representações do imaginário
coletivo, que podem ser compreendidos através
da materialidade discursiva. A Absolut assume
um lugar não valorizado na sociedade e mostra
as contradições existentes que surgem face aos
efeitos de sentido.
6 Considerações Finais
A publicidade e, consequentemente, as diversas estratégias utilizadas pelos proﬁssionais
de comunicação e marketing, são constantes alvos de muitos elogios, críticas e questionamentos. De forma extremamente clara, os anúncios
da Absolut superaram as barreiras da função de
divulgar marca e produto e passaram a reﬂetir
seu tempo, do ponto de vista político e histórico,
além de assumir bandeiras em defesa das minorias e dos direitos humanos. A Absolut Color se
veste das cores do arco-íris para defender os gays
e a versão No Label se despe para aﬁrmar que
a embalagem não tem importância, seu interior,
sua essência é que importa, e com isso, ambas
atingem frontalmente o preconceito de gênero.
Aqui analisamos, através do aporte e conceito
teórico-metodológico da Análise do Discurso de
linha francesa, trabalhados por Michael Pechêux
e Eni Orlandi, o discurso da Absolut duas garrafas. Tais conceitos formam a análise discursiva
das imagens, fortemente usadas pela marca, que
tem a pretensão de investigar os sentidos determinados pelas formas de produção (verbais e não
verbais). Através dos estudos da Análise do Dis-
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curso, podemos entender a materialidade discursiva que produz o sentido para a interpretação
das mensagens passadas pela Absolut Vodka.
A história da homossexualidade e do
movimento LGBT é abordada nas edições especiais da Absolut Color (2008) e Absolut No Label (2009), que foram criadas com o objetivo de
tratar seu público de forma igualitária, seja qual
for a sua da opção sexual. As pesquisas sobre a
homossexualidade vão além dos interesses de
áreas como a medicina e a psicanálise, sendo nas
últimas décadas tema de estudos em áreas como
história, sociologia, antropologia, comunicação,
psicologia, consumo, entre outras. Com isso podemos observar o poder que esse público, antes
tão oprimido, tem na atualidade.
Os estudos aqui realizados pretendem contribuir para as análises discursivas que envolvam o
gênero textual publicidade/propaganda. Assim,
o discurso da Absolut, que abordam questões sociais, culturais, ideológicas e políticas, contribui
para o fortalecimento dessas temáticas por parte
de empresas que atuam no mercado de consumo.
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Comunicação na era
digital: o estudo do
caso da marca
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plataforma Spotify1
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Resumo:
Web rádio, Spotify, Dezzer, SoundCloud, Youtube,
Tidal e Apple Music são alguns dos exemplos de plataformas de streaming que oferecem músicas. São
plataformas on demand, que surgiram para suprir
a necessidade ou o desejo dos consumidores e, também, para criar novas alternativas de comunicação
entre as marcas e o mercado. Considerando essa
nova maneira de consumir música, esta pesquisa
buscou responder ao seguinte questionamento: de
que forma o McDonald’s fez a inserção da sua marca dentro de uma playlist própria na plataforma
de streaming Spotify? O objetivo geral foi analisar
o aproveitamento publicitário da playlist FriesList.
Especiﬁcamente, resgatamos, bibliograﬁcamente, o
processo de migração do modo de ouvir música do
meio analógico para o digital e mapeamos as marcas/produtos presentes na playlist, além de veriﬁcar
o formato publicitário em que elas são exibidas. A
metodologia adotada foi a qualitativa, e os meios, sobretudo, bibliográﬁcos. Por meio do estudo de caso,
foram realizadas análises documentais em uma plataforma on-line especíﬁca de comunicação em que
a marca se insere para se comunicar com seu público. Quanto aos ﬁns, a pesquisa apresentou-se de
cunho descritivo e exploratório. A partir da análise
da playlist “Batatatops do Momento”, percebemos
que a marca subutiliza os espaços publicitários disponíveis na plataforma.
Palavras-chave: Marca. Branding. Estratégia.
Spotify. McDonald’s.
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Abstract:
Web radio, Spotify, Dezzer, SoundCloud, Youtube,
Tidal and Apple Music are examples of streaming
platforms that oﬀer music. They are on demand
platforms, which emerged to supply the need or
desire of consumers and to create new communication alternatives between brands and market.
Considering this new way of consuming music, this
research sought to answer the following question:
how did McDonald’s insert its brand into its own
playlist on the Spotify streaming platform? The
overall objective was to analyze the advertising
performance of the FriesList playlist. Speciﬁcally,
we retrieved in the bibliography the process of migrating from listening to music from analogue to
digital media, we mapped the brands/products in
the playlist, and we checked the advertising format in which they are displayed. The methodology adopted was qualitative, and the devices were
mainly bibliographic. Through the case study, we
performed a document analysis on a speciﬁc online communication platform in which the brand
is inserted to communicate with its audience. As
for the purposes, the research was descriptive and
exploratory. From the analysis of the “Batatatops
do Momento” playlist, we realized that the brand
underutilizes the advertising spaces available on
the platform.
Keywords: Brand. Branding. Strategy. Spotify.
McDonald’s.
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Resumén:
Radio web, Spotify, Dezzer, SoundCloud, Youtube, Tidal y Apple Music son algunos de los
ejemplos de plataformas de streaming que ofrecen música. Son plataformas on demand, que
han surgido para satisfacer la necesidad o el deseo de los consumidores y también para crear
nuevas alternativas de comunicación entre las
marcas y el mercado. Considerando esta nueva
manera de consumir música, esta encuesta buscó
responder a la siguiente pregunta: ¿cómo McDonald’s hizo la inserción de su marca dentro de
una lista de reproducción propia en la plataforma de streaming Spotify? El objetivo general fue
analizar el aprovechamiento publicitario de la
lista de reproducción FriesList. Especíﬁcamente,
rescatamos, bibliográﬁcamente, el proceso de
migración del modo de escuchar música del medio analógico al digital y mapeamos las marcas/
productos presentes en la lista de reproducción,
además de veriﬁcar el formato publicitario en
que se muestran. La metodología adoptada fue
la cualitativa, y los medios, sobre todo, bibliográﬁcos. Por medio del estudio de caso, se realizaron
análisis documentales en una plataforma on-line
especíﬁca de comunicación en la que la marca
se inserta para comunicarse con su público. En
cuanto a los ﬁnes, la investigación se presentó
de cuño descriptivo y exploratorio. A partir del
análisis de la playlist “Batatatops do Momento”,
percibimos que la marca subutiliza los espacios
publicitarios disponibles en la plataforma.

Résumé:
Web radio, Spotify, Dezzer, Soundcloud, Youtube, Tidal et Apple Music sont quelques-uns
des exemples de plates-formes de streaming qui
oﬀrent de la musique. Il s’agit de plates-formes
à la demande, qui sont apparues pour répondre
au besoin ou au désir des consommateurs et aussi
pour créer de nouvelles alternatives de communication entre les marques et le marché. Considérant
cette nouvelle façon de consommer de la musique,
cette recherche visait à répondre à la question suivante : comment Mcdonald’s a-t-il fait insérer sa
marque dans sa propre playlist sur la plateforme
de streaming Spotify? L’objectif général était
d’analyser la performance publicitaire de la playlist Frieslist. Plus précisément, nous sauvons bibliographiquement le processus de migration de
la façon d’écouter de la musique du milieu analogique au numérique et nous cartographions les
marques/produits présents dans la playlist, ainsi
que le format publicitaire dans lequel ils sont afﬁchés. La méthodologie adoptée était qualitative,
et les moyens, surtout bibliographiques. Grâce à
l’étude de cas, des analyses documentaires ont été
réalisées sur une plateforme de communication
en ligne spéciﬁque dans laquelle la marque s’insère pour communiquer avec son public. Quant à
la ﬁn, la recherche s’est présentée sous une forme
descriptive et exploratoire. De l’analyse de la playlist “Batatatops do Momento”, nous nous rendons
compte que la marque sous-utilise les espaces publicitaires disponibles sur la plate-forme.

Palabras-clave: Marca. Branding. Estrategia.
Spotify. McDonald’s.

Mots-clés: Marque. Branding. Stratégie. Spotify. McDonald’s.
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1. Introdução
Desde seu surgimento no Brasil, no século
XX, o rádio passou por diversas transformações e
sempre precisou se reinventar. Mesmo no século
XXI, ouvimos falar que o rádio está saturado e,
com isso, oferecendo espaço para as mídias sonoras via streaming. Parte disso é verídico, pois o
maior público do rádio ainda está entre 20 e 60
anos, conforme o Book de rádio (KANTAR IBOPE
MEDIA, 2018). Notamos, neste momento, que os
jovens de 15 a 19 anos estão migrando para outros
meios, ou seja, para as plataformas de streaming.
Essa migração mostra que tal geração foi criada,
desde seu nascimento, com essas facilidades tecnológicas, como computadores, internet, celulares
e redes sociais. Portanto, percebemos que o rádio
ainda é de interesse do público, mas aos poucos
está perdendo espaço para as novas tecnologias.
Web rádio, Spotify, Dezzer, SoundCloud,
Youtube, Tidal e Apple Music são alguns dos
exemplos de plataformas de streaming que oferecem músicas. São plataformas on demand para suprir a necessidade ou o desejo das pessoas
que gostam de ouvir música do seu gosto, onde
e do jeito que quiserem. André Lemos (2010, p.
79) explica que “os novos media permitem a comunicação individualizada, personalizada e bidirecional, em tempo real”, e que esses media, ou
seja, os meios de comunicação são tecnologias da
liberdade, pois nos permitem acessar milhares de
páginas na internet.
Em meio às alterações dos hábitos de consumo, o relatório IFPI Global Music Report 2019,
divulgado pela International Federation of the
Phonographic Industry (IFPI, 2019), apontou
que, em 2018, o mercado global de música cresceu
9,7%. Ainda de acordo com a IFPI, esse é o quarto ano consecutivo de crescimento e a maior taxa
desde que a empresa começou a monitorar o mercado em 1997. Essa ampliação foi impulsionada
pelo aumento de streaming pago, que representa
37% da receita total da música. Assinaturas com
valores acessíveis e plataformas de acesso gratuito
são algumas possibilidades que devem contribuir
para o crescimento do streaming. A indústria já
sabe também que, mesmo na crise, o público não
deixa de comprar música, apenas escolhe os meios
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mais acessíveis de consumir.
A tecnologia via streaming traz novas possibilidades de inserção de publicidade, as quais
orientam as marcas na entrega de seu conteúdo
para um público que, em alguns momentos, já
não é mais alcançado com os métodos tradicionais de marketing. Martino (2017, p. 42) explica
que a “capacidade de prestar atenção nas coisas,
bem como o tempo em que a mente consegue ﬁcar
concentrada em algo, diminui”, então, para chamar a atenção em meio a tantas informações, a
marca precisa estar convicta e presente onde seu
público está.
A partir desse contexto, deﬁnimos o problema de pesquisa: de que forma a McDonald’s fez
a inserção da sua marca dentro de uma playlist
própria na plataforma de streaming Spotify? O
objetivo geral é analisar o aproveitamento publicitário da playlist FriesList desenvolvida pela
marca McDonald’s. Especiﬁcamente, buscaremos resgatar, por meio de revisão bibliográﬁca, o
processo de migração da audiência de música do
meio analógico para o digital, além de mapear as
marcas/produtos presentes na playlist e o formato publicitário em que elas são exibidas. Através
deste estudo, será possível veriﬁcar como uma
marca utiliza a publicidade numa plataforma de
streaming de música, o que é novo no mercado.
Vale destacar que este tema foi escolhido pelo
visível crescimento e evolução do streaming em
pouco tempo. Nenhum segmento de entretenimento e mídia conseguiu aproveitar as oportunidades proporcionadas pelas tecnologias digitais
como a indústria da música.
A metodologia adotada pela pesquisa quanto ao seu modo de abordagem foi a qualitativa.
Os meios foram, principalmente, bibliográﬁcos,
com o propósito de ampliar os conhecimentos
relacionados ao tema estudado, trazer novas hipóteses e torná-lo mais explícito (GIL, 2010). A
presente pesquisa utilizou-se do método de estudo de caso, especiﬁcamente voltado para a marca
McDonald’s, de modo que foram realizadas análises documentais em uma plataforma on-line especíﬁca de comunicação em que a marca se insere
para se comunicar com seu público, além de pesquisas bibliográﬁcas para fundamentar as análi-
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ses. Quanto aos ﬁns, a pesquisa apresentou-se de
cunho descritivo e exploratório.
2 REVISANDO CONCEITOS
Para compreender em quais momentos
estão inseridos os anúncios publicitários da marca
McDonald’s na plataforma de streaming Spotify,
foi necessário identiﬁcar como está ocorrendo a
migração do hábito de ouvir música. Na sequência, analisamos como se constituem a mensagem publicitária sonora e visual e os formatos de
anúncios on-line e do Spotify e, por ﬁm, expor a
base para compreender o signiﬁcado de marca e
sua gestão (branding). Com esses elementos, será
possível construir um referencial teórico capaz de
fundamentar a análise dos resultados.
2.1 O caminho do áudio analógico para o
streaming
Em 1990, supunha-se que os novos meios de
comunicação eliminariam os antigos, de forma
que a internet, que permite um acesso mais amplo a conteúdos que interessam ao consumidor,
substituiria o rádio e a televisão. Contudo, diferentemente do automóvel, que tomou o lugar do
cavalo, e do editor de texto, que tornou a máquina de escrever obsoleta, isso não aconteceu com
a internet. A esse respeito, Jenkins (2011, p. 33)
explica que “o emergente paradigma da conversão
presume que novas e antigas mídias irão interagir
de formas cada vez mais complexas”.
Nesse sentido, o meio sonoro tradicional,
forçado a conviver com os meios emergentes, teve suas funções e seu status transformados pela
introdução das novas tecnologias. No entanto,
essa transformação é mais do que apenas uma
mudança tecnológica, uma vez que, de acordo
com Jenkins (2011, p. 43), “a convergência altera
a relação entre tecnologias existentes, indústrias,
mercados, gêneros e públicos”. Para o autor, essa convergência modiﬁca a lógica da indústria e
dos pensamentos dos consumidores quando estes
processam a notícia. É o caso, por exemplo, de um
adolescente que está fazendo o seu dever de casa,
mas pode acessar vários conteúdos simultaneamente, navegar na internet, ouvir e baixar música
e bater um papo com os amigos, realizando diver-

ARTIGO

sas tarefas ao mesmo tempo.
A convergência está ocorrendo dentro dos mesmos
aparelhos, dentro das mesmas franquias, dentro das
mesmas empresas, dentro do cérebro do consumidor e dentro dos mesmos grupos de fãs. A convergência envolve uma transformação tanto na forma
de produzir quanto na forma de consumir os meios
de comunicação (JENKINS, 2011, p. 44).

Kischinhevsky (2009, p. 5) explica que, a partir da década de 1990, “a disseminação de novas
plataformas como a internet e a transmissão digital via satélite vêm reconﬁgurando o rádio”. Dessa forma, a música, que era tocada em aparelho
tradicional que praticamente só veiculava spot e
música, passa a ser acompanhada de texto, áudio
e vídeo integrados.
Esse mesmo processo é chamado “convergência de modos”, que, conforme Henry Jenkins
(2012), está tornando imprecisas as fronteiras entre os meios de comunicação. As novas tecnologias
permitem que o mesmo conteúdo ﬂua por vários
canais diferentes e assuma formas distintas no
ponto de recepção. Essa convergência exige que as
empresas de mídia repensem antigas suposições
sobre o que signiﬁca consumir mídias, suposições
estas que moldam tanto decisões de programação
quanto de marketing. Isso porque se antes os consumidores eram silenciosos e invisíveis, agora os
novos são barulhentos e públicos.
Com a convergência, surgem novos formatos
sonoros que oferecem música sob demanda, que
pode ser ouvida via streaming através da internet
e em qualquer lugar do mundo. Um exemplo disso
são os podcasts, que surgiram em 2014 e possibilitaram que conteúdos fossem baixados para o
computador e, posteriormente, passados para o
player. A partir daí, o produto tornou-se objeto
de desejo para consumidores, um símbolo de um
novo modo de ouvir música e arquivos sonoros de
caráter radiofônico.
Essa nova maneira de ouvir música integrada à internet traz possibilidades de efeitos sonoros, visuais e escritos, oferecendo um “processo
de criação muito mais divertido e signiﬁcativo se
você puder compartilhar sua criação com outros”
explica Henry Jenkins (2012, p. 193). As criações

ARTIGO

podem ser playlists em plataformas como o Spotify ou o YouTube, por exemplo. Além disso, essa
circulação nas diversas plataformas de mídias faz
com que os conteúdos se propaguem com mais
rapidez. Nesse sentido, para Jenkins (2012), a
convergência não deve ser compreendida como
um processo tecnológico que une várias funções
dentro dos mesmos aparelhos, mas sim como
uma transformação cultural na medida em que as
pessoas são incentivadas a procurar novas informações e fazer conexões.
A convergência não ocorre por meio de aparelhos,
por mais soﬁsticados que venha a ser, convergência
ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros.
Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações
extraídos do ﬂuxo midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida
cotidiana (JENKINS, 2012, p. 30).

Os aparelhos portáteis ajudaram a alterar a
seleção pessoal de música em um ambiente de áudio portátil, principalmente com os adolescentes,
que ﬁzeram disso um mundo só seu, com seus próprios gostos. Uma parcela desses jovens de classe
média são um público muito sensível às inovações
tecnológicas da era da internet. Em contrapartida, o rádio foi se especializando cada vez mais e
integrando-se ao cotidiano das pessoas. Castells,
Majer e Gerhardt (2000, p. 423) explicam que as
músicas “preencheram o tempo de passageiros
nos meios de transporte e de trabalhadores em
horários ﬂexíveis”.
Castells, Majer e Gerhardt (2000) aﬁrmam
que a internet é o meio de comunicação mais veloz
quando se trata de penetração; por isso, o crescimento dos usuários da banda larga no Brasil fez
com que o rádio digital também tivesse um crescimento rápido e contínuo de usuários. Disso, criou-se a necessidade de reinventar os celulares, com
a incorporação de texto e imagens nos aparelhos
receptores, o que alterou os formatos de anúncios
nesse meio. Passa-se, então, a utilizar letreiros,
cartões com logomarca, informações extras sobre o programa ou produto, animações gráﬁcas
ou vídeos. A partir desse momento, a publicidade
não é mais exclusivamente uma inserção comer-
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cial, mas uma criação de novos relacionamentos
comerciais, gerando valor agregado aos serviços e
ao comércio eletrônico.
André Lemos (2010, p. 69) argumenta que os
medias (TV, rádio, imprensa e cinema), quando
se tornaram digitais, acabaram se transformando
em formas individualizadas de produção, difusão
e estoque de informação: “Com o digital, a forma
de distribuição e de armazenamento são independentes, multimodais onde a escolha em obter uma
informação sob a forma textual, imagética ou sonora” independe do modo por meio do qual ela é
divulgada.
Quanto ao Spotify, streaming estudado nesta
pesquisa, a interatividade é um dos diferenciais
dessa plataforma. O usuário pode montar sua
playlist conforme seu gosto musical e, se desejar,
pode compartilhá-la com seus amigos. Nesse sentido, o que o digital fez é diferente e muito mais
radical do que qualquer outro meio de comunicação: é a transformação da música, de um produto
em serviço.
Para compreender melhor como esses formatos são construídos, vamos analisar como é produzido o áudio publicitário, com atributos de voz,
locução e outros elementos utilizados nas mensagens que estão inseridas nas propagandas, tanto
nos analógico como no on-line.
2.2. Elementos sonoros de uma mensagem
publicitária
A linguagem sonora deve apresentar uma
combinação de elementos verbais e não verbais
para entregar uma mensagem publicitária para o
ouvinte. Segundo Silva (1999), essa combinação
pode ser com texto verbal escrito, voz e, ainda,
elementos da sonoplastia, isto é, efeito sonoro,
trilha, silêncio ou ruído. A autora explica, ainda,
que esses elementos, na mensagem publicitária,
devem favorecer a assimilação e a memorização;
para ela, o enunciado “deve ser estruturado a partir de frases concisas, de forma atraente, clara e
persuasiva” (SILVA, 1999, p. 46). Além disso, Silva (1999, p. 51) argumenta que o responsável pela
escrita desses textos deve conferir “ﬂuidez e ritmo
ao texto”, a ﬁm de que a mensagem seja de fácil
entendimento para o ouvinte.
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A locução é imprescindível, tudo ocorre a base
da voz. De acordo com Silva (1999), a voz não é
somente para ser ouvida, ela também transmite
um sentimento, o que pode sensibilizar o ouvinte
– ou seja, a linguagem sonora vai além da locução. A voz pode ser ter características de acordo
com o objetivo da mensagem passada ao ouvinte,
conforme Ferraretto (2014); para o autor, a voz
pode ter diversas ﬁnalidades, tais como: enunciativa, pragmática, descritiva, narrativa ou emotiva
e argumentativa. O autor ainda observa que a voz
pode ter características, como: altura – aguda ou
grave; intensidade – forte ou fraca; e timbre –
abafada, agradável, rouca, chorosa, entre outras
características.
E, por ﬁm, a respeito da trilha, que é aplicada
para indicar uma relação entre o público e o produto, Silva (1999, p. 81) explica que “o mesmo produto pode ser produzido com trilha (ritmo, melodia,
tons altura e intensidade) diferentes em função do
perﬁl do seu receptor”, para melhor memorização
da mensagem. A introdução dos efeitos sonoros
em uma mensagem publicitária radiofônica tende
a “provocar a associação do ouvinte com o objeto
sonoramente representado”, descreve Silva (1999,
p. 75). Esses efeitos oferecem pistas, informação
ou sinal de algo que estabeleça associações, como
um som de um pássaro para que o ouvinte perceba
que a cena é na natureza. A autora aﬁrma, ainda,
que normalmente esses efeitos são usados como
um fundo sonoro na mensagem, juntamente com
a locução e com a trilha.
A mensagem publicitária deve estar sempre
em contextos comerciais para que o veículo tradicional ou o digital consigam se manter ﬁnanceiramente. Para compreender melhor esses contextos
comerciais, veremos quais são os aproveitamentos comerciais mais utilizados na radiodifusão.
2.3 Formatos de aproveitamento comercial nos meios sonoros
Anúncios, também chamados de aproveitamentos comerciais, são usados na publicidade
para uma marca se comunicar com o público-alvo.
Eles podem ser veiculados durante a transmissão
de um programa, no intervalo comercial ou mesmo em um espaço autônomo, semelhante a um
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programa.
Ferraretto (2014) explica que há vários aproveitamentos comerciais existentes nos meios radiofônicos, como os anúncios veiculados dentro
ou junto ao conteúdo editorial, sendo eles a assinatura, o patrocínio, o testemunhal, a entrevista e
a reportagem comercial. Para o autor, os anúncios
veiculados nos intervalos comerciais são o jingle,
o spot e o texto cabine. Ações de marketing, promoções e outras modalidades do tipo também
devem ser aproveitadas pelo setor comercial.
O autor acrescenta que, como o rádio está cada
vez mais presente na internet e nos celulares, as
emissoras podem e devem utilizar os espaços comerciais juntamente com as novas tecnologias,
enriquecendo as tabelas comerciais, vendendo,
por exemplo, o banner do site ou aplicativo, já
que as novas tecnologias proporcionam ao rádio
uma maior abrangência e, com isso, mais ouvintes
consumindo seus conteúdos.
Ferraretto (2014, p. 242) mostra que os anúncios podem ser veiculados dentro ou junto ao conteúdo editorial, como é o caso da assinatura, que,
como já sugere o seu nome, “consiste em assinar
com o nome de uma empresa, instituição, produto
ou serviço” um conteúdo do rádio. Já o patrocínio
é o investimento de uma marca num programa
radiofônico especíﬁco. O testemunhal, por sua
vez, é o tipo de anúncio que leva o comunicador a
anunciar as qualidades de um produto ou serviço,
sendo “considerado por muitos proﬁssionais de
rádio uma forma arriscada e, por vezes, antiética da publicidade”, observa Ferraretto (2014, p.
243). Por ﬁm, a entrevista e a reportagem comercial ocorrem quando há uma participação em um
determinado programa ou horário, direto da loja
ou do setor de vendas de uma empresa. Conforme
o autor, esse tipo de anúncio destaca vantagens de
um determinado produto ou oferta.
Os anúncios veiculados nos intervalos comerciais, como o jingle, são compostos por arranjos em prosa ou verso. No rádio comercial, o jingle
aparece em forma cantada, com frases e ideias que
se repetem diversas vezes, explorando a repetição
como forma de persuadir o cliente, de modo que
o anúncio não saia mais da sua cabeça. Ferraretto
(2014, p. 245) mostra que o spot é um anúncio
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mais curto que o jingle, usando a “ideia de algo
que se destaca ou pretende se destacar em meio a
dado contexto”. Por ﬁm, o autor explica que o texto cabine, muitas vezes, é confundido com o spot,
mas que se trata de um tipo de anúncio entre o
contato simples da emissora com o anunciante,
já o spot deve ter uma soﬁsticação em relação ao
uso dos elementos da linguagem de rádio. O texto
cabine pode ser breve e “utilizar músicas, efeitos
sonoros e silêncio, mas com a maior parte de sua
força recaindo, não raro, sobre o poder da palavra
falada” (FERRARETTO, 2014, p. 246).
Os anúncios veiculados nos novos suportes
tecnológicos dão uma alternativa a mais para comercialização, isto é, um “espaço para anúncios
nos aplicativos em que as estações de rádio são
captadas na internet ou nos smartphones” (FERRARETO, 2014, p. 247). As ações de marketing,
promoções e outras modalidades relacionadas podem parecer que não façam parte dos anúncios,
“mas representam aproximações e mesmo parcerias da emissora com anunciantes” (FERRARETTO, 2014, p. 247). Ferraretto (2014) ainda explica
que esse tipo de ação pode estar ligado à imediação entre o parceiro e a rádio. Alguns exemplos
mostrados pelo autor são as datas dos calendários
comercial, cultural etc.
Começaremos, portanto, a analisar os formatos que podem ser incluídos para completar
a produção de um áudio. Além da estruturação
dos comerciais no meio radiofônico, os vídeos
publicitários são uma outra oportunidade para as marcas anunciarem seus produtos. No entanto, nestes, deve-se considerar aspectos como
enquadramento, plano, ângulo e iluminação, os
quais podem ser utilizados na hora da ﬁlmagem,
dependendo do que a marca quer expressar. Para
isso, desmembraremos as várias formas de possibilidade na gravação de um vídeo, podendo ele ser
veiculado em meios de comunicação como TV, ou
como também nas plataformas de streaming, por
exemplo, Youtube e Spotify.
3 FORMATOS DE GRAVAÇÃO DE UM VÍDEO
Para a produção de um vídeo publicitário tanto para os veículos de comunicação como para ﬁns
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de inserção nos meios digitais, além do trabalho
com a locução, também deve-se utilizar os formatos de gravação visual. Carlos Gerbase (2012) explica que o enquadramento é o mais importante
da linguagem cinematográﬁca; para o autor, “enquadrar é decidir o que faz parte do ﬁlme em cada
momento de sua realização” (GERBASE, 2012,
p. 95). Ele ainda descreve três tipos de planos: o
plano aberto, o plano médio e o plano fechado.
O plano aberto serve para ambientar, é utilizado
quando a câmera está distante do alvo a ser ﬁlmado, sendo que este ocupa somente uma pequena
parte do cenário. Já o plano médio serve para posicionar e movimentar, ou seja, quando a câmera
está a uma distância média do objeto, e este ocupa
uma metade do cenário. Por ﬁm, o plano fechado tem a ﬁnalidade de demonstrar intimidade e
expressar algo, isto é, quando a câmera está bem
próxima do objeto, que, por sua vez, ocupa quase
todo o cenário.
Watts (1990) detalha esses planos e explica
que costuma usar sete tipos de planos para a gravação. Segundo o autor, há o plano geral, utilizado
para mostrar um indivíduo por inteiro e o cenário ao fundo; o plano conjunto, que apresenta o
corpo da pessoa apenas do joelho para cima, caso
em que o cenário começa a desaparecer; o plano
médio, para mostrar somente até o cotovelo do indivíduo; o meio primeiro plano, que é usado quando se quer evidenciar até os ombros, dando mais
visibilidade ao rosto; o close-up, que é focado na
altura da gola, com a ﬁnalidade de se tornar mais
íntimo; o primeiríssimo plano, que é ainda mais
íntimo que o close-up, pois o foco se torna cada
vez mais forte; e, por ﬁm o grande plano geral,
que, como o nome sugere, é mais abrangente que
o plano geral.
Outra maneira de ﬁlmagem são as posições da
altura do ângulo, que, de acordo com Carlos Gerbase (2012), podem ser de três modos: o ângulo
normal, utilizado quando está no nível dos olhos
do indivíduo que está sendo ﬁlmado; plongée, utilizado quando a câmera está acima do nível dos
olhos, mas virada para baixo; e contra-plongée,
quando a câmera está abaixo do nível dos olhos,
mas virada para cima. Há, ainda, quatro posições
do lado do ângulo deﬁnidas por Gerbase (2012),
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entre elas, a frontal, em que a câmera está no mesmo ângulo que o nariz do indivíduo ﬁlmado; ¾,
em que a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o nariz do indivíduo ﬁlmado;
e o extra-quadrado, que, conforme o autor, seria
“aquilo que não está sendo mostrado pela câmera”
(GERBASE, 2012, p. 109), mas pode ser imaginado pelo espectador ou registrado pelo som.
Gerbase (2012, p. 117) explica que os efeitos
de transição são os cortes usados nas ﬁlmagens e
que essa parte determina quando a câmera pode
ser desligada, “pois o ponto de corte que ele prevê
para o ﬁlme já passou, geralmente alguns segundos atrás”. Contudo, na ﬁnalização do ﬁlme, mais
tarde, é escolhido em que momento o plano A será
interrompido para dar lugar ao plano B.
Outro cuidado importante que se deve ter ao
gravar um vídeo, conforme Watts (1990, p. 194),
é resumido na seguinte frase: “imagens são luz”.
Para o autor, a luz é a matéria-prima de uma gravação, ou seja, as câmeras captam luz, os transmissores de televisão transmitem luz, e o aparelho
de televisão reproduz essa luz. A sombra traz um
efeito de rosto bonito e limpo, sem aquelas sombras que tiram a concentração do receptor. Watts
(1990) descreve que a iluminação realça, pois o
espectador é atraído primeiro para a parte mais
iluminada, de modo que, naquele lugar, deve estar o principal foco do que o vídeo quer passar. A
iluminação também cria um ambiente com pessoas alegres, pois, conforme explica o autor, “evidentemente as pessoas são inﬂuenciadas pela luz”
(WATTS, 1990, p. 196), e, por último, a iluminação dá profundidade.
Após a análise dos elementos de áudio e de
vídeo, passaremos à apreciação dos formatos de
publicidade on-line.
4 FORMATOS DE PUBLICIDADE ON-LINE
Com o desenvolvimento das tecnologias e,
consequentemente, com o aumento do uso de internet, a possibilidade de transmissão rápida de
dados e de informações é maior, de forma que se
torna inevitável que uma marca esteja na internet no século XXI. Burtenshaw, Mahon e Barfoot
(2010) aﬁrmam que a publicidade na internet
complementa as mídias tradicionais e que esse
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tipo de publicidade permite às empresas criarem
anúncios rápidos e baratos, os quais, no entanto,
têm pouca duração e devem ser alterados a cada
uma ou duas semanas.
Nesse novo modelo de publicidade, não existem modelos muito amplos, mas como há muita
informação sobrecarregando quem está navegando, os mais criativos conseguem estar à frente dos
concorrentes. E a grande vantagem dessa mídia
é a interação que ela oferece em relação aos usuários.
De acordo com a associação Interactive Advertising Bureau - Brasil (IAB BRASIL, 2018), o
audio advertising é a propaganda veiculada em
áudio, seja ele on-line seja oﬀ-line. O aparecimento do áudio digital fez com que o rádio, desde o
seu aparecimento, mudasse o comportamento das
marcas e dos meios que utilizavam apenas a mídia
restrita ao spot. Para a IAB Brasil (2018, texto digital), “serviços de streaming de música, podcasts,
audiobooks, apps mobile, games e rádios online
fazem parte deste novo cenário do áudio”. Segundo a associação, esse áudio está crescendo no Brasil, indicando uma tendência de mercado, pois os
áudios por streaming e on demand já se tornaram
populares, principalmente entre os mais jovens,
uma vez que estão em todos os momentos de sua
vida, ou seja, na TV, no computador, no relógio,
no sistema de carro, entre outros.
O streaming de áudio é entregue por meio de
uma conexão contínua entre a fonte e o ouvinte,
o que permite mensurar, em tempo real, a audiência e as impressões. A associação dá exemplos
desses serviços:
Plataformas focadas em música, como o spotify, deezer, vagalume.fm e palco mp3. Estações de rádio AM
e FM que também transmitem conteúdo online para
diversos ouvintes simultaneamente. Estações de rádio puramente online, que veiculam conteúdo personalizado ou programado. O primeiro é entregue no
modelo 1:1 para determinado ouvinte, baseado em
seus gostos pessoais e histórico de interação. Já os
canais programados costumam atingir uma audiência mais ampla, em horários predeterminados (IAB
BRASIL, 2018, texto digital).

O áudio digital é importante para as pessoas
que têm restrição para se entreter com mídias vi-
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suais no seu dia a dia, “como quando estão trabalhando, dirigindo, praticando exercícios físicos ou
cozinhando” (IAB BRASIL, 2018, texto digital).
Um exemplo desse áudio é o podcast, que está em
crescimento contínuo.
A IAB Brasil (2018) ainda aﬁrma que o áudio
digital tem um alcance eﬁcaz entre os consumidores mobile, isto é, aqueles que utilizam o celular
com internet, podendo acompanhar seu ouvinte
tanto on-line quanto oﬀ-line. Além disso, o digital
tem alto engajamento e impressões mensuráveis.
A associação identiﬁca os principais formatos
de anúncios oferecidos em áudio digital, sendo
eles:
• Spots gravados: continuam com o tempo
padrão de 15, 30 ou 60 segundos e podem ser veiculados de maneira independente, por meio de
streamings de música e podcasts, junto de outros
anúncios ou em uma parada comercial durante a
programação.
• Spots com banner sincronizado: trata-se de
um banner sincronizado durante o spot de áudio,
que segue a mesma estrutura de um banner-padrão em display. A peça gera a oportunidade de
incluir uma chamada para ação na propaganda.
• Native ads: mais comum em podcasts, têm
duração variável e são geralmente lidos pelo apresentador.
• Canais/playlists customizados: podem ser
customizados por uma marca e veiculados em plataformas de streaming, com ou sem elementos a
serem exibidos na tela.
• Sessões patrocinadas: incluem conteúdo
curado e distribuído com apoio publicitário. Durante grandes eventos musicais, por exemplo, o
anunciante pode oferecer aos ouvintes sessões
gratuitas relacionadas, livres de propaganda, obtendo retorno no valor de marca.
• Podcasts customizados: são facilmente
adaptáveis aos podcasts. Seus conteúdos patrocinados variam de menções à marca e de integração
editorial à participação do anunciante em toda a
sua criação.
• Anúncios in-player: não se relacionam com
o áudio consumido em si, mas sim com o media
player acessado. Anúncios em display são posicionados na maioria das plataformas, em tamanhos
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variados, permitindo interação do ouvinte, que
está buscando conteúdo por gênero, localização,
histórico, associações ou preferências pessoais.
• Vídeo pré-roll: é veiculado um vídeo antes do início do áudio desejado, e o usuário não
consegue interagir com o media player até que
ele termine.
• Anúncios ativados por voz: são plataformas
integradas a uma tecnologia que possibilita ao ouvinte interagir com o anúncio sem usar as mãos,
basta falar.
• Anúncios mobile: são spots entregues em
dispositivos móveis, que, geralmente, não ultrapassam 15 ou 30 segundos de duração. Algumas
opções de conexão com o consumidor que esses
anúncios oferecem são o clique para falar, o telefone, que aparece na tela quando o usuário toca
no banner; o link direto, que leva o ouvinte diretamente ao site do anunciante; e o tap for email
or text, que envia um e-mail ou uma mensagem de
texto ao consumidor quando ele clica no anúncio.
5 SPOTIFY: UM NOVO MODO DE OUVIR
MÚSICA
A plataforma Spotify é um serviço de streaming de música, podcast, vídeo e outros conteúdos de artistas de todo o mundo e foi lançado,
oﬁcialmente, em 7 de outubro de 2008. É o serviço
via streaming considerado mais popular e mais
usado no mundo e pode ser acessado a partir de
celulares (Android e iOS), computadores (PC e
Mac) e até nas smart TVs.
Conforme o site do Spotify Brands, a plataforma oferece dois tipos de assinatura, free (grátis)
e premium (paga). As funções básicas são gratuitas, como a reprodução de músicas, mas o usuário também pode mudar seu plano para o Spotify
premium, cada qual com as suas especiﬁcações.
O Spotify free oferece acesso a mais de 35 milhões de músicas, bem como a podcasts e audiobooks. Há, ainda, a possibilidade de ouvir música, por até 14 dias, em viagens internacionais, de
acessar, sob demanda, playlists selecionadas em
dispositivos móveis e de ouvir de forma aleatória.
Já o Spotify premium dá acesso a mais de
35 milhões de músicas, bem como a podcasts e
audiobooks, além de permitir ouvir músicas em
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viagens internacionais, acessar o aplicativo sob
demanda em dispositivos móveis, ouvir música
sem interrupção de anúncios e sem conexão com
a internet, com alta qualidade de áudio. O pacote
premium ainda disponibiliza ofertas de teste por
até 30 dias, plano Premium Familiar para seis
pessoas que morem no mesmo endereço, plano
Premium para Universitários com um valor reduzido e pacotes e planos premium feitos por meio
de outras empresas.
O Spotify já possui 207 milhões de usuários
conforme dados da Business Wire (2019), sendo
que os assinantes premium atingiram 96 milhões
de usuários. Esses dados mostram que, apesar
de todas as funcionalidades e valor em conta no
plano premium, mais da metade dos assinantes
ainda opta pelo plano free. Muito disso acontece
por causa das constantes atualizações da plataforma, que modiﬁca o plano gratuito com frequência
para tentar atrair mais usuários pagantes. Para
entendermos melhor o plano free da plataforma,
contextualizaremos todas as formas de mensagens publicitárias que os ouvintes podem perceber quando estão utilizando o serviço.
5.1 Elementos da mensagem publicitária
no Spotify free
Áudio, vídeo e exibição são os três tipos de
formatos publicitários existentes na plataforma
de streaming Spotify. Para entender melhor como cada tipo de formato é inserido na programação do streaming, descreveremos como o Spotify
Brands mostra as possibilidades de inserções em
áudio, vídeo e display.
Os anúncios de áudio de, no máximo, 30 segundos são exibidos entre as músicas durante as
sessões ativas. Os ouvintes podem percebê-los
em qualquer dispositivo, ambiente ou momento
do dia. Nesses anúncios, além de a marca aparecer em formato de áudio, esta apropria-se de
uma unidade de exibição complementar clicável,
permitindo que a pessoa possa acompanhar sua
campanha e seja direcionada para um destino de
URL. Essa sessão está disponível nas plataformas
mobile, tablet, desktop e web.
Há também os anúncios em vídeo, como a
sessão patrocinada, em que a marca dispõe de um
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anúncio no formato de vídeo de até 30 segundos,
e o ouvinte ﬁca por 30 minutos sem ouvir nenhum
anúncio de áudio durante a playlist. Os usuários
recebem a oferta de sessão patrocinada da sua
marca somente se o aplicativo estiver em exibição no início das sessões, em dispositivos móveis.
Depois de assistir à mensagem de vídeo, aparece
uma unidade de exibição clicável, convidando a
um engajamento adicional, e inicia a sessão de 30
minutos sem anúncios. Essa sessão está disponível nas plataformas móveis e tablets.
O vídeo takeover é outro formato de exibição
do vídeo visível em computadores e dispositivos
móveis. Nesse formato, os anúncios são entregues
a usuários conectados quando eles estão envolvidos, e o aplicativo está em exibição. Com o vídeo
takeover, a mensagem é veiculada aos ouvintes
entre as músicas durante os intervalos comerciais
e inclui uma unidade de exibição complementar
clicável para a extensão da campanha. Essa sessão
está disponível nas plataformas móveis e desktop.
Pelo display, o anunciante pode utilizar o formato de overlay, que alcança o público-alvo com
anúncios criados para visibilidade. A sobreposição é fornecida quando o usuário retorna ao aplicativo Spotify, garantindo o impacto máximo da
marca. A unidade de exibição imersiva é clicável e
direciona o tráfego para o destino de URL da sua
marca. Essa sessão está disponível nas plataformas móveis e desktop.
Há também a aquisição da página inicial
quando a marca é colocada no centro da página
inicial do Spotify, fornecendo uma experiência de
alto impacto e mostrando sua mensagem por 24
horas. O takeover da página inicial é clicável e oferece suporte, permitindo que as marcas incluam
elementos interativos para chamar mais atenção.
Essa sessão está disponível somente na plataforma desktop.
Podemos perceber que entre os melhores formatos, está aquele que reforça a mensagem da
marca com a exibição única de sua mensagem por
30 segundos. As unidades de exibição da tabela de
classiﬁcação são clicáveis e só são exibidas quando
o Spotify é o aplicativo principal na tela. Essa sessão está disponível para desktop e web app.
Por ﬁm, há a lista de reprodução patrocinada,
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que permite que a marca se conecte com os ouvintes em suas listas de reprodução favoritas.
O Spotify, que está melhorando o plano gratuito para tentar atrair mais pagantes, provavelmente acredita que, se a experiência for boa, o
usuário tenderá a assinar o serviço em algum momento. E mesmo que não assine, podemos perceber que o usuário consome obrigatoriamente os
anúncios de seus patrocinadores.
Após essa análise dos aproveitamentos comerciais sonoros, visuais, on-line e da plataforma
Spotify, buscaremos entender conceitos de marca
e alguns formatos de branding.
6 CONCEITOS DE MARCA E BRANDING
Segundo a Lei de Propriedade Intelectual (Lei
n.º 9279/96), em seu artigo 122, “marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identiﬁcar a origem e distinguir produtos ou serviços de
outros idênticos, semelhantes ou aﬁns de origem
diversa”, além de ser suscetíveis a registro para se
diferenciar de produtos ou serviços semelhantes,
mas de origem variada. Para Kreutz (2011, p. 1)
“a marca é uma representação simbólica multissensorial, cujos signiﬁcados são construídos socialmente por meio de seu discurso multimodal”.
Como vivemos num mundo globalizado de
acentuada competição, as marcas precisam criar
formas para se consolidar no mercado e crescer
em uma perspectiva de longo prazo. Para Kreutz e
Mas Fernández (2009, p. 2), “as novas tendências
na construção de reputação corporativa obrigam
aos proﬁssionais da comunicação e do marketing
a aplicar o conceito de Branding nos diversos enfoques interdisciplinares”. Para gerir essas marcas,
é utilizado o conceito de branding, que signiﬁca
fazer a gestão da marca para tomada de decisões
estratégicas. Se analisamos a marca estudada neste trabalho, a McDonald’s, podemos perceber que
há muitos conceitos utilizados na comunicação.
Uma das deﬁnições de branding que a
McDonald’s utiliza para o desenvolvimento da
marca a ﬁm de se beneﬁciar está alicerçada no
Brand Research que, “por meio de métodos e técnicas de pesquisa, analisa importantes elementos”
(KREUTZ; MAS FERNÁNDEZ, 2009, p. 6), tais
como “os cenários coletivos, os contextos sócio-
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-históricos, as variáveis antropológicas dos públicos e os imaginários individuais e coletivos de onde surgem e desenvolvem-se as marcas”. Segundo
Kreutz e Mas Fernández (2009), esses elementos
podem ser o ponto de partida para se descobrir
as relações dos consumidores com as marcas e os
fatores que interferem nos comportamentos de
decisão dos consumidores.
As marcam tendem a ter suas necessidades
de “diferenciação, comunicação e signiﬁcação”,
conforme Kreutz e Mas Fernández (2009, p. 6).
Outro tipo de estratégia utilizada pela marca é
o Global Branding, pois ela está disponível em
muitos países “e por isso necessita adaptar-se a
diversas culturas, linguagens, comportamentos
de consumidores, mas mantendo sua essência”
(KREUTZ; MAS FERNÁNDEZ, 2009, p. 6). Ademais, o Co-branding, para Kreutz e Mas Fernández (2009, p. 7) está “proporcionando uma oferta
mais atraente do que isolada, ao consumidor que,
supostamente, se beneﬁciaria com essa ação. Para
isso, as marcas necessitam se complementar e ser
promovidas em conjunto”, como o Co-branding
que a McDonald’s estabelece com a Nestlé no lançamento da sobremesa McShake e McFlurry de
Prestígio Mini, em que as duas marcas são beneﬁciadas proporcionalmente.

Figura 01: McFlurry
Fonte: McDonald’s (2019)

As mídias tradicionais reforçadas pelas novas
mídias podem ser consideradas mídias comunicacionais, conforme os autores Kreutz e Mas Fernández (2009). Chamadas de E-branding, essas
estratégias são utilizadas por marcas quando querem explorar estratégias de comunicação on-line.
Os autores ainda explicam que as experiências e
comportamentos são cada vez mais interativos, in-
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do “do relacionamento virtual ao real” (KREUTZ;
MAS FERNÁNDEZ, 2009, p. 9).
A marca utiliza, também, a estratégia do
Sound branding, que pode ser explicada como
uma identidade sonora. O som, segundo Guto
Guerra (2013), tem a capacidade de conectar
emocionalmente o indivíduo com a marca, criando uma ligação direta com a memória e concedendo a oportunidade de lembrança toda vez
que reproduzido. Entre os meios que compõem o
Sound Branding, destaca-se, neste estudo, o elemento reconhecido como logo sonoro, uma espécie de assinatura sônica de uma marca. Winther
(2012) caracteriza-o como uma sequência sonora distinta e curta (entre 0,5 e 3 segundos), que
auxilia os receptores a reconhecer e diferenciar
uma marca. Normalmente, é utilizada junto aos
logotipos das empresas ao ﬁnal de peças comerciais eletrônicas.
Visto que a gestão de marca é essencial para
a comunicação de uma marca, analisaremos especiﬁcamente a marca McDonald’s na plataforma Spotify.
7 OUVINDO A PLAYLIST DA MARCA
MCDONALD’S
A marca é uma representação simbólica de
uma organização e conecta a empresa com o
cliente, mostrando o que ela significa e como
ela pode ser percebida pelo seu público. Conforme Mas Fernández e Kreutz (2009, p. 91), a
“marca baseia-se no imaginário coletivo para
representar, através da imagem, determinados valores da organização contemporânea”.
Os autores ainda explicam que a marca pode
trazer lembranças e, com isso, provocar emoções, fazendo com que a relação entre cliente
e marca seja mais duradoura, permitindo um
laço sentimental.
Para que a conexão com o cliente seja mais
atraente em meio ao advento das novas tecnologias, como a internet, as marcas perceberam
a necessidade de alterar seu comportamento
para acompanhar essas mudanças e se manter no mercado, principalmente em relação ao
público jovem. Essas modificações estão evidentes na marca analisada nesta pesquisa, por
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meio da qual percebemos que a McDonald’s
precisou reinventar algumas das suas formas
de comunicação para permanecer ativa de modo global, além de captar as expectativas do
público, representar o desejo comum, apresentar uma estrutura envolvente e, principalmente, incitar o desejo de participação conforme os
autores Kreutz e Mas Fernández (2009).
Uma das novas formas que a marca usou
para se comunicar foi a de atrair o público das
suas lanchonetes para uma experiência na plataforma de streaming Spotify. A marca criou o
usuário Frieslist com uma série de playlists que
são ativadas pela ilustração das batatas-fritas na
bandeja do cardápio. O usuário deve encaixar as
batatas nas respectivas silhuetas, após escanear
o QR-Code, e, então, é redirecionado ao perﬁl da
marca. Na página, o cliente escolhe a playlist de
acordo com os diferentes estados do seu humor
enquanto está comendo o lanche. “Batatops do
Momento”, “Minhas Batatinhas Acabaram” e
“Roubaram Minhas Batatinhas” são algumas
das playlists disponíveis.

Figura 02: Campanha
Fonte: Meio e mensagem (2019)

Considerando o modo como a McDonald’s
se posiciona nos novos meios de comunicação e
os objetivos propostos neste estudo, primeiramente, analisaremos as marcas que aparecem
como anunciante dentro do usuário FriesList
na playlist “Batatops do Momento”, na plataforma Spotify pelo desktop. Para constituir a
amostra aleatória, foram estabelecidos os seguintes critérios: nome da marca envolvida,
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formato, mensagem e frequência na playlist.
Após examinar com minúcia a playlist, foram encontradas, entre as músicas, as marcas:
McDonald’s, Salon Line, O Boticário e Coca-Cola, bem como a publicidade do próprio Spotify.
Começaremos a analisar a marca McDonald’s
utilizando a mensagem publicitária para divulgação do seu hambúrguer “Gica Tasty”, para a
qual foi utilizado o display de anúncio Overlay,
denominado assim pelo Spotify. Neste caso, a
marca apareceu na playlist em cinco ocasiões,
na média de 7 minutos. Percebemos, assim,
que a marca utiliza uma publicidade estática
na plataforma, de modo que o usuário só nota
a mensagem quando a tela da plataforma está
aberta e não há interação com alguma outra
informação.

Figura 03: Giga Tasty
Fonte: Spo�fy (2019)

A marca de produtos para cabelo Salon
Line apareceu somente em um momento para seu público, que era as mulheres com cabelos crespos e cacheados, durante 9 minutos,
em média. Percebemos, neste caso, que não há
nenhuma ligação com a marca McDonald’s, ou
seja, o produto de cabelo não interagiu com
a playlist, mas fica a indagação sobre o motivo pela qual está inserida esta mensagem da
marca de produtos de cabelo, dentro de uma
playlist de uma marca de comida.
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Figura 4: Salon Line
Fonte: Spo�fy (2019)

Para a associação Interactive Advertising
Bureau - Brasil (IAB BRASIL, 2018), esses
anúncios são chamados de in-player. Trata-se
de formatos comercializados que não se relacionam com o áudio consumido em si, mas sim
com o media player acessado.
Esse anúncio em display é posicionado, na
maioria das plataformas, “em tamanhos variados, permitindo interação do ouvinte, que está buscando conteúdo por gênero, localização,
histórico, associações ou preferências pessoais” (IAB BRASIL, 2018, texto digital). Nesse
banner, o ouvinte pode clicar e ser redirecionado ao site da marca.
Outro formato disponibilizado pelo Spotify
é o leaderboard. Segundo o Spotify (2019), esse formato amplia o alcance da campanha em
um ambiente seguro para marca, deixando-a
exclusiva naquele momento. O leaderboard
pode ser clicável e só é apresentado quando o
aplicativo é predominante na tela. O refrigerante Coca-Cola, conforme a Figura 5, utilizou
esse formato para divulgação do Rock In Rio,
com a mensagem “Vai no gás” em um vídeo
animado sem locução, por uma média de 15
minutos, em quatro momentos.
A Coca-Cola é um dos refrigerantes oficiais
da McDonald’s, tendo, assim, uma ligação indireta na playlist, pois o conteúdo, neste banner, trata do Rock In Rio 2019, e não de um
possível co-brand.
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Figura 5: Coca Cola
Fonte: Spo�fy (2019)

A McDonald’s utilizou outra vez esse meio para divulgação de suas promoções, desta vez com
“2 clássicos por R$ 14,90” em uma única exibição,
na média de 2 minutos. Novamente, utilizou-se o
banner estático, sem que houvesse um formato
diferente do que já havia sido usado antes.

Figura 6: McDonald’s - Clássicos
Fonte: Spo�fy (2019)
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Figura 7: Bo�promo
Fonte: Spo�fy (2019)

Para a IAB Brasil (2018), esses anúncios também podem ser considerados in-player, pois permitem interação com o ouvinte.
Outro formato utilizado foi o audio everywhere. A única marca que utilizou esse formato foi o
próprio Spotify. Esse tipo de anúncio permite que
a marca alcance seu público-alvo em qualquer dispositivo, lugar e momento do dia. Os anúncios de
áudio são veiculados entre as faixas enquanto os
usuários escutam música. A voz tem a ﬁnalidade
de enunciar alguma playlist ou convidar o usuário a fazer parte do Spotify Premium, conforme
Ferraretto (2014). Além do spot de áudio, a marca
dispõe de um banner associado clicável, permitindo ampliar o alcance de sua campanha e aumentar
os acessos à URL de destino. A seguir, são apresentados dois exemplos dos 11 que apareceram em
uma média de 5 minutos e 30 segundos, durante
toda a playlist analisada. Novamente, não percebemos nenhuma ligação com a marca analisada
neste trabalho, de forma que a consideramos uma
propaganda aleatória na playlist.

E, por ﬁm, O Boticário divulgou a “Boti Promo”, demonstrando, em um banner, mais de 150
produtos com até 40% de desconto, em uma média
de 2 minutos. Percebemos que a marca anunciada
neste caso não está alinhada com a McDonald’s
e não conseguimos veriﬁcar nenhuma possibilidade de co-brand, de modo que não havia uma
ligação direta com a playlist.

Figura 8: Spo�fy
Fonte: Spo�fy (2019)
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Figura 9: Spo�fy – Pop nacional
Fonte: Spo�fy (2019)

Para a IAB Brasil (2018), as Figuras 8 e 9
com os anúncios da marca Spotify podem ser
chamadas de spots com banner sincronizado,
pois permitem entregar uma ação mais completa. Além disso, geram a oportunidade de levar o
usuário, como neste caso, à playlist ofertada ao
clicar no banner.
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como exposto ao longo deste estudo, o surgimento de novos meios para ouvir música fez com
que houvesse uma crescente variedade de novos
formatos publicitários. Essa mudança no modo
de ouvir música mostra que os jovens foram criados desde seu nascimento com essas tecnologias,
como computadores, internet, celulares e redes
sociais. Ademais, o público adulto também está
interagindo cada vez mais com esses novos modos de se conectar com o mundo, pois, dessa maneira, conseguem ouvir suas músicas preferidas
quando desejam, podendo formar sua própria
playlist conforme seu estilo.
Entretanto, essas plataformas sonoras são
recentes, e os proﬁssionais de publicidade e
propaganda e branding podem ter problemas
no planejamento estratégico da ação quando os
comerciais são inseridos nesses formatos publicitários, pois não há muita informação sobre o
assunto e estes proﬁssionais não estão preparados para este tipo de anúncios em plataformas de
música on-line. Após essas considerações, este
estudo teve como foco responder à seguinte pergunta: de que forma a McDonald’s fez a inserção
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da sua marca dentro de uma playlist própria, na
plataforma de streaming Spotify? Para isso, primeiramente, identiﬁcamos como está ocorrendo
a migração do hábito de ouvir música, depois
analisamos a constituição da mensagem publicitária sonora e visual, os formatos de anúncios
on-line e os formatos publicitários da plataforma
Spotify e, por ﬁm, compreendemos o que signiﬁca marca e sua gestão (branding).
A partir da análise da playlist “Batatatops do
Momento”, percebemos que, entre as vinte e cinco
músicas, houve a inserção de cinco marcas. Identiﬁcamos duas inserções da marca McDonald’s,
mostrando seus produtos, ou seja, os hambúrgueres. Analisamos também uma inserção da
marca Coca-Cola, que é a marca de refrigerante
oﬁcial das lanchonetes da McDonald’s, bem como as entradas das marcas Salon Line, O Boticário e Spotify, em que não percebemos ligação
direta com a marca patrocinadora da playlist.
Visto que o problema de pesquisa foi respondido e que os objetivos do estudo foram alcançados e considerando as análises ao ﬁnal desta
pesquisa, constatamos que a marca McDonald’s
utiliza em suas playlists formatos publicitários
com sua própria marca, mas poderia aproveitar
melhor seu espaço, pois utilizou somente formatos de banners estáticos numa plataforma
sonora. A partir dessa percepção, ﬁca a indagação se o banner realmente funciona para atrair o
público-alvo que está ouvindo o conteúdo. Ainda
nessa perspectiva, sabendo que a marca possui
sua identidade sonora, o sound branding, e já
o utiliza em seus comerciais, veriﬁcamos que a
marca não o empregou dessa forma em nenhum
momento dentro da playlist, ainda que, conforme Guerra (2013, p. 42), esse formato “ajuda no
reconhecimento da mensagem e na consolidação
de sua imagem sonora”.
A partir deste estudo, é possível que mais pesquisas sejam realizadas, como a investigação do motivo pelo qual a marca não utilizou o co-branding
dentro da playlist, a maneira como poderia ser
usado o sound branding na plataforma e a importância do planejamento para que a ação não
se torne algo pontual, tendo ainda como exemplo a playlist analisada, a qual, até o ﬁnal desta
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análise, não teve nenhuma atualização musical.
Além disso, é possível fazer uma análise mais a
fundo sobre como poderiam ser comprados esses
espaços publicitários na plataforma Spotify, como é possível escolher as playlist para anunciar e
como funciona o desenvolvimento dos anúncios
no Spotify para que nunca ocorra o caso de algum
concorrente ou mensagem imprópria seja veiculada dentro da playlist do anunciante. Sabemos,
também, que a plataforma entrega um bom produto, mas ﬁca o questionamento se o retorno do
patrocinador da plataforma está de acordo com
o investimento publicitário realizado. Por ﬁm,
observar a mesma playlist pelo aplicativo no
celular, veriﬁcando se há alguma diferença nos
anúncios veiculados, analisando até mais de uma
vez em casa caso, desktop e celular, para saber
se os anúncios são sempre os mesmos ou teria
outras marcas inseridas.
A relevância desta pesquisa é de mostrar às
marcas de pequeno porte e aos proﬁssionais da
área que marcas globais, muitas vezes, não utilizam um plano estratégico qualiﬁcado em todas
as suas ações, seno este um dos pontos essenciais
para qualquer marca em uma ação, pois uma boa
interação com o público não é esquecida tão cedo. Dessa forma, este estudo pode ser ampliado
na busca por compreender e avaliar as mudanças
na forma de patrocínio de uma marca em plataformas de streaming sonoro.
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“xxxx”. O original deve ser mantido em arquivo do destinador

As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-

para eventuais modiﬁcações propostas pelos pareceristas.

TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSUMÉ) devem seguir imediatamente a versão na língua original,

2. Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol,

obedecendo as normas da versão original.

inglês ou francês. Os artigos deverão ter, no mínimo, quinze

d. Três palavras-chave (keywords, palabras-clave e mots-

páginas e, no máximo, vinte páginas, ou de 25 ou 30 mil to-

-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-

ques, com espaços. Ocasionalmente pode ultrapassar o limi-

lavras-chave”, em caixa baixa, primeira letra em maiúscula

te, desde que previamente aceito pela Comissão Editorial; as

e o restante em caixa baixa, separada das demais por ponto

resenhas (de livros com até dois anos de publicação) deverão

e vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos

ter entre três e cinco páginas, ou de 8 a 16 mil toques, com

que as palavras-chave são de extrema importância no pro-

espaço.

cesso de indexação do artigo em bases de dados nacionais e
internacionais. Portanto, a escolha adequada é fundamental.

3. Conﬁguração de página: papel A4, com adentramento de
parágrafo, espaço simples entre linhas, 6 pt depois de cada

6.2 Elementos textuais:

parágrafo, margens esquerda e superior de 3,0 cm, direita e

a. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento justiﬁca-

inferior de 2,0 cm.

do ao longo de todo o texto.
b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após cada pará-

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) autor(es) modi-

grafos, duplo entre partes do texto (tabelas, ilustrações, cita-

ﬁcações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os

ções em destaque, etc.); parágrafos com adentramento.

trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo

c. Citações: no corpo do texto, serão de até três linhas, entre

conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramati-

aspas duplas. Fonte: Times New Roman, corpo 12. Maiores

cal e adequação às normas de publicação. Os autores serão

do que três linhas seguem em destaque, na seguinte forma-

sempre contactados após envio do resultado dos pareceres.

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-

5. Com a publicação do trabalho, os direitos de autor são au-

ção e 6 pt depois de cada parágrafo. As referências deverão

tomaticamente cedidos à revista BrandTrends. Os autores

ser indicadas entre parênteses, como no exemplo: (SOARES,

devem assinar, digitalizar e enviar por e-mail o termo de ces-

2006, p. 1-3).
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d. Notas de rodapé: devem ser colocadas na mesma página,

nistério da Educação - Departamento da Educação Básica, 1997.

fonte Times New Roman, corpo 10. Alinhamento justiﬁcado,

HALLIDAY, M. A. K. and MARTIN, J. R. (eds.). Readings in Sys-

sem espaçamento entre notas, espaço simples dentro da nota.

temic Linguistics. London: Batsford Academic, 1981.

e. Títulos e subtítulos das secções: em numeração árabe, sem
recuo de parágrafo, em negrito, com maiúscula somente para

Capítulo de livro:

a primeira palavra da seção. Usar o sistema “número segui-

ATKINSON, P. and HAMMERSLEY, M. Etnography and parti-

do de ponto ﬁnal”. Exemplo: 1.1. A construção dos sentidos.

cipant observation. In NORMAN K. DENZIN and YVONNA S.

Não numerar Introdução, Conclusão, Referências e elemen-

LINCOLN (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand

tos pós-textuais.

Oak, CA: Sage, 1994, pp.248-261.

f. Elementos ilustrativos: tabelas, ﬁguras, fotos. devem ser inseridas no texto, logo após serem citadas, contendo a devida

Artigo de revista cientíﬁca:

explicação na parte inferior da mesma, numeradas sequen-

Rethinking rationality: locating thinking in gender. Revista Ve-

cialmente.

redas, Juiz de Fora, v. 10, n.1 e n.2, p. 123-128, jan./dez. 2006.

6.3 Elementos pós-textuais:

Teses:

a. Referências: seguir normas atuais da ABNT, espaçamento

YOUNG, Lynne Weiss. Language as Behaviour, Language as

simples, alinhamento justiﬁcado, sem espaçamento entre as

Code: A Study of Academic English. Catholic University of Leu-

referências (vide exemplos a seguir).

ven Ph.D. thesis, 1987.

b. Observação: ensaios, traduções e resenhas seguirão, na
medida do possível, as normas dos artigos.

Documentos electrônicos:
BELLATO, M.A.; FONTANA, D.C. El nino e a agricultura da

6.4 Imagens

região Sul do Brasil. Disponível em:<http://www.mac.usp.br/

Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-

nino2.> Acesso em: 6 Abril 2001.

ginal e, além disso, enviar um arquivo separado com as imagens em alta resolução.

CD-ROM:

As imagens devem ser enviadas separadamente, no formato

KOOGAN, A.; HOUASSIS, A (ed.) Enciclopédia e dicionário di-

jpg ou gif, com o tamanho de 200 dpi. Caso os arquivos ultra-

gital 98. Direção geral de André Koogan Breikman. São Paulo:

passem o limite de tamanho permitido pelo seu provedor de

Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. Produzida por Videolar Mul-

email, os mesmos podem ser enviados por www.sendspace.

timídia.

com ou o aplicativo de download online que preferir.
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto original e, além disso, deve-se enviar em arquivo separado as
imagens no formato jpg ou gif, com alta deﬁnição (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-
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