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EDITORIAL

BrandTrends Journal
Com o presente trabalho, apresentamos
o vigésimo segundo 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.
Como tem vindo a ser referido ao longo
dos diferentes volumes, a BrandTrends vai-se construindo com a contribuição de académicos, pesquisadores e profissionais, que
trabalham em áreas científicas que se intersetam, cujo domínio comum são as Marcas.
Temos vindo a criar, assim, uma comunidade
de prática, que coexiste de forma real e, para trazermos o momento histórico que temos
vindo a atravessar, nos últimos dois anos, nos
quais fomos confrontados por uma pandemia a nível mundial, essa comunidade é hoje fundamentalmente virtual, dando corpo a
transformações na organização espacial das
relações, das ideias e das transações sociais,
impulsionadas por dinâmicas sociais, que,
aplicadas a contextos culturais específicos,
determinam novos saberes e novas práticas.
Nas relações e ligações entre realidades aparentemente distintas, sejam estas áreas disciplinares tradicionalmente delimitadas por
fronteiras rígidas, com os respetivos conhecimentos convencionalmente arrumados em
disciplinas específicas, quer sejam contextos
culturais aparentemente distintos com as suas
linguagens específicas, BrandTrends Journal
é eminentemente interdisciplinar. Assume-se como o locus no qual se perscruta tendências, se cruza saberes e campos de pesquisa,
se compreende as diferenças e as complementaridades desses estudos e das respetivas

práticas e se procura sempre ver e entender
a marca como uma entidade complexa que se
instancia e permeia entre a vida humana e a
natureza social e cultural que a rodeia. É, por
conseguinte, neste posicionamento holístico,
que se pretende prosseguir para uma convergência de vários ramos do saber, nos quais
não se vejam os trabalhos como o somatório
de conhecimentos, mas antes possibilidades
de estabelecer relações entre estas para o conhecimento daquilo que é a complexidade do
estudo da marca.
Nesta edição, a BrandTrends está dedicada aos estudos apresentados no VI Congresso
Internacional de Branding: Multiplicidade e
Convergência que, em razão das circunstâncias sanitárias da pandemia acima enunciada
– COVID-19, teve de ser adaptado e realizado
de modo online e presencial, no período de 27 a
30 de Abril de 2022. Da multiplicidade de áreas científicas, abordagens teóricas, enfoques
temáticos, metodologias de análise, a convergência dos trabalhos remete para um maior e
melhor conhecimento do estudo das marcas.
Neste enquadramento e resultante dessa
multiplicidade, destacamos como confluência
as várias contribuições dos pesquisadores.
Assim, o artigo intitulado “The Rolling Stones - Marca Emblemática Completa 50 anos
de Criação”, da autoria de Ronaldo Mendes
Neves, e inscrito na área da Comunicação, a
atenção recai sobre o estudo da propriedade
intelectual, especificamente no sentido de reconhecer a importância econômica e social do
registro de marca para proteger um dos ativos
mais valiosos de uma organização.
André Iribure Rodrigues com o artigo intitulado “A Sustentação da Comunicação da Marca
Pacto Alegre”, inscrito na área da Comunicação
e através de um Estudo de Caso, aborda o pano-
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rama da etapa da sustentação da comunicação
na perspectiva de Place Branding.
Da área do Marketing, o artigo “Os efeitos
da satisfação dos residentes e das suas experiências com o território na imagem do território”, de Sara Seixas Dias, Alcina Gaspar
Ferreira e Gorete Marques, analisa a marca
territorial com enfoque na influência da satisfação dos residentes com a urbanização e
diversidade, a natureza e recreação, o custo-benefício e das suas experiências na imagem
percecionada do território.
O artigo “O Momento ‘Smart’ na Identidade Digital em Economia Local”, uma coautoria de António Gonçalves Santos e Jorge Brandão de Melo, procura o estudo do paradigma
‘Smart’ no campo da comunicação, concretizado na relação entre design de identidade e
economia local em micro, pequenas e médias
empresas. A metodologia adotada, como método e prática para a construção do modelo de
comunicação da Identidade Digital em Economia Local, propõe a construção deste procedimento em três fases, nomeadamente rutura,
construção e verificação de modo a demonstrar que a Smartização é um novo caminho no
contexto empresarial.
O artigo intitulado “O Impacto das Ações
Inclusivas no Contexto de Branding das Marcas: Uma Análise de Cases de Sucesso no Mercado Brasileiro”, de Ana Paula da Silva e Silva
e Rodrigo de Lima Amorim, inscrito na área
de Comunicação e Marketing Digital, estuda
os impactos gerados nas marcas do mercado
brasileiro a partir das campanhas de marketing envolvendo causas em prol da igualdade
e da diversidade. A abordagem da pesquisa
engloba principalmente questões de igualdade racial e da causa LGBT. O estudo explora
conceitos como o valor da marca e como mensurá-lo, e detalha o processo de construção de
marcas com viés social.
Partindo da constatação do crescente número de usuários de jogos eletrônicos e da
potencialidade que as marcas vislumbram
para atrelar os seus produtos e a sua imagem
a esse mercado promissor, os autores Marcela
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Rossiter, Breno Carvalho e Rodrigo Pimenta,
no artigo intitulado “McDonald’s e o público
gamer: engajamento da 1° loja funcional em
ambiente virtual”, inscrito na área do Design,
analisam diferentes formas de abordagens
que a rede de restaurantes Mc Donald’s buscou para se inserir no universo de jogos até
conseguir, de forma direta, mesclar uma experiência real do seu produto com o usuário.
A partir dos onze anos de existência do
Instagram e da sua relevância na rede, Riklevio de Melo e Breno Carvalho, no artigo “@
MATHEUSILT: E a tendência slow content na
plataforma Instagram”, procuram perceber,
com base no trabalho de diferentes autores na
construção de um modelo de análise, como esse
contexto slow content é capaz de gerar assunto
relevante para as marcas e pessoas e entender
o mercado dos influenciadores digitais.
Também na área da Comunicação, o artigo
“Fundamentos para a pesquisa e a compreensão
da Identidade de Marca”, Richard Perassi Luiz
de Sousa apresenta um roteiro básico de pesquisa para o reconhecimento dos valores centrais e distintivos da identidade organizacional,
os quais justiﬁcam a identiﬁcação dos públicos
interno e externo com a marca corporativa. Responde, assim, à pergunta básica sobre a identidade: “quem somos nós como organização”.
Enquadrado na cultura de consumo simbólico e no âmbito da experiência de consumo, Luana Cervinski, Richard Perassi e Júlio
Monteiro Teixeira apresentam o estudo intitulado “Experiências de consumo simbólico:
uma análise da webstore do Van Gogh Museum”, no qual analisam quais os produtos
mais vendidos dentro de cada categoria da
webstore do VGM e quais as experiências de
compra desses consumidores sob três aspectos: (1) Loja, (2) Frete/Transporte e (3) Qualidade dos produtos.
Dos diferentes contributos em Branding
emerge hoje um crescente interesse de áreas
científicas, outrora tradicionalmente delimitadas por fronteiras disciplinares rígidas,
a dialogarem com outras áreas do conhecimento de forma a criarem novos saberes e
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também outras perspetivas relativamente às
marcas – objeto de estudo comum aos diferentes participantes – e, desse modo, melhor
contribuírem para as novas práticas sociais da
contemporaneidade.
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The Rolling Stones
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Completa 50 anos
de Criação
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ARTIGO

Resumo:
Este artigo dedica a atenção ao estudo da propriedade intelectual, especialmente no sentido de reconhecer a importância econômica e social do registro
de marca para proteger um dos ativos mais valiosos
de uma organização. Neste sentido, este trabalho
procura demonstrar como uma marca pode se tornar notoriamente conhecida, ser valiosa, registrada
e protegida legalmente. A fundamentação teórica
se baseia nos conceitos de Propriedade Intelectual (Jabur e Santos, 2007; Marques, 2010; Paesani,
2012; Cesário, 2020), nomeadamente no que diz
respeito aos sinais distintivos e nos enfoques da Comunicação de Marca, (Aaker, 1998; Keller, 2006;
Ruão, 2006; Batey, 2010; Lindstrom, 2012; Neves,
2015). Para tanto, apresenta-se neste estudo de caso (Yin, 2001; Moreira, 2010), uma marca que está
completando 50 anos de lançamento e demonstra
todas as características de um sinal distintivo, forte, exclusivo e reconhecido internacionalmente: o
símbolo da banda The Rolling Stones. Importante
esclarecer que essa proposta não pretende discorrer sobre a trajetória do conjunto musical e seus
integrantes. Propõe-se mostrar como uma marca
pode atingir a notoriedade através da criação e do
registro de um sinal distintivo célebre: a boca aberta
com a língua para fora. O símbolo criado pelo inglês
John Pasche em 1970 se tornou uma das marcas
mais reconhecidas dos últimos 50 anos e, a partir
de um sinal para ilustrar a capa de um disco, surgiu
um dos ativos intangíveis mais valiosos do planeta. Desta maneira, faz-se um exame da criação da
marca da banda The Rolling Stones e destaca-se a
importância da proteção para a longevidade do sinal distintivo de uma organização.

Abstract:
This article devotes attention to the study of intellectual property, especially in the sense of recognizing
the economic and social importance of trademark
registration to protect one of an organization’s most
valuable assets. In this sense, this work seeks to demonstrate how a brand can become well known, be
valuable, registered and legally protected. The theoretical basis is based on the concepts of Intellectual Property (Jabur and Santos, 2007; Marques,
2010; Paesani, 2012; Cesário, 2020), namely with
regard to the distinctive signs and the approaches
of Brand Communication, (Aaker, 1998; Keller,
2006 ; Ruão, 2006; Batey, 2010; Lindstrom, 2012;
Neves, 2015). This case study (Yin, 2001; Moreira, 2010) is presented, a brand that is completing
50 years of launch and demonstrates all the characteristics of a distinctive, strong, exclusive and
internationally recognized sign: the symbol of the
band The Rolling Stones. It is important to clarify that this proposal does not intend to discuss the
trajectory of the musical group and its members. It
is proposed to show how a brand can achieve notoriety through the creation and registration of a
famous distinctive sign: the open mouth with the
tongue hanging out. The symbol created by the Englishman John Pasche in 1970 has become one of
the most recognized brands of the last 50 years and,
from a sign to illustrate the cover of a disc, one of
the most valuable intangible assets on the planet
has emerged. In this way, an examination of the
creation of the brand of the band The Rolling Stones is made and the importance of protection for
the longevity of the distinctive sign of an organization is highlighted.

Palavras-chave: Propriedade intelectual; Comunicação de Marca; Sinal distintivo.

Keywords: Intellectual Property; Brand Communication; Distinctive sign.
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Resumen:
Este artículo dedica atención al estudio de la propiedad intelectual, especialmente en el sentido
de reconocer la importancia económica y social
del registro de marcas para proteger uno de los
activos más valiosos de una organización. En
este sentido, este trabajo busca demostrar cómo
una marca puede llegar a ser notoria, valiosa, registrada y protegida legalmente. El fundamento
teórico se basa en los conceptos de Propiedad Intelectual (Jabur y Santos, 2007; Marques, 2010;
Paesani, 2012; Cesário, 2020), es decir, en lo
que respecta a los signos distintivos y enfoques
de la Comunicación de Marca, (Aaker, 1998;
Keller, 2006; Ruão, 2006; Batey, 2010; Lindstrom, 2012; Neves, 2015). Por ello, este caso de
estudio (Yin, 2001; Moreira, 2010) presenta una
marca que cumple 50 años de lanzamiento y
demuestra todas las características de un signo
distintivo, fuerte, exclusivo y reconocido internacionalmente: el símbolo de la banda The Rolling
Stones. Es importante aclarar que esta propuesta
no pretende discutir la trayectoria del grupo musical y sus integrantes. Se propone mostrar cómo
una marca puede alcanzar notoriedad mediante
la creación y registro de un signo distintivo famoso: la boca abierta con la lengua fuera. El símbolo
creado por el inglés John Pasche en 1970 se ha
convertido en una de las marcas más reconocidas de los últimos 50 años y, de un cartel para
ilustrar la portada de un disco, surgió uno de los
activos intangibles más valiosos del planeta. Así,
se hace un examen de la creación de la marca por
parte de The Rolling Stones y se destaca la importancia de la protección para la longevidad del
signo distintivo de una organización.
Palabras-clave: propiedad intelectual; Comunicación de marca; Signo distintivo.
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Résumé:
Cet article consacre une attention particulière
à l’étude de la propriété intellectuelle, en particulier dans le sens de la reconnaissance de l’importance économique et sociale de l’enregistrement des marques pour protéger l’un des actifs
les plus précieux d’une organisation. En ce sens,
ce travail cherche à démontrer comment une
marque peut devenir notoirement connue, être
précieuse, enregistrée et légalement protégée.
Le fondement théorique repose sur les concepts
de Propriété Intellectuelle (Jabur et Santos,
2007 ; Marques, 2010 ; Paesani, 2012 ; Cesário,
2020), notamment en ce qui concerne les signes
distinctifs et les approches de Brand Communication (Aaker, 1998). ; Keller , 2006 ; Ruão,
2006 ; Batey, 2010 ; Lindstrom, 2012 ; Neves,
2015). Pour ce faire, cette étude de cas (Yin,
2001 ; Moreira, 2010) présente une marque
qui fête ses 50 ans de lancement et présente
toutes les caractéristiques d’un signe distinctif,
fort, exclusif et internationalement reconnu : le
symbole du groupe Les pierres qui roulent. Il
est important de préciser que cette proposition
n’entend pas discuter de la trajectoire du groupe
musical et de ses membres. Il est proposé de
montrer comment une marque peut accéder à
la notoriété par la création et l’enregistrement
d’un signe distinctif célèbre : la bouche ouverte
avec la langue tirée. Le symbole créé par l’Anglais John Pasche en 1970 est devenu l’une des
marques les plus reconnues des 50 dernières
années et, d’un signe pour illustrer la pochette
d’un disque, l’un des actifs immatériels les plus
précieux de la planète a émergé. Ainsi, la création de la marque The Rolling Stones est examinée et l’importance de la protection pour la
pérennité du signe distinctif d’une organisation
est mise en évidence.
Mots-clés: Propriété intellectuelle ; communication de marque ; Signe distinctif.
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Introdução
1. Contextualização
Para argumentar essa proposta de estudo de
caso, apresenta-se a seguir o contexto temático
que conduz a linha de investigação sobre Comunicação de Marca, nomeadamente no que se refere à criação e ao registro para proteger o sinal
distintivo de uma organização.
O trabalho examina a criação de uma marca
que invadiu a imaginação de milhões de pessoas
do planeta nos últimos 50 anos. A boca aberta
com a língua para fora ultrapassou as fronteiras
e se tornou um sinal distintivo emblemático na
cultura internacional. De alto renome, a marca
The Rolling Stones completa 50 anos de criação
e lançamento nos mais diversos modelos e produtos no mercado internacional e, identiﬁca e
representa um dos maiores conjuntos musicais
com um sinal distintivo de um valor inestimável.
Assim, pretende-se demonstrar como o registro de marca pode ser fundamental para a longevidade de um sinal distintivo, bem como para
blindar e proteger a marca ao longo dos anos. Para isso, apresenta-se o caso da marca da banda
The Rolling Stones, no momento que completa
os 50 anos de criação deste emblemático símbolo. Vale ressaltar que esse trabalho não pretende discorrer sobre a trajetória da banda e seus
componentes. Destaca-se aqui, a criação do sinal
distintivo de alto renome e a proteção de um dos
ativos mais valiosos do planeta: a boca aberta
com a língua para fora.
Neste sentido, este artigo está fundamentado nas apreciações da Propriedade Intelectual,
(Jabur e Santos, 2007; Marques, 2010; Paesani,
2012; Cesário, 2020) e da Lei de Propriedade Industrial (LPI), especialmente no que diz respeito
ao registro e proteção de sinais distintivos. A Comunicação de Marca (Pinho, 1996; Aaker, 1998;
Keller, 2006; Ruão, 2006; Batey, 2010; Lindstrom, 2012; Neves, 2015) completam o embasamento teórico deste trabalho. O estudo de caso
(Yin, 2001; Moreira, 2010) é apresentado como
suporte metodológico para descrever a intervenção de um sinal distintivo no contexto da vida
real.
Esse estudo se apresenta como uma dimen-
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são estratégica para as organizações protegerem
um dos mais valiosos ativos intangíveis: a marca.
Estudos sobre gestão de marcas (Branding) têm
demonstrado o quanto é importante resguardar
todos os aspectos da composição dos sinais distintivos da marca organizacional antes de expor
um nome ou um sinal qualquer ao mercado. Apesar de intangíveis, as marcas transmitem sensações que se transformam em imagens mentais
signiﬁcativas que podem conduzir a tomada
de decisões de compra do público consumidor
(Aaker, 1998; Keller, 2006; Batey, 2010; Lindstrom, 2012;Neves, 2015).
Portanto, propriedade intelectual e a comunicação de marca são temáticas abordadas neste
trabalho. Ativos intangíveis que possuem uma relação direta com o mercado consumidor ganham
destaque neste percurso investigativo. Aspectos
relacionados à distintividade dos sinais são fundamentais para o aprimoramento constante do
processo de proteção e da gestão da marca.
2. Fundamentação teórica
2.1 Propriedade Intelectual: Registro e
Proteção de Marca
O termo propriedade intelectual refere-se à
área de conhecimento que envolve tanto as marcas quanto os desenhos industriais, os direitos do
autor e as patentes. As particularidades da propriedade intelectual tratam de conceitos intangíveis de bens imateriais que requerem um direito
de proteção exclusivo. Até ao ﬁm do século XIX,
a proteção das marcas só podia ser obtida através
do uso. Porém, desde a introdução dos sistemas
de registro (que remonta a 1874 na Alemanha e
a 1875 no Reino Unido), as marcas registradas
desempenham um papel muito mais relevante,
tanto econômica como socialmente, devido às
muitas vantagens da sua regulamentação.
De acordo como Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), as marcas de organizações, produtos ou serviços, as indicações geográﬁcas e os desenhos ou modelos industriais
são poderosos instrumentos das empresas para a
diferenciação e criação de imagem. Tornaram-se
importantes elementos do valor das transações
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ﬁnanceiras, ativos mais valiosos de um número crescente de inovadores produtos e serviços,
muitas vezes excedendo o valor dos ativos materiais. São obras que podem ser protegidas legalmente. De acordo com a literatura, as obras
protegidas são invenções humanas, revestidas de
originalidade, criatividade e exclusividade, que
são expressadas por qualquer meio ou ﬁxadas
em qualquer plataforma.
Conforme explica Paesani (2012, p.4), “são
direitos exclusivos, ou seja, direitos de excluir
terceiros, que não o titular, da fruição econômica
do bem, a intervenção do Estado se faz necessária para coibir a cópia, restringir a concorrência
desleal e proteger as inovações e as novas obras
intelectuais”. Portanto, em propriedade intelectual:
sinal distintivo designa qualquer combinação de palavras ou ﬁguras empregadas para identiﬁcar um,
serviço, empresa ou estabelecimento, de modo a
diferenciá-lo dos demais congêneres existentes no
mercado. Os sinais distintivos exercem, pois, função
individualizante, objetivando atribuir uma identidade própria a seu objeto (Jabur & Santos, 2007, p.31).

Portanto, os sinais distintivos permitem: I)
proteger a qualidade que o consumidor lhes associa; II) serve como centro de referência para
o consumidor; III) são importantes ativos intangíveis do patrimônio da organização; IV) constituem um forte elemento publicitário.
Assim sendo, é notória a inﬂuência da publicidade no comportamento do consumidor e a
criação de marcas distintivas é a principal fonte
promocional de produtos e serviços, argumenta
a professora Cesário:
A publicidade, que é a principal ferramenta de divulgação e construção da marca, realiza seu propósito
de divulgar, promover e difundir um produto ou serviço no mercado, ampliando a clientela e acirrando a
concorrência. As novas marcas podem ser distintivas
em si, mas se revelam fortes instrumentos da função
publicitária e podem alavancar a distintividade de
sinais convencionais. (Cesário, 2020, p.35)

Entretanto, um aspecto particular dos sinais
distintivos é a sua intangibilidade, ou seja, as
marcas são imateriais, conforme relata Paesani (2012, p.55): “um signo distintivo transmite
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um signiﬁcado, reconhece-se nele igualmente
um meio de comunicação. Outra característica
importante pode ser atribuída a esses sinais distintivos, qual seja, a da imaterialidade do sinal.”
Desta maneira, um signo bem selecionado e
distintivo é considerado um ativo precioso para
as organizações. Pode mesmo até chegar a ser o
ativo mais valioso da organização. Isso ocorre
porque os consumidores associam o símbolo a
um conjunto de qualidades que eles apreciam e
que o torna renomado perante o público consumidor. Por isso, o consumidor tem maior conﬁança em adquirir um produto ou serviço que
tenha a marca registrada. De acordo com Cesário
(2020, p.138), “A distintividade impede a apropriação de sinais de uso comum, genéricos ou
indicativos do próprio produto, ou seja, aqueles
que não exercem a individualização de bens perante o mercado”.
No Brasil, as marcas podem ser classiﬁcadas
de acordo com: 1) a sua origem; 2) com seu uso;
3) com a sua apresentação.
1) Quanto à sua origem, as marcas podem ser
nacionais, que é depositada no Brasil, por pessoa
que reside no território nacional.
2) Quanto ao uso, conforme determinação do
art. 123 da LPI, são assim caracterizados: (i) De
Produtos e serviços: são marcas utilizadas para
distinguir os produtos ou serviços de outros semelhantes ou idênticos; (ii) Coletivas: são marcas utilizadas para identiﬁcar produtos e serviços
provenientes de uma determinada associação,
cooperativa, sindicatos, etc. (iii) De certiﬁcação:
são marcas que estão em conformidade com as
determinações e especiﬁcações técnicas quanto a
procedência, material usado e metodologia. Está
vinculada a um controle de qualidade e de condições que atestam um padrão de produção pela
entidade certiﬁcadora. É um selo distintivo que
garante a qualidade para o público consumidor.
3) Quanto à sua apresentação mercadológica, os elementos de marcas podem ter a seguinte
classiﬁcação:
• Nominativas – constituídas por uma ou
mais palavras, siglas, neologismos ou combinações de letras e/ou algarismos.
• Figurativas – constituídas apenas por ele-
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mentos gráﬁcos, desenhos, formas geométricas,
elementos da natureza estilizados.
• Mistas – constituídas pela combinação
de elementos nominativos e ﬁgurativos ou de elementos nominativos de graﬁa estilizada.
• Mista Tridimensional – constituídas pela
representação plástica (design) que distingue a
embalagem de um produto ou o próprio produto.
Deve ser uma forma em três dimensões que podem incluir nomes, siglas, marcas, cores e imagens. É importante evidenciar que o que caracteriza uma marca tridimensional é a forma original
da embalagem ou do produto.
Em resumo, a marca pode ser apresentada
como:
• Nominativa: Somente o nome (letras e
números)
• Figurativa: Somente o sinal distintivo.
• Mista: Junção da nominativa e ﬁgurativa
ou letras estilizadas.
• Tridimensional: O formato e a composição física de produto ou embalagem tridimensional.
2.2 Comunicação de Marca
Ao longo dos tempos, as marcas possuíram a
função comercial e distintiva, mas foi no ﬁnal do
século XX que a gestão de marcas (Aaker, 1998;
Keller, 2006, Lindstrom, 2012) tornou-se um
componente estratégico para que as organizações
compreendessem a importância de reconhecer
as imagens contidas na mente dos públicos. De
fato, uma característica atual dos estudos sobre
a Comunicação de Marca, tem sido o enfoque na
criação de nomes e símbolos que possuem alguma
diferenciação acentuada.
Com o reconhecimento das marcas como valiosos ativos intangíveis das organizações, surgiu
uma apreciação mais estratégica para as marcas,
pelo papel que desempenham no fornecimento
de experiências gratiﬁcantes e enriquecedoras
para os consumidores. Do ponto de vista da organização, a marca constitui um importante ativo
intangível, cujo principal diferencial se encontra
no nome e nos demais elementos simbólicos que
representam os produtos e serviços ofertados ao
público em geral.
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Portanto, ativos intangíveis são os bens que
não podem ser tocados porque são imateriais,
ou seja, pode ser deﬁnido como aquele bem que
possui valor econômico, mas não é tangível. Em
resumo, o diferencial representativo que a marca
e seus elementos assumem para o público, pode
modiﬁcar as suas experiências e, assim, mudar as
suas percepções sobre os produtos ou serviços representados pela marca. Neste sentido, entende-se que a marca possui competência para inﬂuenciar as atitudes dos consumidores, assim como
pode restringir as diﬁculdades e os desaﬁos deste
mercado globalizado.
Marcas adquirem, para os consumidores, signiﬁcados
exclusivos que facilitam suas atividades do dia-a-dia
e enriquecem sua vida. À medida que a vida dos consumidores ﬁca mais complicada, atribulada e sem disponibilidade de tempo, a capacidade de uma marca
de simpliﬁcar a tomada de decisão e reduzir riscos é
inestimável (Aaker, 1998, p.8).

Contudo, para efeito deste estudo, apresenta-se seguinte deﬁnição de marca: “Em última instância, uma marca é algo que reside na mente
dos consumidores. Uma marca é uma entidade
perceptiva com raízes na realidade, mas também
é mais do que isso, pois reﬂete as percepções e
idiossincrasias dos consumidores” (Keller, 2006,
p.10).
Nesta perspectiva, os pesquisadores admitem que a marca possui valor e que este valor é
um importante diferencial da concorrência num
mercado competitivo, onde os produtos e serviços
estão cada vez mais semelhantes entre si. Os autores consideram ainda o valor de marca como um
importante ativo intangível, representado por um
nome ou um símbolo.
O modelo Brand Equity baseado no cliente - Customer based Brand Equity (Aaker, 1998;
Keller, 2006) apresenta avanços teóricos e metodológicos sobre a gestão de marcas e é importante
sublinhar que foi desenvolvido para aferir o valor
de marca, em uma situação de compra ou de uso
de um produto, isto é, de acordo com o comportamento do consumidor. Ou seja, o que interessa
para este modelo é o que pensam e como agem os
consumidores diante de uma determinada marca,
numa situação de compra ou de uso. Neste senti-
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do, os autores indicam que o princípio básico do
modelo Brand Equity reside no seguinte pressuposto: “A força de uma marca está no que os
clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram
sobre ela, como resultado de suas experiências ao
longo do tempo” (Keller, 2006, p.36). Isto permite
aﬁrmar que, este valor de marca é abstrato e subjetivo, pois se refere às recordações e às imagens
que o consumidor retém na memória, conforme
suas próprias crenças e experiências com a marca.
Diante disso, destaca-se a seguir, a criação e
a proteção de um dos ativos intangíveis mais valiosos do planeta: a estilizada boca aberta com a
língua para fora da banda The Rolling Stones.
3. Estudo de Caso: 50 anos de lançamento
da marca da banda The Rolling Stones
Para demonstrar a relevância da comunicação
e da proteção da marca, apresenta-se neste trabalho a marca da banda inglesa The Rolling Stones
no ano em completa 50 anos da sua criação. Atualmente, a marca estilizada por uma boca aberta
com língua para fora possui um valor inestimável
no mercado internacional e talvez, seja um bem
imaterial valioso eternamente.
A opção por este estudo, se deve ao fato da
marca está completando cinquenta anos desde
que foi lançada em abril de 1971. Isso demonstra a
importância signiﬁcativa de estabelecer um sinal
distintivo através de uma marca forte e exclusiva para proteger legalmente um ativo intangível.
Neste sentido, este trabalho procura demonstrar
como uma marca pode se tornar notoriamente conhecida, ser valiosa, registrada e protegida legalmente contra a concorrência desleal e a pirataria.
De acordo com a literatura, o estudo de caso é
um método qualitativo que consiste, geralmente,
em uma forma de aprofundar uma unidade individual (Duarte, 2010). Ele serve para responder
questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado, conforme
explica Yin (2001, p.32), “o estudo de caso é uma
inquirição empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto de vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas
fontes de evidência são utilizadas”.
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Essa técnica de investigação é abordada com
diferentes visões podendo ser como uma forma
de organizar dados, uma intensa análise em uma
ou mais organizações e ainda, uma escolha metodológica do objeto a ser estudado. Contudo, conforme descreve a literatura, é de comum acordo
que o estudo de caso agrupa, da melhor maneira possível, informações detalhadas que buscam
compreender o conjunto de uma ocorrência contemporânea.
Assim, o estudo de caso pode ser utilizado para os seguintes propósitos, conforme descreve o
autor:
Explicar os vínculos causais em intervenções da vida real que são complexas demais para as estratégias
experimentais ou aquelas utilizadas em levantamentos; descrever uma intervenção e o contexto da vida
real em que ocorreu; ilustrar determinados tópicos
dentro de uma avaliação, às vezes de modo descritivo
ou mesmo de uma perspectiva jornalística; explorar
situações nas quais a intervenção que está sendo avaliada não apresenta um conjunto simples e claro de
resultados. (Yin, 2001, p.34-35)

Para este estudo, pretende-se detalhar a relevância de um fato/evento que atinge e inﬂuencia,
internacionalmente, milhões de pessoas: a marca
emblemática da banda inglesa The Rolling Stones,
uma boca estilizada com a língua para fora.

Figura 1: Marca registrada - The Rolling Stones
Fonte:h�ps://websites.arenamarcas.com.br/wp-content/uploads/2018/03/rolling-stones-marca-tania-savaget-blue-bus.png
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Este símbolo foi criado em abril de 1970,
porém só teve lançamento oficial um ano depois, na capa do álbum Sticky Fingers de 1971.
Neste começo, não se pensava estrategicamente na comunicação de Marca e identidade visual. Um simples sinal para decorar a capa de
um disco. Desta maneira, surgiu um dos ativos
intangíveis mais valiosos do planeta e o símbolo se tornou reconhecido internacionalmente na cultura musical dos últimos 50 anos. A
partir daí, papéis timbrados, folhetos, posters,
quadros, casacos, camisas, isqueiros, chapéus,
bandeiras, cenários e uma centena de produtos
foram marcados com a “boca aberta com a língua para fora” que identifica exclusivamente a
banda The Rolling Stones.
O criador desse sinal distintivo é o designer inglês John Pasche, hoje com 74 anos de
idade. Quando foi chamado para criar um cartaz para a turnê europeia da banda em 1970,
Pasche estava cursando o mestrado em Artes
na Royal College of Art em Londres.
O autor foi procurado pelos Stones para
criar uma marca que fosse forte e exclusiva.
Ele relata que a ideia era que fosse uma imagem que pudesse funcionar por conta própria.
A primeira ideia de um símbolo que foi apresentada não foi aprovada pela banda. Então,
solicitaram ao Pasche para criar uma marca
ou símbolo que pudesse ser usado em papéis
impressos, como folhetos de programação e
comunicados à imprensa.
Desta vez, a banda propôs um cartaz indiano da divindade hindu Kali (Figura 2), pois a
cultura indiana estava em alta na moda londrina no início dos anos 1970. Então, o designer
teve uma visão mais detalhada do cartaz e focou
sua atenção na boca aberta e a língua saliente
da divina Kali. “Já peguei a língua e a boca de
cara”. Para ele, este símbolo seria também de
protesto: “É o tipo de coisa que as crianças fazem quando mostram a língua para você. Por
isso que achei que ia dar certo”, disse Pasche.
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Figura 2: Divindade indiana Kali
Fonte:h�ps://segredosdomundo.r7.com/wp-content/uploads/2020/07/
kali-conheca-a-historia-da-deusa-da-destruicao-e-do-renascimento-1024x512.jpg

Assim, a marca extrapola o seu criador, que
não poderia imaginar a força poderosa e lucrativa que ela seria anos mais tarde. Desta forma, foi
gerada uma das mais distintivas e valiosas marcas registradas como propriedade intelectual.
Sabe-se que a marca rendeu muito dinheiro
para os Rolling Stones. Por meio da publicidade
e promoção da marca a banda arrecadou bilhões
de dólares em vendas de discos, DVDs, merchandising, exposições e concertos, usando o a boca
com a língua para fora em todo lugar.
Pasche disse que recebeu cinquenta libras
em 1970 e um bônus de 200 libras. Em 1976, ele
fez um contrato com a banda e começou a receber royalties por seu trabalho. O autor disse que
tinha uma participação de 10% da receita líquida
das vendas de todo material promocional exibisse a marca. Em 1982, Jonh Pasche vendeu os
seus direitos autorais à banda por 26 mil libras.
Ele relata que foi melhor vender pois de acordo
com lei de direitos autorais da época, se uma organização usasse uma criação por vários anos,
sendo reconhecida como parte da empresa, esta
poderia adquirir os direitos autorais. Nesse caso,
Pasche perderia no tribunal e resolveu vender os
seus direitos de uso da marca.
Cinquenta anos depois, pode-se dizer que o
valor do sinal distintivo que representa a banda
The Rolling Stones é inestimável e incalculável.
Ao contrário do que muitos pensam, a boca aber-
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ta com a língua para fora, originalmente criado
em preto e branco, não fora concebido para representar a língua e os lábios de um dos integrantes da banda.
Ponderações ﬁnais
A crescente evolução das tecnologias de informação e comunicação alinhada à globalização dos mercados, faz com que as organizações
procurem gerar valor para seus ativos imateriais. Atualmente, as organizações dependem,
cada vez mais, do valor distintivo da marca e das
ideias inovadoras de produtos e serviços. Assim,
no sentido de gerar credibilidade e conﬁança ao
mercado consumidor, as suas marcas podem e
devem ser protegidas pelos direitos de propriedade intelectual.
A comunicação de marca, através dos sinais distintivos, gera a construção de uma imagem organizacional favorável e necessária para
desenvolver uma relação única com o mercado
consumidor. Esta imagem positiva produz, inevitavelmente, um aumento da credibilidade da
organização, pois o registro de marca é importante para: i) assegurar o valor deste ativo intangível; ii) facilitar a efetivação de contratos e,
iii) impedir atos de pirataria e de concorrência
desleal.
Este trabalho examinou a criação e o lançamento de uma marca que opera na mente de
milhões de pessoas nos últimos 50 anos. A boca
aberta com a língua para fora superou os limites
da publicidade e se tornou um sinal distintivo
emblemático na cultura internacional. A marca
The Rolling Stones completa 50 anos de vida
cheio de estórias, conﬂitos judiciais, interesses,
variações de estilos, usos, enfeites, decorações e,
contudo, identiﬁca e representa um dos maiores
conjuntos musicais do planeta. Desta maneira,
este ativo intangível possui um valor inestimável.
Diferente do que muitos pensam, a marca
não foi originada da boca de um dos integrantes
da banda. A inspiração veio da divindade indiana Kali (ﬁgura 2) e daí a criação da boca aberta
com a língua (ﬁgura 1) para fora estilizada eternamente pela banda The Rolling Stones.
A boca aberta com a língua para fora é oxi-

BrandTrends Journal - ABRIL/2022

15

gênio que colaborou para alavancar e promover
a banda nos anos de 1970. Hoje, essa boca estilizada pode ser considerada o sinal distintivo
mais conhecido no mundo da música internacional. Mas ela faz parte de uma organização,
de um conjunto de pessoas: músicos, cantores,
técnicos, engenheiros, produtores, divulgadores
etc. A marca são as canções, os discos, os concertos e o amor dos fãs. A marca também é o comportamento e a postura irreverente da banda durante todos esses anos. Contudo isso, ﬁca difícil
calcular o valor da boca aberta com a língua para
fora. Marca eternamente distintiva no cenário da
cultura internacional.
Portanto, esse estudo abrange a propriedade intelectual e a comunicação de marca, contribuindo assim, para o desenvolvimento das pesquisas na área da Comunicação Organizacional.
Além do mais, este trabalho expõe a importância
de registrar e proteger um dos ativos mais importantes das organizações contemporâneas: a
marca. Esse conhecimento parece ser estratégico para os proﬁssionais da gestão da marca organizacional. Em especial, para os estudantes de
comunicação e design, pois eles terão a oportunidade de reconhecer a relevância da propriedade
intelectual no contexto das organizações.
Desta maneira, espera-se colaborar para a
divulgação da propriedade intelectual no Brasil,
especiﬁcamente no que diz respeito à criação de
marcas (sinais distintivos), o seu registro e a sua
devida proteção legal.
Por ﬁm, evidencia-se a proliferação de sinais
distintivos ao redor do planeta com a nítida intenção de se posicionarem perante ao mercado
consumidor como símbolos que identiﬁcam, representam e distinguem uma organização, seus
produtos e serviços.
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Resumo:
O presente trabalho visa apresentar um panorama
da etapa de sustentação da comunicação da marca
Pacto Alegre - a primeira entrega da Aliança para
Inovação - uma articulação de três Universidades,
UFRGS, PUCRS e Unisinos, em torno de ações estruturantes de um Ecossistema de Inovação - ao
localizar em Porto Alegre, em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade, um movimento de engajamento a partir da metodologia da Quádrupla
Hélice – mobilização de atores sociais - Universidades, Iniciativa Privada, Governo, Sociedade Civil. Através de um Estudo de Caso, aborda-se na
perspectiva do Place Branding a consolidação da
marca Pacto Alegre, ao posicioná-la por suas potencialidades locais como agente de mobilização
da comunidade, a partir de suas respectivas identidades, visando a consolidação de um ambiente de
inovação como referência internacional.
Palavras-chave: Pacto Alegre; Ecossistema de
Inovação; Quádrupla Hélice; Place Branding; Sustentação da Comunicação.
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Abstract:
The present work aims to present an overview of the
stage of sustaining the communication of the Pacto
Alegre brand - the ﬁrst delivery of the Aliança para Inovação - an articulation of three Universities,
UFRGS, PUCRS and Unisinos, around structuring
actions of an Innovation Ecosystem - at the locate
in Porto Alegre, in partnership with the City Hall,
an engagement movement based on the Quadruple
Helix methodology – mobilization of social actors Universities, Private Initiatives, Government, Civil
Society. Through a Case Study, the consolidation
of the Pacto Alegre brand is approached from the
perspective of Place Branding, by positioning it for
its local potential as an agent of community mobilization, from its respective identities, aiming at the
consolidation of an environment innovation as an
international benchmark.
Keywords: Pacto Alegre; Innovation Ecosystem;
Quadruple Helix; Place Branding; Sustaining Communication.
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Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo presentar
un panorama de la etapa de sustentación de la comunicación de la marca Pacto Alegre - la primera
entrega de la Aliança para Inovação - una articulación de tres Universidades, UFRGS, PUCRS y
Unisinos, en torno a acciones estructurantes de
un Ecosistema de Innovación - en Porto Alegre,
en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, un movimiento de compromiso basado en
la metodología Cuádruple Hélice - movilización
de actores sociales - Universidades, Iniciativas
Privadas, Gobierno, Sociedad Civil. A través de
un Estudio de Caso, se aborda la consolidación
de la marca Pacto Alegre desde la perspectiva del
Place Branding, posicionándola por su potencialidad local como agente de movilización comunitaria, desde sus respectivas identidades, visando
la consolidación de un entorno de innovación
como referente internacional.

Résumé:
Ce document vise à présenter une vue d’ensemble de l’étape de support de communication de la marque Pacto Alegre - la première
livraison de Aliança para Inovação - une articulation de trois universités, UFRGS, PUCRS et
Unisinos, autour d’actions structurantes d’un
écosystème d’innovation - en localisant à Porto
Alegre, en partenariat avec la mairie, un mouvement d’engagement basé sur la méthodologie de
l’hélice à quatre voies - mobilisation des acteurs
sociaux - universités, initiative privée, gouvernement, société civile. À travers une étude de
cas, la consolidation de la marque Pacto Alegre
est abordée sous l’angle du Place Branding, en
la positionnant pour ses potentialités locales en
tant qu’agent de mobilisation de la communauté, à partir de leurs identités respectives, visant
la consolidation d’un environnement d’innovation comme référence internationale.

Palabras-clave: Pacto Alegre; Ecosistema de
Innovación; Hélice Cuádruple; Marca de Lugar;
Sustentación de la Comunicación.

Mots-clés: Pacto Alegre; Écosystème D’innovation; Quadruple Hélice; Image de Marque du
Lieu; Support de Communication.
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Introdução
Este artigo contribui com a compreensão
das possibilidades e dos desaﬁos sobre o Place
Branding aplicados a um projeto real que vem
envolvendo a cidade de Porto Alegre, por estar
numa segunda etapa de sustentação de comunicação da marca Pacto Alegre visando sua consolidação. Ao se considerar a complexidade de
construção de uma identidade local, a gestão de
uma marca em uma localidade, Place Brand, ou
Marca Lugar, enquanto bases importantes para
se entender a abordagem de construção e gestão
de marca, Brand Equity ou Branding, embasa a
apresentação de uma segunda etapa de um projeto ambicioso. São abordados na perspectiva
da gestão de marca os conceitos de identidade e
imagem de marca e seu paralelo ao conceito de
Posicionamento como elementos estratégicos na
construção e gestão da percepção de objetos e lugares por públicos de interesse.
Através de um Estudo de Caso (Yin, 2005;
Tolego; Shiaishi, 2009), o desaﬁo proposto pelo
texto é demonstrar como se aplica a estratégia
de sustentação e consolidação de marca aplicada a uma localidade, permitindo, através de um
pensamento indutivo, identiﬁcar elementos particulares que contribuem para um entendimento
contextual. Para tanto, a proposição dos projetos
Aliança para Inovação e Pacto Alegre já abordados em eventos e publicação anterior, sob o olhar
dos referenciais apontados, visa identiﬁcar como
se pode aplicar a uma realidade especíﬁca os desaﬁos de consolidar uma imagem de lugar e o
posicionamento de uma cidade pelo diferencial
da inovação ao avançar de um lançamento para
uma segunda etapa. Portanto, o que o texto se
propõe é entender essa segunda etapa que segue
a uma construção de marca lugar para uma posterior de consolidação, considerando o papel de
universidades, gestão pública, iniciativa privada
e comunidade ao serem articuladas pela sinergia
da aplicação da Quádrupla Hélice.
A primeira parte do texto apresenta as especiﬁcidades de construção de uma marca lugar no
contexto do Place Branding, apontando de forma pormenorizada os desaﬁos de aplicação desse
método de trabalho de gestão de marca. Ainda,
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apresenta, diante dos desaﬁos contemporâneos,
tanto de produção quanto de expectativas da sociedade, como universidades, por sua estrutura,
se mostram agentes fundamentais a alavancar
associação de atores a se articularem em propostas de ações de inovação em uma localidade
especíﬁca.
Na segunda metade do texto, se apresenta
como vem ocorrendo uma etapa de desdobramento da construção das marcas Aliança para
Inovação e Pacto Alegre na etapa de consolidação
da segunda marca, Pacto Alegre. A partir de um
contexto local na cidade de Porto Alegre, considerando a sua história e um conjunto de ações
com uma postura associativa e de inovação em
tempos de pandemia de COVID-19, se apresenta essa segunda etapa de consolidação de marca.
Os eventos e ações de visibilidade e de aproximação do Pacto Alegre de sua comunidade são
relatados neste texto. Segue-se uma trajetória
da Aliança para Inovação e sua primeira entrega
em um pacto pela cidade de Porto Alegre, a concepção do Pacto Alegre, e apresenta-se como se
tem avançado a gestão de marca com a presença
estratégica na comunidade local. Além disso, são
contemporizados como resultados da ação de comunicação as informações sobre os avanços dos
projetos, incluindo o principal deles, a quinta
mesa do Pacto Alegre, e a repercussão na mídia
que envolve apoiadores devidamente apresentados em sequência.
O Place Branding e a Quádrupla Hélice
Mesmo em tempos de globalização, a alteração da relação e percepção do espaço e do tempo
(HARVEY, 2017) como também a reconﬁguração
das cidades em suas formas urbanas para informacionais (CASTELLS, 2002), mesmo em tempos de pandemia (SANTOS, 2020; AGAMBEN,
2020), parecem não arrefecer o desejo de convívio e até de contato social. Os locais vão sendo vivenciados e construídos nas percepções de
diferentes públicos, resultantes de diversos fatores. Mas, além disso, o que faz uma região ser
percebida deste ou daquele jeito? Será que todos
os potenciais dessas localidades estão justamente cooptados por essas percepções? Elas revelam
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o que de fato representaria um contexto num determinado tempo? E quais as implicações disso
para esses espaços, ainda mais se considerarmos
em tempos de pandemia?
Esses questionamentos trazem para diferentes instâncias o desaﬁo de se pensar em como
lidar com esta quase espontânea construção de
lugares na forma como as pessoas as entendem
simbolicamente, reverberando oportunidades
ou até desaﬁos a serem superados como estigmas
construídos e que impedem que regiões avancem
como espaços para atração de pessoas, seja para
turismo e lazer, investimentos, estudos ou mesmo opção de vida. Caldwell e Freire (2004) salientam que fatores a inﬂuenciar a imagem de um
local são diferentes daqueles que afetam uma região ou cidade, o que complexiﬁca o fenômeno da
construção de imagens que podem estar ou não
diretamente relacionadas a características locais,
de seus eventos em manifestações próprias.
Temos um caminho de perspectivas acadêmicas e teóricas para abordar esses desaﬁos enfrentados para contribuir sobre as percepções
de locais atraentes a partir das qualidades já
estabelecidas e dos potenciais a serem desenvolvidos com a presença de diferentes populações
que constroem certos espaços de vivência. Nos
idos de 1990 até 2009, Gertner (2011) pontuava
que pouco se tinha avançado em uma perspectiva
teórica, já que os trabalhos publicados sobre o
assunto ainda demonstravam muitas e diversas
referências e disciplinas, ainda carentes de escopos metodológicos e teóricos bem desenvolvidos.
Na virada para a segunda década deste século, os
desaﬁos para gestão de marcas (AAKER, 2007)
parecem ter avançado a ponto de contribuir com
estratégias aplicáveis a comunidades, cidades,
estados e países em contextos especíﬁcos. A percepção da relevância de gestar a imagem de lugares como uma possibilidade de construção de
um futuro desejado trouxe contribuições para
gestores públicos, comunidades, instituições de
ensino e pesquisa, e mesmo da iniciativa privada,
para atrair e reter públicos e talentos para diferentes localidades.
A indústria do turismo demonstra uma primeira aproximação com este viés estratégico de
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proposição de valor a lugares ao se considerar a
marca de um destino construída e alinhada para
atração de públicos de interesse (BALAKRISHNAN, 2009). São etapas de construção de uma
marca, com uma identidade visual, capaz de
transmitir um conceito, criando expectativas de
experiências e conectando esses públicos.
Aliado a esses desaﬁos, Harvey (2017) contribui na complexiﬁcação da análise deste processo de transformação das cidades em polos de
referência, enquanto parte de um conjunto de
desaﬁos a serem enfrentados como a poluição,
marginalização e desigualdades com divisão entre centros e periferias, que apontam para um futuro com clara demanda de alterações de cursos
a serem tomados ou mesmo ignorados até então.
Além disso, se pensarmos essas transformações
como parte de um conjunto de relações de poder,
numa perspectiva higienista (FOUCAULT, 2010;
ADELMAN, 2000), pode-se também tensionar
para os limites de transformações impostas por
uma política ou ideologia de alienação e de controle social. Ressalvas importantes para não se
perder de vista que os avanços e proposições
inovadoras deverão estar em constante vigilância de formas de estruturação. Entender que se
forem para o bem comum, em uma perspectiva
democrática, devem nascer as soluções e os projetos de um desejo conjunto entre comunidades
de diferentes procedências e que garantirão uma
proposta resultante de discussões plurais deste
século XXI.
Jessop (2017) aponta para o desaﬁo de reposicionar economias locais na perspectiva de cidades empreendedoras articulado aos mecanismos locais próprios de gestão em referência ao
contexto da globalização e do desenvolvimento
econômico, político e se inclui, também, o âmbito social. Ao se considerar o empreendedorismo,
há sempre um questionamento sobre os limites
das propostas de desenvolvimento, ao se apostar
em uma postura em senso inclusivo (JESSOP,
2017). Com isso, se ratiﬁca a demanda de um
olhar crítico constante e vigilante da ideologia
que paira nas promessas de uma cidade melhor
de se viver, mais acolhedora, contudo com uma
imagem representativa e coerente. A partir des-
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sa informação, chega-se ao ponto de buscar uma
metodologia de construção conjunta que centra
no processo, que originará inovações, as quais,
por sua vez, poderão aprimorar os próprios processos, culminando numa visão utópica, mas
mobilizadora e de potência social, de construção
de um círculo virtuoso a agregar socialmente diferentes atores sociais em projetos comuns delimitados localmente. Diante do surgimento de
atores que reivindicam junto ao estado sua potência emancipatória, comunidades, terceiro setor, universidades e mesmo a iniciativa privada,
como será abordado adiante na quádrupla hélice, apresentam a potência para fomentar o engajamento de pessoas em processos de construção
coletiva pelo bem comum.
Nesse sentido, a postura coletiva de construção envolvendo diferentes instituições se mostra o mecanismo a garantir uma metodologia de
empreendedorismo capaz de absorver, negociar
e representar o conjunto de expectativas que,
de fato, representarão uma percepção de determinada localidade. Portanto, uma região empreendedora deverá levar em consideração, na
construção de seu posicionamento, a intersecção
das perspectivas econômicas, políticas e sócio-culturais diversas que apontem para os desaﬁos
a se superar diante de problemas construídos
sócio-historicamente como referência para proposição de um futuro de avanços promissores a
atender a coletividade e a reﬂetir uma imagem
transparente e representativa dos potenciais
locais. Vislumbra-se, portanto, um processo de
construção coletiva e pública, a superar as desigualdades concernentes de um sistema fordista
de produção que redunda em concentrações de
renda e desigualdades sociais (HARVEY, 1993).
O processo deverá ser capaz de revelar as interações e negociações de diferentes atores e instituições sociais, apresentando a legitimidade de
envolvimento desses diferentes participantes em
busca de soluções locais pertinentes a um contexto histórico especíﬁco.
Novos arranjos institucionais com respectivos agentes e agências especíﬁcas econômicas
e políticas - à medida que se engajam e situam
uma percepção de políticas de desenvolvimen-
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to, de produção cientíﬁca, avanços tecnológicos,
desenvolvimento e consolidação de mercados,
de postos de trabalho, de atração e de retenção
talentos, circulação de turistas e outras possibilidades - demonstram um típico polo de referência e de atração a partir de suas potencialidades
e especiﬁcidades que direcionam para soluções
de um futuro, e mesmo um presente, pujante alinhado ao seu tempo. Assim, estrategicamente,
e em postura de governança, uma localidade se
candidatará a ser uma referência seja em âmbito
econômico, político e de gestão pública, cultural
e social a se mostrar competitiva globalmente
obtendo alcance de percepção internacional.
Considerados os processos e atores relevantes para o entendimento de uma construção coletiva, torna-se ﬂagrante o protagonismo de regiões, cidades e territórios ao delimitarem-se em
um espaço físico e localizado geograﬁcamente. O
lugar passa a adquirir um sentido ao se posicionar
e ser percebido a partir de um conjunto de atribuições por públicos distintos adquirindo, portanto,
sua própria marca. Segundo Pinho (1996, p.136)
“[...] a marca é mais do que um simples nome
[...] deve ser entendida como a síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais, e estéticos
que nela estão presentes e foram desenvolvidos
através dos tempos.” Essa entidade é mais do que
seu aspecto visual, seu logotipo e design de produto, remete à identidade, seu caráter abstrato.
Esse caráter se institucionalizou ao ponto de ser
administrado pelo brand equity2 sob os seguintes aspectos: lealdade à marca; conhecimento do
nome3; qualidade percebida; associações à marca em acréscimo à qualidade percebida; outros
ativos do proprietário da marca (AAKER, 1998).
Além disso, o sentido que objetos e suas respectivas marcas produzem revelam sua capacidade
2A tradução pode ser “valor de marca” ou “patrimônio de marca”, não

havendo tradução deﬁnitiva, sendo comumente utilizada no mercado
brasileiro com o termo em inglês, já que remete à estratégia de construção e gerenciamento da marca (KELLER; MACHADO, 2006).
3Muitos institutos de pesquisa fazem levantamento e apontam o
ranking de marcas mais lembradas a partir de iniciativas de empresas
como as gaúchas Jornal do Comércio, o ranking Marcas de Quem Decide, disponível na Internet em https://www.jornaldocomercio.com/
index.php?id=/marcas_2021/home/index.php , e revista Amanhã,
Top of Mind, disponível na Internet em https://amanha.com.br/top-of-mind , acessado em julho de 2021.
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semiótica. Esses se tornam compreensíveis pela
capacidade de comunicação e de ostentação de
status social (BAUDRILLARD, 1995), ou seja, valor perceptível da marca (o posicionamento) que
gera sua capacidade de distinção e até o seu valor
de mercado. Sensações revelam, para além dos
produtos, o que as marcas e suas identidades, no
valor simbólico, podem provocar (PINHO, 1996).
A materialidade dos átomos vem se transformando na imaterialidade dos bits (NEGROPONTE, 1996). Pelo menos para os que vivenciaram
a revolução digital da década de 1990, é possível
estranhamento ante produtos que vêm sendo
volatilizados, pois a marca se torna elemento diferenciador estratégico. Isso se tornou passível
de compreensão em comparações mais radicais
como as percebidas no espaço virtual. A marca
é um ativo intangível das empresas e esse valor
se estabelece a partir do que é atribuído à marca,
e que gera seu posicionamento no mercado e a
difere de seus concorrentes. Ries (1999) salienta
que o posicionamento se estabelece a partir da
impressão que o consumidor tem de marca ou
produto, não estando no próprio produto, e sim
na percepção dos indivíduos, que podem tanto
serem usuários como não usuários. Chama-se
atenção que os não usuários podem ser os que
utilizam produto de mesma categoria, mas de
outro concorrente. Ainda é importante matizar
papéis que o consumidor pode assumir ante a tomada de decisão de aquisição de produto, segundo Kotler (2006): iniciador; comprador; usuário;
inﬂuenciador; decisor; aprovador.
Os objetos, neste caso os lugares, atingem,
com os signiﬁcados construídos coletivamente
e tornados públicos, aspectos comumente atribuídos a pessoas, como elementos constitutivos
da identidade de marcas que apontam posicionamentos amparados em estilo de vida, tradicional ou moderno, inovador, como se pode ﬂagrar
em muitos textos publicitários, em suas frases
curtas, seus slogans. Esses produtos conjugam
situações sociais e, por seus signiﬁcados, classiﬁcam os personagens ou os lugares também.
São situações de personiﬁcação de produtos ou
mesmo de localidades pelo uso de personagens
em situações especíﬁcas, de cenários idealizados,
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de acordo com o que se busca construir, em espaços intencionais de tempo, passado, presente
ou futuro, atemporais, e como urbanos ou rurais,
locais ou globais.
Lugares passam a assimilar estratégias de
marca e são construídos sob negociações e disputas de poder de diferentes atores sendo entendidos como territórios que trazem em sua
construção identitária uma marca, com aspectos
simbólicos e materiais especíﬁcos (ALMEIDA,
2018). Territórios são resultantes de posicionamentos de atores que detém poder de decisão, seja política ou econômica, em uma postura vertical
de cima para baixo (top down), ou como construção coletiva que atende aos interesses comuns
de atores diversos (bottom up) (PECQUEUR,
2005). As marcas ampliam suas estratégias de
aplicação em produtos e chegam aos territórios,
resultantes de uma complexidade que coloca cidades, regiões como elementos centrais de gestão no contexto do Place Branding aplicados em
Place Brands ou Marcas Lugar (ANHOLT, 2010;
ASHWORTH, et. Al. 2015). Uma marca local
torna-se estratégia para posicionar uma região
dentro desses ﬂuxos globais de pessoas e de capital, à medida que orienta o desenvolvimento
desses lugares, focada para um futuro aspiracional, na superação de desaﬁos presentes. Além de
ser relevante para determinar o propósito de um
local, Ashworth (2015) pressupõe que os principais recursos para a construção de marca local
podem ser encontrados na comunicação oﬁcial,
intencional e coordenada por partes interessadas
locais (mais comumente escritórios de turismo
ou agências de marca local).
Conforme já abordado, as marcas de lugar,
ou marcas lugar, são formadas pela sociedade
a partir de um jogo de esforços e de interesses,
que posicionarão uma localidade mais ou menos transparente ao conjunto de elementos que
a constitui e à diversidade especíﬁcas. Essas
posições de lugares incorporam percepções individuais, de pequenos grupos de inﬂuência, ou
nos grupos diversos de contexto social e cultural,
deﬁnindo signiﬁcados que traduziriam a perspectiva de uma coletividade. A gestão, em si, da
marca lugar - Place Brand, desde sua concepção
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traduz-se no conceito de Place Branding. Para
tanto, é despendido um conjunto de esforços que
se inicia com a proposição de uma identidade de
lugar favorável para sustentar os esforços de consolidação de sua imagem até atividades promocionais destinadas a atingir grupos especíﬁcos e
apropriados, seja para ﬁns de turismo, lazer ou
estudos. Com isso, se alteram os signiﬁcados individuais para uma perspectiva mais coletiva e
em território especíﬁco.
Uma vez entendidas as disputas de poder,
e comprometidos os atores sociais com a transparência de uma construção coletiva, o conceito
mais adequado de deﬁnição de Place Branding
é a aplicação de uma marca local enquanto o
exercício de construção em comunidade. Nessa
visão, o principal objetivo do Place Branding é
identiﬁcar ideias e direções comuns para o futuro da comunidade e produzir histórias e visões
de lugar geradas coletivamente (ASHWORTH. et
al. 2015). Essa abordagem se concentra no público interno, pressupondo que o objeto do Place
Branding é reforçar a identiﬁcação de pessoas
com o local e aumentar o apego, atraindo e retendo talentos, ao passo que vislumbra tornar uma
localidade em um pólo de referência para pessoas com diferentes competências e contribuições.
Dois termos relevantes a serem deﬁnidos e
distinguidos, a Identidade e a Imagem de uma
marca são fundamentais no Place Branding. Assim como o Posicionamento é o que se espera
construir a partir da percepção dos públicos de
interesse (RIES, 1999), a Identidade é fundamental para a marca a associarem, os seus gestores, um conjunto de atributos que a tornarão
única, proporcionando sentido e ﬁnalidade. A
gestão de marca, Brand Equit ou Branding, diferenciará uma marca, sendo capaz de produzir
sentidos em seus públicos de interesse (AAKER,
2007; KELLER, 1998, 2006). Então, o que representará ﬁsicamente a marca estará em seu logotipo ou logomarca, seus textos e manifestações de
comunicação. Já a imagem reﬂetirá na mente dos
receptores uma percepção muito próxima ao que
se entende por posicionamento (RIES, 1999). A
imagem da marca será como os clientes, públicos
de interesse, a percebem, sendo uma informação
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básica útil para entendimento e monitoramento de gestão de identidade de marca (AAKER,
2007).
Antes de apresentar a Quádrupla Hélice como modelo no contexto de um Ecossistema de
Inovação, mostra-se relevante abordar o papel
das universidades na construção de conhecimento e como elemento mobilizador de inovação. As
instituições de ensino superior (IES) mostraram-se relevantes com sua produção no período da
pandemia de COVID-19, como se observou nas
instituições federais brasileiras com produção
de álcool em gel, testes diagnósticos de COVID,
produção em larga escala de face shields, além de
produção de material para prevenção em conteúdo informativo e mesmo cultural durante o período de isolamento social. Em âmbito mundial,
a produção de vacinas foi em tempo ainda não
vivenciado em comparação com eventos de momentos anteriores, pois em um semestre já se tinha mais de um laboratório oferecendo vacinas.
E, no contexto nacional, vimos o protagonismo
da Fiocruz e do Instituto Butantã na produção
local a partir desses insumos importados para
imunização da população contra o vírus.
Smith (2017) aponta que a produção de conhecimento de forma hierárquica, disciplinar,
homogênea e autônoma em distintos espaços
acadêmicos vem sendo contemporizada por
um modo heterárquico, transdisciplinar, transitório, socialmente responsável e reﬂexivo em
um contexto de aplicabilidade. Nesse cenário,
as IES se mostram como um setor de produção
de conhecimento capaz de contribuir de forma
signiﬁcativa para o desenvolvimento econômico regional4. Demonstra-se que esses espaços
de produção de conhecimento, de formação de
novos proﬁssionais e cientistas, e de contribuição social aplicam em sua base a inovação como
elemento fundante, alinhado a este tempo. Como estrutura de viabilidade, cabe ao estado ser a
base coordenadora e de fomento dessas instituições produtoras de ciência; à iniciativa privada,
4Obviamente, considerando o papel das universidades brasileiras na

tríade de ensino, pesquisa e extensão, a dimensão de aprimoramento
econômico se imbrica com o desenvolvimento humano ao se considerar as diferentes áreas para além das exatas, incluindo humanas e
sociais aplicadas.
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a aplicação desse conhecimento e as parcerias de
produção em larga escala; e à comunidade, usufruir dos benefícios e ser a fonte de projetos para
solução de problemas e melhoria da qualidade
vida em uma região. Pode-se ir além, já que essa
estrutura poderá impactar globalmente à medida
que modelos poderão ser replicados e aplicados,
como o caso citado das vacinas de prevenção à
COVID-19, produzidas em território nacional a
partir de insumos gerados pelos laboratórios de
outros países, responsáveis pela concepção desses produtos.
Algumas estruturas como os parques cientíﬁcos, originários nos EUA na década de 1950 e
espalhados nos idos de 1960 e 1970 na Europa
(DAHLSTRAND; SMITH, 2003), se aliam como
base para uma aproximação da produção cientíﬁca de suas comunidades demarcando uma região por seu potencial de inovação. A educação
superior tem sido desaﬁada a traduzir em suas
práticas a inovação, não por acaso esses parques
nascem, em sua maioria, em centros de pesquisa e em universidades. A inovação está intrinsecamente ligada à produção de conhecimento e
atende à dimensão incremental que gera melhorias contínuas, ou disruptiva a corresponder às
mudanças na sociedade, visando agregar valor e
avanços no contexto local, podendo ter impactos
mundiais. (AUDY, 2017)
A industrialização pesada convive com novas
formas ﬂexíveis de acumulação do capital já há
algumas décadas (HARVEY, 1993) e, com isso,
novos espaços de produção se instituem. Como
mencionado, os Parques Cientíﬁcos, Tecnológicos ou de Pesquisa trazem novas concepções que
aproximam a inovação das universidades pelo
fomento em concepção e uso de tecnologia, produção e gestão de propriedade intelectual, interligados globalmente, em espaços de convivência
transdisciplinares e de hierarquias horizontais,
nas quais todos são convidados a serem agentes
de transformação. A proliferação de espaços de
coworking é realidade, onde proﬁssionais de
diferentes áreas convivem, produzem, inovam e
muitas vezes obtém resultados advindos da interação de diferentes áreas, desde aplicativos de
geolocalização que junta proﬁssionais de infor-
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mática com os da geograﬁa e da engenharia até
a soluções de sistemas de segurança de mulheres
vítimas de violência doméstica ao juntar proﬁssionais da informática5 com os do direito e áreas
associadas à assistência social.
Esses ambientes avançam para uma concepção de ambientes de inovação, que ultrapassam
os ambientes dos Parques Cientíﬁcos e Tecnológicos (chamados por green ﬁeld) em construções
novas, geralmente localizados em universidades
e centros de pesquisa. Essas áreas se descentralizam nas cidades, em espaços degradados recuperando o ambiente para um espaço de produção
e inovação, podendo ser em mais de um espaço
distribuídos pela cidade (AUDY, 2017). Tanto
parques como esses ambientes concentram novos modelos de negócios, startups, numa lógica
de coworking, trabalho conjunto multidisplinar,
gerando redes e interligando-as internacionalmente como espaços de inovação. Hoje chamados de Ecossistemas de Inovação, ampliando a
percepção para um paralelo a um ecossistema
que se autoequilibra, se adapta às transformações, soma esforços em sua manutenção e avança a partir da integração de seus agentes. Esses
ecossistemas nascem de uma metodologia que
aplica à chamada Tríplice Hélice, ao agregar
atores sociais e ao promover um círculo virtuoso em que a sinergia garante a ambientação de
espaços e posturas de inovação em locais especíﬁcos (ETYZKOWITZ; ZHOU, 2017). O termo foi
cunhado por Henry Etzkowitz, quem preside a
Triple Helix Association (AUDY; PIQUÉ, 2016).
A interação entre universidade, iniciativa
privada e governo são a tríade capaz de, metaforicamente, girar e alçar vôos em novos caminhos
ao promover o crescimento de uma localidade seja econômico ou do desenvolvimento social. Uma
estrutura em que duas partes provocam uma
terceira gerando um ﬂuxo triádico, inspirada na
análise clássica de relações triádicas de Georg
Simmel (WOLFF, 1950). Esse modelo permite a
criação de uma dinâmica que se inicia com organizadores regionais de inovação que interagem
5Um exemplo é matéria veiculada no jornal Correio do Povo, veículo
local da cidade de Porto Alegre, veiculada em 16 de fevereiro de 2021,
em que aluna de Ciência da Computação cria algoritmo para auxiliar
proﬁssionais na análise de casos de violência contra a mulher.
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para promover o desenvolvimento pelo caminho
do empreendedorismo. As universidades adquirem função fundamental, pois são a fonte de pessoal, pesquisa, crítica, tecnologia num contexto
cultural especíﬁco. Os Ecossistemas de Inovação
podem ser constituídos por Parques Cientíﬁcos e
Tecnológicos, Cidades Inteligentes, Distritos ou
Comunidades ou outras áreas de Inovação. Esses
Ecossistemas contam com mecanismos de geração de empreendimentos que podem ser incubadoras de empresas, aceleradoras, coworkings,
living labs e outros (AUDY; PIQUÉ, 2016). Abordagens mais recentes incorporaram os cidadãos
como a quarta hélice. Essa ampliação bem coaduna com a perspectiva apresentada da marca
lugar no contexto do Place Branding, em que a
sociedade civil organizada ou em grupos de interesse são fundamentais para apontar os desaﬁos
a serem superados com projetos de inovação. Como tratado, além da transparência de apresentar
as demandas que contemplem a diversidade de
uma região, o formato de participação bottom
up potencializa o engajamento da comunidade,
prospectando um efetivo círculo virtuoso em que
todos os quatro eixos participam e contribuem,
tendo assim a Quádrupla Hélice como modelo de
estruturação de um Ecossistema de Inovação.
O Pacto Alegre: sua Sustentação, seus Atores e Resultados
A cidade de Porto Alegre, que completa 250
anos em 2022, foi o palco onde surge a Aliança
para Inovação e o Pacto Alegre. A cidade sempre se mostrou pujante em um estado mais ao
sul do país, vista como exportadora de talentos
e empreendimentos. A partir da década de 1990,
a cidade começa a desenhar uma construção que
vislumbrava a consolidação de um ecossistema
de inovação com o Programa Porto Alegre Tecnópole (PAT), que articulava prefeitura e entidades
representativas da indústria, comércio, sindicato
e as três universidades, UFRGS, PUCRS e Unisinos. Nos anos 2000, se vê a consolidação dos
Parques Cientíﬁcos e Tecnológicos da PUCRS, o
Tecnopuc em 2003, e o da Unisinos, o Tecnosinos em 2009. Não por acaso, surgem e se proliferam as empresas inovadoras nestes espaços,
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as startups, culminando no Parque da UFRGS, o
Zenit em 2012.
Na segunda década deste século, em 2010,
surge o CITE – Comunidade, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo – grupo liderado por
empreendedores, proﬁssionais de referência em
seus ramos de atuação e por acadêmicos inspirados em modelos internacionais como o do Vale do
Silício nos Estados Unidos. Nos idos desse início
de segunda década, surge o Inovapoa, uma agência inspirada nas experiências internacionais sobre inovação que integrava o gabinete da prefeitura de Porto Alegre nos governos municipais de
José Fogaça e José Fortunati. Em 2018, por iniciativa das três Universidades, UFRGS, PUCRS
e Unisinos, foi criada a Aliança para Inovação.
Como consta no site, https://alianca.pucrs.br , a
união das três instituições visa acolher projetos
de alto impacto aprimorando ações de inovação
em um ecossistema de inovação, atraindo e retendo talentos, engajando diversos setores da sociedade, entre poder público, iniciativa privada
e associações6. Nascia uma ação institucional e
disruptiva por unir, de forma inédita, três universidades, angariando um potencial simbólico
de produção de ciência e de tecnologia na cidade
de Porto Alegre7.
Competia ao eixo da comunicação os seguintes desaﬁos: integrar as equipes de comunicação
das três universidades; deﬁnir identidade visual e política de comunicação; desenvolver site e
6No dia 09 de abril de 2018, ocorria a assinatura da criação da Aliança

para Inovação na Sala dos Conselhos da UFRGS, com a presença dos
três reitores, Rui Vicente Oppermann da UFRGS, Evilásio Teixeira da
PUCRS, Marcelo Fernandes de Aquino da Unisinos, prefeito de Porto
Alegre Nelson Marchezan Júnior, políticos, pesquisadores, comunidade, e de Josep Piqué, convidado para ser o mentor do projeto. Piqué é
reconhecido por sua experiência em projetos de revitalização como o
de Barcelona, quando foi CEO do distrito de Inovação 22@ e diretor
de Setores Estratégicos da Agência Barcelona Activa e CEO do escritório de Crescimento Econômico da cidade, e, ainda, vice-presidente
da International Association of Science Parks and Areas of Innovation
(IASP).
7A Aliança nasce, como visão de futuro, na perspectiva de ser reconhecida internacionalmente como um modelo de referência de colaboração e inovação de alto impacto. Como estratégia, traz seu diferencial em eixos de atuação em pesquisa, formação, ambientes e na
comunicação. Na pesquisa, a Aliança apresenta o potencial de agregar
membros e grupos de pesquisa de diferentes áreas do conhecimento;
em formação, a experiência no ensino em nível técnico, de graduação
e de pós-graduação, inclusive em inovação; e em ambientes está consolidada nos parques e demais espaços de produção.
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presença na Internet da Aliança; propor Manifesto de propósitos à sociedade e lançar a marca
(identidade visual), antes do lançamento da sua
primeira entrega, um Pacto por Porto Alegre;
visibilidade na mídia; gerar reconhecimento de
marca e engajamento de públicos. Coube ao autor deste texto, enquanto Secretário de Comunicação da UFRGS, coordenar a comunicação que
agregava proﬁssionais das três instituições parceiras da Aliança8. No dia 04 de julho de 2018,
ocorreu o lançamento da Aliança para Inovação,
a partir de 8h30min, em um auditório com capacidade para 600 pessoas, que obteve lotação
máxima, com pessoas em pé, e outras do lado de
fora por questões de segurança. Após este evento, ocorreram reuniões nas instituições parceiras
para avaliar dados de Porto Alegre de vários setores da cidade, áreas potenciais de investimento,
com grupos das universidades e prefeitura. Esses
encontros também tiveram repercussão na mídia
a partir das táticas de comunicação da Aliança
para Inovação.
Nos meses de julho a novembro seguintes,
foram convidados empresas e membros da sociedade civil para demonstrar seu interesse e
potencial a contribuir com o primeiro projeto
da Aliança para Inovação que seria o Pacto por
Porto Alegre. As chamadas reuniões de engajamento visavam atrair talentos de diferentes setores a conhecerem o potencial de um Pacto pela
cidade, sempre contando com a cobertura da imprensa e divulgação simultânea nos sites e redes
sociais das três universidades. Em 21 de novembro, durante uma solenidade ocorrida no Centro
Cultural da UFRGS, nasce o Pacto Alegre. Este
movimento de engajamento cria o compromisso
de entidades públicas e privadas e da sociedade
para tornar Porto Alegre uma cidade referência
em inovação. O nome, também por sugestão do
mentor Piqué, deveria manter a palavra Alegre,
vista como o diferencial agregador do projeto
à localidade que o acolhia. A identidade visual
da marca do Pacto é resultado da parceria entre
8Um trabalho que se inicia com a aproximação de proﬁssionais, responsáveis pela assessoria de comunicação e de imprensa, jornalistas
responsáveis por gerir a imagem que se começava a criar em diferentes
públicos, tendo na imprensa o primeiro escopo de direcionamento de
informações.
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diferentes parceiros tendo sido coordenada pelo
Cezar Paz, mentor das empresas que formam o
grupo Ecosys.

Figura 01: Logomarca do Pacto Alegre
Fonte: Autor

Na ocasião houve a assinatura do Termo de
Fomento entre a Aliança para Inovação e o Badesul – banco de desenvolvimento, agência de
fomento do estado, que estabelece a parceria institucional e ﬁnanceira para o desenvolvimento
das atividades do Pacto Alegre. Também foram
ﬁrmados os apoios com o Grupo RBS – grupo de
mídia, com o Sicredi e com o Agibank – empresas
do setor ﬁnanceiro. O encontro envolveu ainda
a participação de representantes de empresas e
entidades que se somaram ao Pacto Alegre para
contribuir com sugestões e ações. Neste momento, em que o Pacto se lança na cidade de Porto
Alegre, a prefeitura passa a ser parceira do projeto assinando as ações junto com a Aliança. As
representações do Pacto Alegre se mantêm por
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reitor de cada instituição, como na Aliança para Inovação, que tinha coordenação de Luis da
Cunha Lamb, e se inclui, pela UFRGS, a coordenação do, então, diretor da Escola de Engenharia
da instituição Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.
A Coordenação da Comunicação se manteve, e
se agregou a ﬁgura do prefeito, da época, Nelson
Marchezan Júnior como parceiro pela cidade9.
O Pacto nasce com desaﬁos sociais: criar campanha de comunicação da cidade de Porto Alegre;
divulgar boas práticas e metodologias para o ensino básico; divulgar iniciativas para fortalecimento
à inovação e ao empreendedorismo para aumentar
o engajamento da população e a demanda por continuidade; promover atividades culturais e sociais
nos espaços públicos – governança: alinhar as
estratégias de formação de talentos com as estratégias de inovação da cidade do ensino básico ao
superior; melhorar a integração entre entidades
públicas e privadas para solução dos problemas de
infraestrutura; centralizar as atividades de apoio ao
empreender em um único local por meio de parceria de governo do estado, da prefeitura e de outras entidades; organizar uma agenda coletiva para
eventos e capacitações na área do empreendedorismo e inovação; incentivar os negócios sociais, que
identiﬁcam e potencializam os talentos locais, fortalecendo a economia da região e das comunidades
de baixa renda; apoiar e divulgar ações da sociedade civil e dos espaços e ambientes de inovação e
empreendedorismo; - urbanísticos: informar a população sobre as opções e fomentar os usos alternativos dos meios de transporte público existentes;
ao mesmo tempo, desenvolver novas opções e mais
qualidade no transporte público; melhorar infraestrutura de dados e telecomunicações; desenvolver
Projetos de Planejamento municipal de longo prazo para projetos na área de inovação e empreendedorismo; atrair grandes projetos de infraestrutura
como estratégia de revitalização de áreas degra9Além da Aliança e prefeitura, as ações do Pacto passam a ser assi-

nadas pelo Badesul, Sicredi, Agibank, Grupo RBS (grupo de mídia
parceira). Os veículos de comunicação sempre foram tratados indistintamente pela assessoria de imprensa, embora o Grupo RBS fosse
parceiro em mídia (media partner), oferecendo espaços de veiculação
comercial, destacando-se dois anúncios de página dupla no seu jornal
local de maior circulação de título Zero Hora: um anúncio de lançamento do Pacto, veiculado na data de lançamento; outro anúncio alusivo ao aniversário da cidade, veiculado em março de 2019.
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dadas; desenvolver Projetos de Revitalização dos
espaços públicos, podendo ter compartilhamento
de iniciativas e mobilização das parcerias público-privadas; - econômicos: difundir o conhecimento
sobre propriedade intelectual e modelo de negócios
para pesquisadores e empreendedores; formar e
atrair investidores “anjo”, que apoiam as fases iniciais dos empreendimentos inovadores; divulgar
os negócios inovadores na cidade para atração de
investidores; ampliar a disseminação de informações sobre o processo de abertura de novos negócios; desenvolver e fortalecer programas de aproximação de startups e grandes empresas; simpliﬁcar
e divulgar o processo de abertura e encerramento
de empresas; promover campanha de comunicação sobre os atrativos da cidade para investidores e
empreendedores
A metodologia de trabalho constava na construção coletiva, inspirada na quádrupla hélice. Além
dos encontros de engajamento de julho a novembro
de 2018, e do apoio dos parceiros, foi proposta uma
mesa do Pacto Alegre, na qual diferentes instâncias
se comprometeriam com sua experiência e competência, a apoiar as escolhas dos projetos a serem
fomentados. Assim se agregaram especialistas de
áreas como tecnologia da informação, economia
criativa, turismo, educação, saúde, esporte, comércio, líderes empresariais, poder público, academia,
comunidades entre outros. No dia 26 de março de
2019, próximo às festividades de aniversário de
Porto Alegre, ocorre o lançamento da mesa do pacto. A mesa se inicia com mais de 80 participantes,
como se pode vislumbrar em https://pactoalegre.
poa.br/quem-faz-o-pacto-alegre#paragraph-24 no site do Pacto Alegre, que assinaram termo de
compromisso ao aderir como membro da mesa10.
10Como consta no site do Pacto em https://pactoalegre.poa.br , os projetos seguiram a sua proposta de criar um Ecossistema de Inovação capaz de fomentar a criação de projetos transformadores de alto impacto,
tornando Porto Alegre em um potencial pólo de inovação a atrair investimentos e empreendedorismo. Como metodologia, além dos parceiros
e dos integrantes da mesa como membros balizadores e de fomento, os
Macrodesaﬁos orientam para uma construção coletiva em que projetos
podem se juntar uns aos outros criando redes de diferentes abordagens
divididos da seguinte delimitação: talentos – para gerar, manter e atrair
talentos; transformação urbana – desenvolver ambientes inteligentes e
criativos para viver e trabalhar; ambiente de negócios – gerar um ecossistema inovador de classe mundial; imagem da cidade – promover
a imagem de uma cidade inovadora; qualidade de vida – melhorar o
bem-estar das pessoas em saúde, segurança, cultura e meio ambiente;
modernização da administração pública - qualiﬁcar e facilitar o acesso
aos serviços para a população e para as empresas.
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A partir de março de 2019, se seguiram as
Oﬁcinas de Ideação de Projeto do Pacto Alegre,
nos dias 12 e 26 de abril, 03, 10, 17 e 24 de maio.
Em 31 de maio do mesmo ano, o Pacto apresenta
à comunidade os primeiros projetos, 19 elaborados nas oﬁcinas de ideação e outros 05 visando
melhorar a atuação da gestão pública. Ao todo
se congregaram 268 participantes, mais de 100
entidades, com a presença de formadores de opinião da comunidade, com signiﬁcativos repercussão e engajamento, com ação de voluntariado
muito signiﬁcativa11.
Ainda sobre a Comunicação, vale destacar que
a estratégia e tática de comunicação se mostraram
muito produtivas, demonstradas pelo resultado da
participação dos veículos de imprensa, a presença
de interessados em participar dos eventos de engajamento e o acolhimento da comunidade com
suas respectivas propostas para serem integrantes dos projetos apoiados pelo Pacto. Os eventos
de lançamento da Aliança e do Pacto Alegre, os
de engajamento, o lançamento da mesa do Pacto
Alegre, os anúncios impressos em jornal de lançamento do Pacto e do aniversário de Porto Alegre,
a divulgação concomitante dos eventos nos sites
das três universidades com repercussão em suas
redes sociais das ações, além dos sites – Aliança
e Pacto, impactaram na capacidade de repercussão das identidades de marca e de engajamento
de públicos em ambos os projetos. Inclusive, um
programa de rádio local foi transmitido pelo veículo rádio Bandeirantes com o jornalista André
Machado, enquanto ocorria o evento de lançamento da mesa do Pacto no prédio do Palácio do
Comércio. Reitores, coordenadores e apoiadores
foram entrevistados ao vivo.
A título de validação dos resultados da comunicação foi solicitado um relatório em formato

de Clipping de análise de Mídia Espontânea para
empresa fornecedora da PUCRS, CWA Clipping,
no intervalo de 01/04/2018 a 15/08/2019, que
vai desde antes do lançamento da Aliança para
Inovação até alguns meses após o lançamento
dos primeiros 24 projetos do Pacto Alegre com
uma repercussão calculada em R$ 1.682.111,00
em valores de mídia12.
A Sustentação de Marca
A etapa de sustentação segue em plena
pandemia de COVID-19, alterando rotinas e
impondo alternativas de viabilização. Dentro
de um dos Macrodesafios do Pacto Alegre, estrategicamente, intitulado Imagem da Cidade,
alterações foram identificadas em um de seus
projetos, o POA2020. A sua realização se daria
em diversos lugares pouco usuais da cidade. O
POA2020 promoveria a circulação de públicos
para lugares remotos, gerando integração. Contudo, em função da pandemia da COVID-19, o
evento acabou ocorrendo de forma virtual e
disponibilizado em https://festivalpoa2020.
com.br . O projeto intitulado “POA2020 – exponencialidade para todos” ocorreu nos dias
04 e 05 de dezembro de 2020. Foram painéis
com pensadores, em parte num estúdio virtual
montado com dois entrevistadores ao vivo, e,
também, em salas virtuais paralelas com abordagens de temáticas atinentes aos desafios do
contexto local, contando com, por exemplo,
a filósofa Djamila Ribeiro, o rapper Emicida,
o teórico-norte americano do urbanismo Richard Florida, o líder indígena Ailton Krenak e
a professora e gestora pública Cláudia Costin,
entre outros, inclusive com referências locais.
O evento obteve grande repercussão na
mídia e projeção virtual nacional, tendo sido

11Os projetos foram subdivididos nos macrodesaﬁos em: Imagem da
Cidade: POA 2020; Rotas de POA; Marca de POA (Place Branding) Modernização da Administração Pública: Cidadão Único; Start.Gov;
Cidade Transparente - Educação e Talentos: Professor Inovador;
Olimpíadas da Inovação POA - Ambiente de Negócios: Blitz da Inovação; Licenciamento Expresso POA; Conecta POA Trinova; Crowdfunding POA - Transformação Urbana: Hands On 4D; Intervenções Culturais Pintando POA; Cultura Cidadã I Love POA - Qualidade de Vida:
Mexe com POA (do centro à periferia); WOnd3r Água Maravilhosa;
Smart City Todas Gerações; Engaja POA (Open City) - Projetos Estratégicos: Caldeira; Educação Transformadora; Plano Diretor; Saúde
Digital; MBA em Inovação.

12Os montantes por mídia espontânea em jornais foram de R$
636.949,00 em Zero Hora, R$ 426.936,00 no Jornal do Comércio, R$ 332.250,00 no Correio do Povo, R$ 7.328,00 no Metro,
R$ 7.237,00 no Pioneiro da cidade de Caxias do Sul, R$ 6.455,00
no Vale do Sinos de São Leopoldo, R$ 1.920,00 no Jornal NH
de Novo Hamburgo. Desses valores atingiu-se um total de R$
1.419.345,00 de veiculação em jornais. Em sites foi um total de
126 citações; jornais impressos, 56 citações; rádio, 4; televisão,
3; jornal online, 2, com um total de 191 citações. Essas citações
perfazem um total de R$ 1.682.111,00 de retorno de mídia espontânea.
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assinado pelo Pacto Alegre13. O evento atingiu
4.906 inscritos, 2.933 participantes, de 7 países14, com idades entre 17 e 65 anos. Em mídia
espontânea, o evento repercutiu em 19 páginas
com conteúdo em editorias e colunistas em jornais como Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do
Comércio. Também foi divulgado em mais de 30
links em veículos de imprensa segmentados, nos
mesmos grupos citados na mídia impressa. Em
rádio, obteve duas entrevistas de 45 min em programa local da Band News.
Outro evento de destaque incluído em 2021
foi o desaﬁo Centro+, que visa ampliar a vivência
e experimentação do centro da cidade de Porto
Alegre ao promover o incremento de turismo,
de visitação, de investimentos e de moradias. Ao
estimular a melhoria de infraestrutura, revitalizando espaços históricos, permitirá resgatar as
memórias do centro da cidade, como também gerar espaços icônicos e experiências novas a partir
de produtos turísticos com atrações para visitantes e moradores da cidade. Esse projeto transita
entre os Macrodesaﬁos de Transformação Urbana, Qualidade de Vida e Imagem da Cidade. Esse projeto foi ativado com o primeiro evento de
lançamento intitulado Desaﬁo Criativo Centro+
ao unir o poder público, a academia e a iniciativa
privada em uma maratona com objetivo de promover e prospectar propostas que mobilizem o
desenvolvimento, a inovação e o resgate do cerne da região de centralizar e convergir ﬂuxos de
pessoas, negócios e lazer. O Desaﬁo resultou de
parceria entra a prefeitura de Porto Alegre (PMPA), o Pacto Alegre, BS Project, Co.nectar HUB
e Sindilojas POA.
Uma iniciativa voltada para mobilizar proﬁssionais de diferentes áreas como arquitetura
e urbanismo, design, engenharias, artes, gastronomia, produção cultura, economia e turismo, que tiveram a oportunidade de encaminhar
13Ao todo foram realizadas 41 palestras e atividades, contando
com 88 palestrantes e painelistas, em um total de 18 horas de
evento em mais de 20 salas virtuais de atividades. Ao todo foram 7.419 acessos, contabilizando 12.967 horas de visualização.
A maioria de acessos de equipamento desktop, 55,95%, seguidos
de mobile, 43,08%, tablete, 0,89%, e de TV com 0,08%.
14Brasil com 11539 visualizações, 760.822.72 minutos; Portugal com 44, 7.378.20; Estados Unidos, 67, 1.294.67; Holanda, 5,
3.976.83; Espanha, 4, 3.181.47; França 13, 581.78.
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propostas a um ou mais dos cinco eixos temáticos, Mobilidade Urbana, Vivências do Centro,
Ativação Econômica, Mobiliário Urbano e Iconicidade. O evento ocorreu em formato de Hackaton15 de forma híbrida entre os dias 17 e 19
de setembro, quando as equipes participantes
receberam mentorias em diversas áreas. Houve
um segundo período de sustentação das propostas, quando os projetos foram submetidos a uma
banca, a decicir a escolha de ﬁnalistas, entre os
dias 24 e 26 de setembro, no Farol Santander no
centro Porto Alegre. Realizou-se em três dias de
imersão focados na preparação de defesa diante
de representantes da PMPA, da sociedade civil e
das universidades que compõem o Pacto Alegre
- UFRGS, PUCRS e Unisinos16. O evento contou
com 150 inscritos, vencendo o projeto intitulado
“Qual é a parada?”, propondo ações junto às rotinas do transporte público ao viabilizar informações relevantes sobre mapas de linhas, horários e
pontos de embarque em ônibus17.
Em levantamento realizado pela empresa
CWA Clipping entre 05/08/2021 a 22/10/2021,
abrangendo período antes das inscrições (de 09
a 27 de agosto), o projeto obteve um aproveitamento de mídia espontânea de RS 752.215,00,
com 98,0% de citações positivas, 2,0% neutras e
0% negativas, atingindo 27.7% das positivas em
televisão, 21.6% em sites, 20.4% em impressa,
30.0% em rádio e 0.3% em online. Ao todo foram
428.00cm/col em jornais, 02h17min em rádio,
30 min em televisão e 98 Super Banners em sites.
Marca de POA é outra ação de destaque que
busca apresentar uma marca da cidade que a
represente para sua comunidade, agregando au15Hackathons são maratonas voltadas a profissionais multidisciplinares, eventos que promovem a colaboração em projetos,
criando um recurso totalmente novo ou proporcionando uma
alternativa inovadora para um problema constante.
16Para mais informações disponível em https://prefeitura.poa.
br/smpae/noticias/prefeitura-e-parceiros-lancam-hackathon-desafio-criativo-centro acessado em dezembro de 2021.
17O segundo lugar premiou PassAquiCentro, sobre rotas de caminhadas guiadas, e o terceiro foi Iluminarte com proposta de
iluminação de monumentos da região. Para mais informações,
disponível em https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/
noticia/2021/09/veja-quem-sao-os-vencedores-do-desafio-criativo-centro-e-o-que-propoem-para-a-regiao-central-de-porto-alegre-cku1svtmn003m017yl9usjxf0.html acessado em
dezembro de 2021.
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toestima local, e valorizando seus diferenciais
em âmbito internacional. Em 04 de novembro,
três propostas de marcas foram apresentadas à
comunidade, para, em consulta pública online,
gerar engajamento para a escolha da marca que
melhor represente Porto Alegre a completar 250
anos em março de 2022. As três marcas propostas à consulta envolveram mais de 40 empresas
de design e inovação que construíram conjuntamente com a Associação Brasileira de Design
e a participação de diferentes membros da comunidade. A ação contou com intenso trabalho
de divulgação junto à imprensa, divulgação em
redes sociais, apoio em mídia externa de parceiros e evento de lançamento da Escuta Pública da
Marca de Porto Alegre, e do site https://www.
marcapoa.com.br que apresenta a história, as
marcas e convida para votação. Até o momento
de escrita deste texto as votações já superavam
mais de 9000 mil votações, quando cada participante recebe um card digital para compartilhar
em suas redes sociais. A previsão de anúncio da
marca escolhida estava deﬁnido para 06 de dezembro, mas, devido ao sucesso da consulta, foi
prorrogada e estava sob deﬁnição para após 17
de dezembro e antes do ﬁnal do ano. Segundo
essa alteração, os meses de janeiro e de fevereiro
foram dedicados para produção de campanha de
divulgação da marca vencedora para veiculação
a partir de março, antes das comemorações dos
250 anos da cidade de Porto Alegre.
Embora não siga uma sequência cronológica
em relação aos projetos apresentados mais relevantes até aqui, cabe destacar as reuniões da mesa
do Pacto Alegre, que reúnem os principais agentes de transformação apoiadores como expertises, líderes e agentes da comunidade em diferentes áreas, e que seguiram a proposta da mesa de
lançamento em 26 de março de 2019. Ainda em
31 de maio de 2019, ocorreu a segunda reunião
da Mesa do Pacto Alegre, no Campus Unisinos
de Porto Alegre. No encontro, que contou com
a presença do consultor espanhol e coordenador
do Pacto, Josep Piqué, foi elaborada a agenda dos
projetos a serem desenvolvidos. Também participaram do evento o vice-prefeito, Gustavo Paim,
e os reitores da UFRGS, Rui Vicente Oppermann;
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da PUCRS, Evilázio Teixeira; e da Unisinos, Marcelo Fernandes de Aquino. Em 05 de dezembro
de 2019, foi a data da terceira reunião da mesa, com as mais de 80 entidades que integram a
mesa do Pacto Alegre, que conheceram os novos
projetos a se somar aos 24 que já vêm sendo trabalhados pelos mais diversos setores. Foram sete
novas propostas, como Moda Alegre, lançado pela prefeitura e que pretende articular a cadeia da
moda na cidade, gerando empregos e agregando
valor à produção local; Destino POA, para atrair
talentos e investimentos; Usina da Informação
Marco Zero Poa, com o objetivo de transformar a
Usina do Gasômetro em ponto inicial para quem
visita a Capital, a partir da implantação de um
centro inspirado no Barcelona Ativa, combinando elementos de showroom com atividades de
inovação e cultura; Innovation (Open) Academy,
para articular esforços e promover o desenvolvimento de talentos e aculturação digitais; Capta
POA – Plataforma Articulada de Financiamento,
que visa harmonizar e gerar oportunidades de
ﬁnanciamento de empreendimentos inovadores;
Transformação Digital – Negócios POA 4.0, para
estimular o setor de serviços a partir da aplicação
de tecnologias digitais; Living Lab 5G4I (5G for
Innovation), buscando implementar zona iluminada com 5G de alta velocidade com espaços de
IOT (internet das coisas).
Em 19 de maio de 2020, foi o momento da
4ª Reunião da Mesa do Pacto Alegre. A conferência virtual contou com a participação do consultor espanhol Josep Piqué e representantes das
entidades que integram a iniciativa. Na pauta do
encontro, a reorganização e os desaﬁos prioritários do Pacto Alegre no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A agenda de projetos
do Pacto Alegre foi reavaliada e reorganizada
para ajudar a cidade na luta contra a pandemia
do novo coronavírus. Os novos desaﬁos impostos
pela crise foram discutidos por mais de 130 presentes, com presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior que relatou os dados epidemiológicos
da cidade, as medidas adotadas no enfrentamento da doença e as projeções de déﬁcit na receita
do Município em razão da queda na arrecadação
e aumento de despesas.
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A mais recente, 5a Reunião da Mesa do
Pacto Alegre, aconteceu na manhã do dia 02 de
setembro de 2021, em evento híbrido. Foram 105
entidades que compõem a mesa presentes para
revisar o andamento dos projetos em desenvolvimento e deliberar sobre e inclusão de sete novos projetos estratégicos. Durante a reunião foi
analisada a situação atual dos projetos, sendo os
mesmos enquadrados em 3 categorias: Entregue
(projeto atingiu ou superou seu objetivo primário); Em andamento (o projeto está ativo e com
ações em desenvolvimento); e Aguardando (o
projeto sofreu retardo e aguarda melhoria de condições ou revisão de metas para ser novamente
acelerado). Foram considerados como Entregues
11 projetos, sendo outros 15 enquadrados como
Em Andamento e 11 como Aguardando retomada.
Um dos projetos se encontra suspenso, aguardando impulsionadores. Com a presença do mentor
Josep Piqué, ocorreu em período de reabertura
gradual para eventos públicos, resguardados os
protocolos de prevenção à COVID. Desde a sua
instauração em 26 de março de 2019, e dos primeiros 24 projetos, essa nova edição avaliou as
ações prometidas e fortemente impactadas pela
pandemia, como exemplos de entregas foram os
já citados, e, ainda, Ar Alegre, relativo ao monitoramento do ar da cidade, como também o MBA
Ecossistemas de Inovação, parceria entre UFRGS, PUCRS e Unisinos, com sua primeira turma
formada. Foram aprovados sete novos projetos:
Cidade Educadora (agenda de ações integradas
a fazer da cidade um exemplo de mobilização no
âmbito da Rede de Cidades Educadoras); Centro+
(já apresentado); Territórios Criativos (estimular
a transformação da cidade por meio da consolidação e expansão de ações de inovação, criatividade
e empreendedorismo em territórios estratégicos);
Aprendizados da Pandemia (avaliar impactos da
COVID-19 e mobilizar estratégias de enfrentamento futuro); Cidade das Startups – Startup City (mobilizar esforços para tornar a região líder
e referências na geração de negócios inovadores);
POA 250 + 10 - Porto Alegre que queremos (deﬁnir visão de futuro e estimular planejamento de
ações de longo prazo local); POA Digital (acesso
a direitos do cidadão através de plataformas e de
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serviços digitais).
Se recuperados os conceitos sobre Place
Branding, é relevante pontuar como esta etapa de sustentação da marca Pacto Alegre consegue agregar atores sociais de credibilidade,
relevância e garante em sua metodologia de
ação a transparência de participação da comunidade, numa perspectiva bottom up, de
construção coletiva. Isso se evidencia nos muitos encontros de engajamento, como as cinco
mesas do Pacto e os respectivos projetos dos
Macrodesafios. Esse processo de engajamento
e visibilidade articula elementos do eixo da Comunicação, o que mobilizou a participação de
veículos de imprensa a traduzir para a comunidade local as entregas e o impacto deste Pacto
pela cidade. Porto Alegre, pela sustentação de
marca do Pacto, garante seu protagonismo com
uma identidade construída para representá-la
na mente das pessoas, garantindo um Posicionamento e uma Imagem de cidade inovadora
com potência para integrar a comunidade e entregar projetos de alto impacto para a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos.
A construção das marcas Aliança para Inovação e Pacto Alegre agregam o que de mais autêntico pode ocorrer numa gestão de marca lugar ao
trazer um conjunto diverso de pessoas a construírem colaborativamente um projeto de inovação
pela sua localidade. Um projeto de sustentação
apresenta o desaﬁo de manter os diferenciais de
uma união de diferentes atores, como as Universidades citadas, a prefeitura municipal, os líderes de diferentes áreas da região e a comunidade
coadunados nos projetos dos Macrodesaﬁos e,
ao mesmo tempo, avançar ao vislumbrar o que
se tem de potencial para prospectar um futuro
com soluções para os desaﬁos presentes. Não
por acaso, um dos Macrodesaﬁos se intitula Imagem da Cidade, com uma das ações de entrega
importante, em plena pandemia de COVID-19,
com o POA2020, mobilizando a comunidade em
discussões sobre os desaﬁos contemporâneos e
apostando na exponencialidade como mote para
mobilizar o potencial de participação colaborativa para fomentar projetos e soluções para melhoria das condições de vida locais. Há ainda o
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projeto em vigência Marca de POA que está com
a consulta pública andamento, em 2021, e que
pretende mobilizar a cidade na escolha de uma
marca para comemorar os 250 anos de Porto Alegre. Ainda cabe destacar que Porto Alegre sediará o South Summit 2022, junto às comemorações
dos 250 anos da cidade18.
Entre tantas ações entre 2019 e 2021, a sustentação da marca se consolidou e fomentou a
continuidade de projetos através de uma estratégia de comunicação imbricada com as demandas
da cidade. Como resultado, foi possível identiﬁcar
um impacto signiﬁcativo de mídia espontânea a
traduzir a capacidade de repercussão. Paralelo a
isso, a quantidade de projetos após a quinta mesa
do Pacto, engajando mais participantes, ao contar com apoio coletivo que demonstra o quanto
a marca foi capaz de engajar pessoas, resulta em
uma imagem de marca de valor agregado em pleno período de pandemia. O Pacto foi lançado em
novembro de 2018, de abril de 2018 até agosto
de 2019, a marca foi concebida, divulgada e estava consolidada entre a comunidade local. E, ao
longo de 2019, de 2020 e de 2021, continua a reverberar sua identidade, reforçando sua imagem,
através dos projetos assinados pelo Pacto Alegre
junto a sua comunidade.
Considerações Finais
Este texto traduz uma ação que foi pioneira
em unir instituições a partir de uma metodologia
com competência de engajar atores em prol de
uma determinada localidade. A aplicação do conceito de Place Brading demonstra os desaﬁos,
mas, ao mesmo tempo, as potencialidades de se
construir e de se sustentar uma marca lugar em
um projeto da magnitude do Pacto Alegre. Uma
construção coletiva mobilizada por uma utopia
de um futuro melhor. O conceito aplicado pela
metodologia da quádrupla hélice demonstrou
que uma construção coletiva, articulada por setores por competência e credibilidade, junto às
Universidades, que produzem ensino, pesquisa
18Porto Alegre sediará um dos maiores eventos de inovação. Veja mais em https://prefeitura.poa.br/gp/noticias/porto-alegre-sediara-o-south-summit-2022-um-dos-maiores-eventos-de-inovacao-do-mundo acessado em dezembro de 2021.
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e extensão, com a grandeza de quem produz conhecimento, traduz a base de uma estratégia com
boas chances de sucesso.
A transparência e a credibilidade de um processo que essa metodologia se apresenta pela capacidade de envolver diferentes atores no que se
vislumbrou por um ciclo virtuoso, em que uma
hélice motivava a outra e alçava os projetos a vôos ainda inéditos no contexto local. Pode-se também identiﬁcar o eixo da Comunicação, também
reforçado na literatura e pelo mentor Piquè, como
fundamental para sensibilizar, se fazer entender
e engajar cidadãos em uma construção coletiva
para tornar seus espaços de vivência melhores
para esta e novas gerações. A etapa desaﬁadora
de sustentação da marca Pacto Alegre durante a
pandemia foi o mote para se mobilizar pessoas e
reforçar que os lugares têm identidade e que precisam ser construídos e gestados coletivamente a
partir do que se tem de potencial local. O próprio
termo Pacto trouxe o potencial de uma cidade ao
sul do país mobilizada a se unir e, na sequência,
a agir e colocar na vitrine os talentos locais como
base de construção de um Ecossistema de Inovação para este século XXI. Com isso, se inserindo
mundialmente no cenário do empreendedorismo e da inovação.
Para tanto, a abordagem de Place Branding,
de Place Brand ou Marca Lugar e a Quádrupla
Hélice se mostraram competentes bases teóricas e metodológicas de referência de práticas de
construção de uma identidade de lugar. Os conceitos, aliados aos desaﬁos e às oportunidades,
de gestão de marcas em locais especíﬁcos e de
sua comunicação demonstraram-se como mobilizadores para se entender como se dá o conjunto
de fatores, em um determinado tempo e lugar,
que permite, estrategicamente, apontar como
engajar atores sociais de forma coletiva pelo bem
comum num esforço utópico para construção real de lugares do futuro.
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Resumo:
Os residentes são parte integrante dos territórios e
são essenciais ao desenvolvimento de uma marca
territorial. Não obstante, a literatura existente tem
explorado pouco o seu papel, em particular, a sua
satisfação e as experiências vivenciadas no território e o seu impacto na imagem que detêm do território. Este estudo analisa a inﬂuência da satisfação
dos residentes com a urbanização e diversidade, a
natureza e recreação, o custo-benefício e das suas
experiências na imagem percecionada do território.
O estudo contou com a participação de 433 inquiridos, residentes em Portugal, que responderam a
um questionário on-line sobre o local onde habitam. Os resultados obtidos suportam o impacto
positivo da satisfação dos residentes com a urbanização e diversidade e das suas experiências na imagem percecionada do território. Veriﬁcou-se ainda
que os efeitos positivos das experiências vivenciadas no território têm um maior impacto na imagem
do que a satisfação com a urbanização e diversidade. Por sua vez, a satisfação dos residentes com a
natureza e recreação e o custo-beneﬁcio associado
não demonstrou ter um impacto estatisticamente
signiﬁcativo na imagem do território. Atendendo a
estes resultados, os responsáveis pelos territórios
devem atuar no sentido de criar experiências positivas e memoráveis junto da comunidade residente
e desenvolver a vertente urbanização e diversidade,
nomeadamente, eventos culturais, comércio e a diversidade cultural.
Palavras-chave: residentes; satisfação; experiências; imagem; território.
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Abstract:
Residents are an integral part of territories and are
essential to the development of a territorial brand.
However, the existing literature has little explored their role, in particular, their satisfaction and
experiences lived in the territory and their impact
on the image they hold of the territory. This study analyzes the inﬂuence of residents’ satisfaction
with urbanization and diversity, nature and recreation, cost-eﬀectiveness and their experiences on
the perceived image of the territory. The study had
the participation of 433 respondents, residing in
Portugal, who answered an online questionnaire
about the place where they live. The results support
the positive impact of residents’ satisfaction with
urbanization and diversity and their experiences
on the perceived image of the territory. The positive
eﬀects of the experiences lived in the territory have
a greater impact on the image than satisfaction with
urbanization and diversity. In turn, residents’ satisfaction with nature and recreation and the associated cost-beneﬁt did not demonstrate a statistically
signiﬁcant impact on the territory’s image. Given
these results, those responsible for the territories
must act to create positive and memorable experiences with the resident community and develop
the urbanization and diversity aspect, namely, cultural events, commerce and cultural diversity.
Keywords: residents; satisfaction; experiences;
image; territory.
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Resumen:
Los residentes son parte integral de los territorios y son esenciales para el desarrollo de una
marca territorial. Sin embargo, la literatura
existente ha explorado poco su papel, en particular, su satisfacción y vivencias en el territorio
y su impacto en la imagen que tienen del territorio. Este estudio analiza la inﬂuencia de la satisfacción de los residentes con la urbanización y la
diversidad, la naturaleza y la recreación, la rentabilidad y sus experiencias en la imagen percibida
del territorio. El estudio contó con la participación de 433 encuestados, residentes en Portugal,
que respondieron un cuestionario online sobre
el lugar donde viven. Los resultados obtenidos
avalan el impacto positivo de la satisfacción de
los residentes con la urbanización y la diversidad
y sus experiencias sobre la imagen percibida del
territorio. También se encontró que los efectos
positivos de las experiencias vividas en el territorio tienen un mayor impacto en la imagen que la
satisfacción con la urbanización y la diversidad.
A su vez, la satisfacción de los residentes con la
naturaleza y la recreación y el costo-beneﬁcio
asociado no demostraron un impacto estadísticamente signiﬁcativo en la imagen del territorio.
Ante estos resultados, los responsables de los
territorios deben actuar para crear experiencias
positivas y memorables con la comunidad residente y desarrollar el aspecto de urbanización y
diversidad, es decir, eventos culturales, comercio
y diversidad cultural.

Résumé:
Les résidents font partie intégrante des territoires et sont essentiels au développement d’une
marque territoriale. Nonobstant, la littérature
existante a peu exploré leur rôle, en particulier,
leur satisfaction et leurs expériences sur le territoire et leur impact sur l’image qu’ils se font
du territoire. Cette étude analyse l’inﬂuence de
la satisfaction des résidents à l’égard de l’urbanisation et de la diversité, de la nature et des
loisirs, de la rentabilité et de leurs expériences
sur l’image perçue du territoire. L’étude a impliqué la participation de 433 répondants, résidant
au Portugal, qui ont répondu à un questionnaire
en ligne sur leur lieu de résidence. Les résultats
obtenus défendent l’impact positif de la satisfaction des résidents à concernant l’urbanisation et de la diversité et de leurs expériences sur
l’image perçue du territoire. Aussi, les eﬀets positifs des expériences vécues sur le territoire ont
un plus grand impact sur l’image que la satisfaction à l’égard de l’urbanisation et de la diversité. En revanche, la satisfaction des résidents par
rapport de la nature et des loisirs et le rapport
coût-bénéﬁce associé n’ont pas d’impact statistiquement signiﬁcatif sur l’image du territoire.
Face à ces résultats, les responsables de territoires doivent agir pour créer des expériences
positives et mémorables avec la communauté
résidente et développer le volet urbanisation et
diversité, soit les événements culturels, le commerce et la diversité culturelle.

Palabras-clave: residentes; satisfacción; experiencias; imagen; territorio.

Mots-clés: habitants; satisfaction; expériences;
image; territoire.

ARTIGO

Introdução
Desde o ﬁnal do século XIX e início do século XX, que há registo de competitividade entre os vários territórios, com o intuito de criarem distinção e preferência. Nos últimos anos,
a globalização trouxe mudanças na economia,
na cultura, nos valores sociais dos territórios,
levando-os a operar no sentido de se adaptarem
aos desaﬁos constantes (KAVARATZIS, 2005).
A desvinculação aos territórios por parte dos indivíduos, investimentos, empresas e indústria
é cada vez mais visível, tornando-se imperativo
criar ambientes propícios e atrativos. Isto trouxe
novos desaﬁos aos territórios, onde a capacidade de atrair investimentos, negócios, turistas e
residentes se tornou essencial (ANHOLT, 2010;
KAVARATZIS, 2005; ZENKER, 2009). É com
estes desaﬁos que destinos, nações, regiões, países e ao mesmo tempo cidades apostam nas suas
marcas territoriais e, através do branding se torna possível compreendermos como o território é
visto, experienciado e, de que forma essa perceção pode ser gerida para fortalecer a imagem e
a experiência com o território (HANNA e ROWLEY, 2013). A imagem do território é contruída
em simultâneo e em conexão com uma ou várias
organizações e processos, não havendo nenhuma regra temporal para acontecer. Consequentemente, a marca territorial passa a ter o papel de
promover e comunicar uma imagem positiva aos
seus grupos alvo (BRAUN, 2012; KAVARATZIS
e ASHWORTH, 2008).
A complexidade de um território é reconhecida quando comparada com um produto. As experiências e os serviços aqui desenvolvidos têm
de considerar os diversos stakeholders que integram o território, tais como: os residentes, os negócios locais, a indústria e outros. Ora, a grande
variedade de grupos alvo, a complexidade da comunicação, o conﬂito de interesses e os contextos institucionais diferenciados, são algumas das
diﬁculdades inerentes ao desenvolvimento da
marca territorial (BRAUN, 2012), não havendo
barreiras para a sua abrangência (BRAUN, 2012;
KAVARATZIS, 2008).
No presente estudo, centramo-nos nos residentes como parte integrante da marca terri-
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torial que têm um papel relevante, nem sempre
tido em conta nos diversos estudos sobre a marca territorial. A satisfação dos residentes com o
território tem em conta as suas necessidades e
características e, bem assim, as respostas do território face às suas expetativas. Por sua vez, as
diversas experiências vivenciadas no território
contribuem para um maior envolvimento com o
território (HANNA e ROWLEY, 2011), podendo
igualmente ter um papel fundamental nessa imagem.
Pretende-se, pois analisar o impacto das
várias dimensões da satisfação com o território
propostas por Zenker et al. (2013), em particular,
a urbanização e diversidade, a natureza e recreação, as oportunidades de emprego e o custo-benefício, bem como o impacto das experiências dos residentes, na imagem percepcionada
do território. Para o efeito, e com base na revisão
da literatura, realizou-se um estudo quantitativo
junto dos residentes em território português, por
forma a avaliar o impacto do seu grau de satisfação relativamente ao território que habitam e
das experiências aí vivenciadas na formação da
imagem do território.
Nas secções seguintes apresenta-se o enquadramento teórico, com especial destaque para o
papel dos residentes como parte integrante dos
territórios e o modelo conceptual de investigação. Posteriormente, é descrita a metodologia
adotada e os resultados obtidos. Por último, realiza-se a discussão dos resultados e sintetizam-se
as principais conclusões.
Revisão de literatura e hipóteses de investigação
Residentes
Os territórios e as marcas relacionam-se
através das pessoas que os habitam, pois possuem uma identidade e cultura que lhes permitirá promover experiências, destinos turísticos,
produtos, entre outras coisas. A experiência, os
residentes e as comunidades locais são essenciais
ao desenvolvimento de uma marca territorial
(HANNA e ROWLEY, 2011; AITKEN e CAMPELO, 2011), devido à inﬂuência que a sua cultura
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e identidade tem no desenvolvimento, gestão e
comunicação da mesma. Por serem consumidores e ativos essenciais ao desenvolvimento da
marca territorial, os residentes têm um papel na
gestão do marketing dos territórios (BRAUN et
al., 2013), sendo a procura de produtos que apelem às emoções, aos sentimentos e à experiência
memorável, uma prioridade. Desta forma, o envolvimento e identiﬁcação do consumidor com
a marca, através das experiências vividas entre
ambos, vai inﬂuenciar a satisfação (OLIVER,
1997) e a imagem que os mesmos têm da marca
(HANNA e ROWLEY, 2011).
Nesse sentido, devem os residentes ser consultados e envolvidos no processo de gestão e
desenvolvimento de um território. Neste âmbito,
verifca-se a necessidade, identiﬁcada por vários
autores, de um envolvimento cultural, económico,
social, comunicativo e político do território com
os seus residentes, garantindo-se a sua satisfação e o desenvolvimento de uma imagem positiva
do local onde vivem (INSCH e FLOREK, 2008;
ZENKER, 2009). Na verdade, apesar de existirem estudos que evidenciam a importância das
experiências na criação e desenvolvimento das
marcas territoriais (HANNA e ROWLEY, 2011),
na formulação da imagem (HANNA e ROWLEY,
2011) e da satisfação (OLIVER, 1980, 1997; REICHELD, 1996), existe um número reduzido de
investigações quanto ao papel da experiência e
satisfação dos residentes no desenvolvimento
e gestão das marcas territoriais (ACHARYA e
RAHMAN, 2015; BRUAN et al., 2010). O papel
dos residentes e da comunidade em geral é, pois,
pouco valorizado na construção das marcas territoriais. São vistos como elementos adquiridos de
um território, desvalorizando-se assim o impacto que têm na autenticidade, identidade cultural,
bem como no desenvolvimento socio económico,
político e também turístico (AITKEN e CAMPELO, 2011). Tal conduz a uma ligação pouco eﬁcaz nas relações da sociedade em geral, enfraquecendo a associação com a marca territorial,
perdendo-se a autenticidade, reconhecimento e
o compromisso com a comunidade local e os seus
residentes (AITKEN e CAMPELO, 2011).
Não obstante o número reduzido de investi-

ARTIGO

gações relativamente ao papel da experiência e
satisfação dos residentes, como supramencionado, existem alguns estudos sobre o desenvolvimento e gestão das marcas territoriais em termos
teóricos, que analisam as componentes necessárias à criação de uma marca territorial estrutural,
como por exemplo, o estudo de Hanna e Rowley
(2011), que integram as experiências com as marcas como uma dessas componentes. O seu papel
das experiências é um elemento fundamental no
envolvimento dos diferentes stakeholders com
vista ao desenvolvimento do território. É através
das experiências que o consumidor se envolve e
identiﬁca com o território, inﬂuenciando a sua
imagem. Torna-se, assim, essencial deﬁnir estratégias de atuação para que as experiências sejam memoráveis (HANNA e ROWLEY, 2011). O
papel das experiências é colocado então, como
um elemento fundamental no envolvimento dos
diferentes stakeholders com vista ao desenvolvimento do território (SIDORKO e WOO, 2008).
Imagem do território
A imagem da marca territorial é deﬁnida como um conjunto de crenças, ideias e impressões
que os indivíduos sustentam sobre um determinado território (HAIDER, KOTLER e REIN,
1994), representando um largo número de associações e outras informações relacionadas com o
mesmo. É uma construção mental com base na
seleção de inúmeras informações sobre o mesmo
que é dinâmica em virtude de diferentes fatores.
Vermeulen (2002), aﬁrma que a imagem é
criada em parte pela realidade física e baseia-se
nas memórias e desejos, tendo a mesma que ser
planeada. É desta forma, necessário criar uma
identidade consistente e forte, de forma a transmitir uma imagem interna e externa consistente
entre os vários stakeholders. No entanto, uma
das grandes diﬁculdades existentes é a variedade dos grupos alvo e stakeholders (KAVARATZIS, 2004). Portanto, a transmissão da imagem
de uma cidade, território ou região tem de ter
o foco nas experiências dos residentes com as
estratégias de marketing aplicadas, para que os
mesmos tenham consciência de que tudo o que
é feito no território é para eles e para a melhoria
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da sua qualidade de vida.
Satisfação dos residentes
A satisfação com o território é um estado
subjetivo, avaliado sob a perspetiva do consumidor do território (INSCH e FLOREK, 2010). O
termo satisfação com o território ainda está pouco explorado, sendo considerado por alguns, um
indicador de sucesso da gestão de um território.
Zenker et al. (2013) identiﬁcaram quatro fatores
distintos para explicar a satisfação dos residentes em relação a um território: urbanização e diversidade, natureza e recriação, oportunidades
de emprego e por último o custo-benefício. A urbanização e diversidade é vista como a característica metropolitana de um território (ZENKER
e RÜTTER, 2014), onde existem várias oportunidades, eventos culturais ou até mesmo locais
para fazer compras. É também um local tolerante
e aberto a outras culturas. A natureza e recreação revela a necessidade que os residentes têm
por espaços pouco poluídos, tranquilos e verdes
onde possam passear e interagir com a natureza
(ZENKER e RÜTTER, 2014). As oportunidades
de emprego estão relacionadas com todo o tipo de
oportunidades que possam surgir neste âmbito,
e os custos-benefícios expressam a perceção do
custo de vida que determinado território possui
(ZENKER e RÜTTER, 2014). Importa referir que
o modelo em questão não considera as razões pessoais (família, relações e outros fatores sociais),
pois não são elementos acessíveis a qualquer planeamento, mas que, no entanto, podem ter impacto quando implica escolher um determinado
território para viver e ou trabalhar (ZENKER et
al., 2013). Aspetos como a qualidade de vida, a
diversidade dos serviços disponíveis, os espaços
verdes, a acessibilidade, o ambiente económico,
social e cultural que se encontram nos territórios,
são alguns dos elementos que contribuem e que
levam os residentes a ﬁxarem-se, a investirem, a
qualiﬁcarem-se e a desenvolverem o seu local de
residência (INSCH e FLOREK, 2008).
A satisfação global dos residentes com o
território, vai resultar da proximidade das expectativas em relação ao mesmo com a sua real
prestação. Aspetos como a qualidade de vida, a
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diversidade dos serviços disponíveis, os espaços
verdes, a acessibilidade, o ambiente económico,
social e cultural que se encontram nos territórios, são alguns dos elementos que contribuem
e que levam os residentes a ﬁxarem-se, a investirem, a se qualiﬁcarem e a desenvolverem o seu
local de residência (INSCH e FLOREK, 2008).
Isto implica que, quando os residentes aﬁrmam
que adoram o local onde residem, podemos entender que estão satisfeitos, de uma forma global
com esse mesmo local (AZEVEDO, CUSTÓDIO e
PERNA, 2013) e, portanto, é de esperar que formulem uma imagem positiva acerca desse território. Neste contexto, deﬁniram-se as seguintes
hipóteses de investigação:
H1: A satisfação dos residentes com a urbanização e diversidade (H1a), a natureza e recreação (H1b), as oportunidades de emprego (H1c)
e o custo-benefício (H1d) inﬂuenciam positivamente a imagem do território.
Experiências dos residentes
De acordo com Hanna e Rowley (2011), a experiência com a marca é a componente através
da qual o consumidor se envolve com a marca.
A partir deste envolvimento, formula perceções
e interpretações sobre a identidade da marca,
dando origem à imagem que tem da mesma. A
experiência com a marca é a componente que gera a imagem da marca, sendo esta última descrita
como a ligação entre o que é real e a sua perceção.
Da diﬁculdade em criar uma identidade única de
um território, devido aos vários stakeholders que
abrange (KAVARATZIS, 2004), é importante
que a mesma tenha o foco nas experiências dos
residentes. A experiência com a marca é mais poderosa que uma imagem, tornando-se os pontos
de interação entre residentes e local onde residem cruciais (KAVARATZIS, 2004). A experiência com o território é, pois, a componente através
da qual há um compromisso entre os residentes
e o seu local de residência. É através deste compromisso que os residentes percecionam a experiência com o território e fazem a interpretação
da sua identidade, construindo a sua própria
imagem da marca (HANNA e ROWLEY, 2011).
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Brakus et al. (2009) e Schmitt (2011) deﬁnem
a experiência com a marca como uma resposta
interna (sensações, sentimentos e cognição) e
comportamental do consumidor, resultado dos
estímulos criados pela marca (identidade, design, embalagem, ambiente, comunicação, entre
outros aspetos da marca). Brakus et al. (2009)
identiﬁcaram quatro dimensões das experiências
com as marcas: (I) sensorial, que está relacionada com toda a satisfação, excitação e prazer que
uma marca pode estimular, tendo em conta a
visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato do
consumidor; (II) afetiva, que está relacionada
com os sentimentos criados pela marca com o
intuito de criar uma ligação emocional entre esta
e o consumidor; (III) intelectual, que passa por
encorajar o consumidor a um envolvimento mais
criativo com a marca, levando-o a reavaliar todos os produtos e serviços da mesma (SCHMITT,

Figura 1: Modelo conceptual
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2011), envolvendo-os em reﬂexões convergentes
e divergentes; e (IV) comportamental, que está
associada à criação de experiências que resultem
num comportamento do consumidor, bem como
na interação com a sociedade e com a marca e
estilos de vida. Deste modo, prevê-se que quanto
mais positivas forem as experiências dos residentes, mais positiva será a imagem que têm do
local, pelo que se formulou a seguinte hipótese:
H2: As experiências dos residentes inﬂuenciam positivamente a imagem do território.
Na Figura 1, ilustra-se o modelo concetual
proposto que considera os efeitos das várias dimensões da satisfação dos residentes propostas
por Zenker et al. (2013) e das suas experiências
na formulação da imagem do território.
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Metodologia
Amostra e procedimentos de recolha de
dados
A população-alvo deste estudo foram os indivíduos com mais de 18 anos residentes em Portugal, aos quais foi aplicado um questionário online.
O questionário foi elaborado na plataforma Google
Forms e iniciava com uma breve introdução, explicando o objetivo geral do estudo. Nas secções
seguintes eram apresentadas as questões sobre as
variáveis em estudo, nomeadamente, sobre o grau
de satisfação ou de insatisfação com o território
onde residem atualmente, as experiências no território e a imagem do território. Por último, era solicitado aos inquiridos que respondessem a algumas
questões de carácter sociodemográﬁco para efeitos
de caraterização do perﬁl dos inquiridos. Todas
as questões eram obrigatórias. De referir ainda
que, no desenvolvimento do questionário foram
tidas em consideração as várias recomendações
de Podsakoﬀ et al. (2003) para proteger contra a
common method bias. Deste modo, os inquiridos
foram informados acerca do anonimato das suas
respostas e de que não existiam respostas certas
ou erradas. Foi também utilizado um vocabulário
simples, as variáveis dependentes e independentes
foram apresentadas em secções separadas do questionário e os inquiridos não tinham conhecimento
do modelo conceptual em análise. Antes da implementação, o questionário foi pré-testado junto de
uma amostra de conveniência e não foram efetuadas quaisquer alterações de conteúdo.
A divulgação do qquestionário foi feita exclusivamente através do meio online (redes sociais
e email). Foram enviados emails aos organismos
responsáveis pelo Turismo em Portugal e a todas
as câmaras de Portugal Continental e Regiões Autónomas, solicitando a divulgação do link do questionário. Para obter um maior envolvimento das
câmaras e de outros organismos públicos na divulgação do link do questionário, os investigadores
disponibilizaram-se para partilhar os resultados
obtidos com estas entidades. O link do questionário foi também divulgado em diversas páginas
e grupos, nas redes sociais Facebook e Twitter.
Adicionalmente, após a submissão da resposta, os
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inquiridos eram convidados a partilhar o link do
questionário junto da sua rede de contatos. Deste
modo, utilizou-se uma amostragem não aleatória
por conveniência e snowball, para a recolha dos
dados deste estudo.
A amostra ﬁnal é composta por 433 respostas
válidas, sendo 57,5% dos inquiridos do género feminino, com idades entre os 18 e os 71 anos (idade
média de 35,62 anos), 54,5% é solteiro(a) e 62,6%
tem uma licenciatura ou superior. O local onde os
inquiridos atualmente residem não é o local onde
nasceram (64,9%), residindo aí em média há cerca de 17,63 anos. De referir também que 78,3% da
amostra reside numa zona urbana, indicando na
sua maioria, motivos pessoais para aí residirem
(52,7%).
Operacionalização das variáveis
As variáveis foram medidas com base em escalas apresentadas na literatura. A satisfação dos residentes foi operacionalizada com 21 itens propostos
por Zenker et al. (2013), compreendendo a urbanização e diversidade (7 itens), natureza e recreação
(7 itens), oportunidades de emprego (4 itens) e o
custo-benefício (3 itens). Estes itens foram avaliados numa numa escala de Likert de 5 pontos (1=Totalmente Insatisfeito a 5=Totalmente Satisfeito). A
experiência com o território foi avaliada através da
escala de 12 itens proposta por Brakus et al. (2009),
envolvendo as experiências sensoriais, afetivas,
comportamentais e intelectuais. Por último, a imagem do território foi medida com 5 itens retirados
de Chen (2010) e Keller (1993). Os vários itens que
constituem as experiências dos residentes e a imagem do território foram medidos foram avaliados
numa escala de Likert de 5 pontos (1=Discordo Totalmente a 5=Concordo Totalmente).
Resultados
Os dados recolhidos foram analisados com
o software Statistical Package for Social Sciences
(SPSS). Começou-se por realizar uma análise da
validade e ﬁabilidade das escalas utilizadas através da análise fatorial e da análise do Alpha de
Cronbach. Os resultados ﬁnais obtidos são apresentados na Tabela 1. De referir que, para os dados recolhidos neste estudo, extraíram-se apenas
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três fatores da variável satisfação dos residentes,
tendo a composição dos mesmos sofrido ligeiras
alterações, em comparação com a escala original
de Zenker, Petersen e Aholtl (2013), que apresenta quatro fatores (urbanização e diversidade,
natureza e recreação, oportunidades de emprego e custo-benefício). Foram eliminados alguns
itens por apresentarem crossloadings elevados e

Tabela 1: Resultados da análise fatorial e Alpha de Cronbach
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outros itens apresentaram loadings elevados em
outros fatores. Deste modo, extraíram-se apenas
os fatores urbanização e diversidade, natureza e
recreação e custo-benefício, não se validando o
fator oportunidades de emprego. A consistência
interna das variáveis, medida através do Alpha de
Cronbach, sugere que as variáveis têm uma boa ou
muito boa consistência interna.
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Depois de validadas as variáveis, utilizou-se a regressão linear múltipla para testar as
hipóteses de investigação. Validaram-se os pressupostos subjacentes à estimação deste tipo de
modelos, nomeadamente, variância constante
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(homocedasticidade), não autocorrelação e normalidade das variáveis aleatórias residuais, bem
como a não existência de multicolinearidade entre as variáveis independentes (PESTANA e GAGEIRO, 2008, p. 600).

Tabela 2: Resultados da análise de regressão linear múl�pla da Imagem do Território

Os resultados obtidos suportam a hipótese
H1a) que previa um efeito positivo da satisfação
dos residentes com a urbanização e diversidade
na imagem do território. A variável urbanização e diversidade apresenta um coeﬁciente positivo e estatisticamente signiﬁcativo (β=0,089;
p<0,05), indicando que quanto maior for a satisfação dos residentes com a urbanização e diversidade, mais positiva será a imagem que detêm do território. Contrariamente ao previsto, a
hipótese H1b) que previa um efeito positivo da
satisfação dos residentes com a natureza e recreação na imagem do território não é suportada,
pois apesar de apresentar um coeﬁciente positivo, o mesmo não é estatisticamente signiﬁcativo
(β=0,022; p>0,05). Deste modo, os resultados
obtidos sugerem que a satisfação com os espaços
verdes e abertos, a pouca poluição, a tranquilidade e a limpeza, não tem um impacto estatisticamente signiﬁcativo na imagem que os residentes
têm do seu local de residência. A hipótese H1d)
que previa um efeito positivo da satisfação dos
residentes em relação ao custo-benefício na imagem do território também não é suportada, pois
o coeﬁciente é negativo e não é estatisticamente
signiﬁcativo (β=-0,010; p>0,05). Este resultado
sugere que a satisfação dos residentes com o mercado imobiliário, o custo de vida e a disponibilidade de apartamentos não inﬂuencia a imagem

que os residentes têm do local onde residem. Por
último, a hipótese H2 que previa uma inﬂuência
positiva das experiências dos residentes na imagem do território é suportada, pois apresenta um
coeﬁciente positivo e estatisticamente signiﬁcativo (β=0,691; p=0,000), indicando que, quanto
mais positivas forem as experiências com o local
de residência, mais positiva será a imagem do
território.
Discussão e conclusões
O presente trabalho analisou os efeitos da
satisfação e das experiências dos residentes na
imagem que detêm do território. Em particular, debruçou-se sobre a inﬂuência da satisfação
dos residentes com as dimensões urbanização
e diversidade, a natureza e recreação, o custo-benefício propostas por Zenker et al. (2013) e
das experiências vivenciadas pelos residentes na
imagem percecionada do território. Apesar de
diversos estudos demonstrarem a importância
dos residentes para a construção da marca territorial, a literatura existente carece de estudos
que investiguem os determinantes da imagem
percecionada pelos residentes sobre o território.
Enquanto embaixadores de um território, é fundamental que os residentes tenham uma imagem
positiva do território contribuindo não só para
a sua permanência no território, como também
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para a atração de potenciais residentes, visitantes, turistas e investidores.
Os resultados obtidos neste estudo evidenciam o impacto positivo da satisfação dos residentes com a urbanização e diversidade e das
suas experiências na imagem percecionada do
território. Deste modo, os responsáveis pelos
territórios devem atuar no sentido desenvolver
a vertente urbanização e diversidade, nomeadamente, eventos culturais, comércio e a diversidade cultural. O desenvolvimento de experiências
positivas e memoráveis para a comunidade residente é muito importante, veriﬁcando-se que
os efeitos positivos das experiências vivenciadas
no território têm um maior impacto na imagem
que os residentes detêm sobre o território do que
a sua satisfação com a urbanização e diversidade. Contrariamente ao inicialmente previsto, os
resultados obtidos neste estudo sugerem que a
satisfação dos residentes com a natureza e recreação, isto é, espaços pouco poluídos, tranquilos
e verdes não têm um impacto estatisticamente
signiﬁcativo na imagem dos residentes sobre o
território. De igual modo, também não se veriﬁcou um impacto estatisticamente signiﬁcativo do
custo de vida associado ao território (dimensão
custo-beneﬁcio) na criação da imagem do território.
Apesar do contributo deste trabalho para
uma melhor compreensão dos fatores chave no
desenvolvimento da imagem dos territórios na
perspetiva dos residentes, o mesmo apresenta
algumas limitações que poderão suscitar novas
investigações. Uma dessas limitações diz respeito à amostra utilizada ser constituida apenas por
residentes em território português e, portanto, é
desejável que estudos futuros se debrucem sobre outros territórios. Estudos futuros poderão
também explorar o efeito dos fatores sociais na
imagem dos territórios.
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Resumo:
O presente artigo procura o estudo do paradigma
‘Smart’ no campo da comunicação, concretizado na
relação entre design de identidade e economia local
em micro, pequenas e médias empresas (MPME’S).
A metodologia adotada a partir do modelo de Quivy
e van Campenhoudt (2003), como método e prática para a construção do modelo de comunicação
da Identidade Digital em Economia Local (IDEL),
propõe a construção deste procedimento em três
fases, nomeadamente rutura, construção e veriﬁcação. Apresenta ainda as conclusões preliminares
do presente estudo, que demonstram que a Smartização é um novo caminho no contexto empresarial.
Palavras-chave: Branding Smart; Digital; Economia Local.
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Abstract:
This article seeks to study the ‘Smart’ paradigm in
the ﬁeld of communication, materialized in the relationship between identity design and local economy in micro, small and medium-sized enterprises (MPME’S). The methodology adopted from the
model of Quivy and van Campenhoudt (2003), as
a method and practice for the construction of the
communication model of Digital Identity in Local
Economy (IDEL), proposes the construction of this
procedure in three phases, namely rupture, construction, and veriﬁcation. It also presents the preliminary conclusions of this study, which demonstrate that Smartization is a new path in the business
context.
Keywords: Branding Smart; Digital; Local Economy.
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Resumen:
El artículo a continuación está dedicado al estudio del paradigma ‘Smart’ en el campo de la
comunicación, concretizado en la relación entre
design de identidad y economía local de micro,
pequeñas y medianas empresas (MPME’S). La
metodología sigue el modelo de Quivy y van
Campenhoudt (2003). Este modelo, como método y práxis para la construcción de una forma de comunicación de la Identidad Digital en
Economía Local (IDEL), propone un proceso en
tres etapas: ruptura, construcción y veriﬁcación.
Finalmente, ofrece las conclusiones preliminares
que demuestran que la «Smartización» es un
nuevo camino en el contexto empresarial.
Palabras-clave: Branding Inteligente; Digital;
Economia local.
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Résumé:
Le présent article vise à étudier le paradigme
«Smart» dans le domaine de la communication,
concrétisé dans la relation entre le design d’identité et l’économie locale dans les micro, petites
et moyennes entreprises (MPME). La méthodologie adoptée à partir du modèle de Quivy et van
Campenhoudt (2003), comme méthode et pratique pour la construction du modèle de communication de l’Identité Digitale en Economie
Locale (IDEL), propose la construction de cette
procédure en trois phases, à savoir la rupture, la
construction et la vériﬁcation. Il présente également les conclusions préliminaires de cette
étude, qui démontrent que la Smartisation est
une nouvelle voie dans le contexte des entreprises.
Mots-clés: Branding Smart; Digital; Économie
locale.
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Introdução
O Momento ‘Smart’
No século XX, o aparecimento do homem
terminal (Ittoghoﬀer, 1999) favorece o trabalho à
distância permitindo às novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) uma concorrência
entre assalariados e não assalariados. Os limites da
mobilidade dos homens provocam no mercado local/regional uma vida social e proﬁssional, sujeita
regulações da oferta e de procura. O trabalho abandona os locais da produção tradicionais e leva ao
aumento das atividades de proximidade e ao aparecimento de instalações multimédias. A empresa
virtual é deﬁnida pela rede que a constitui e isso
altera a sua realidade em muitos aspetos (Ittoghoﬀer, 1999).
Já séc. XXI, a transformação de átomos para
bits (Negroponte), fez do homem digital uma revelação de que todos os negócios são digitais. A digitalização das organizações e dos seus negócios foi e
ainda é o maior desaﬁo do ponto de vista de gestão
da mudança. O paradigma industrial nas MPME’S
alterou a forma de negócio, porque o mercado passou a ser o mundo digital. Os media tradicionais
com conteúdos de proximidade, com credibilidade
local e seu idioma foram fatores-chave na diferenciação da adaptação desta nova realidade.
Por outro lado, na primeira década do século
XXI, assistimos ao nascimento do conceito ‘smart’,
democratizado pela tecnologia na vida social e empresarial. Em 2007, a apple.com introduz no mercado o primeiro “smartphone”, denominado por
iPhone, produto inovador, transformador e acelerador da sociedade digital, ‘primeiro equipamento
com uma interface de toque em ecrã sem teclado
com capacidade de internet’ (Noel, 2009). As redes
organizaram as empresas em processos condutores
de transação de produtos e serviços, num mercado
de soluções ‘smart’.
No plano da comunicação, a mediatização surge como mudança na vida quotidiana, com experiência e como pertença sobre os média e comunicação, efetuando uma reﬂexão teórica enquanto
conceito, abordagem e aspeto qualitativo e quantitativo (Hepp e Krotz, 2014). Por outro, a mediatização enquanto crítica sobre os media, cultura e
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sociedade na rede, aborda o problema entre media
e causalidade com transparência histórica, culminando em design conceptual sobre pesquisas de
efeito e pesquisas de mediatização (Hepp, Hjanvardiet e Lundby, 2015). Porém, a digitalização
é abstrata e difícil de entender, o que leva a uma
sensação de desprendimento do ambiente digital.
A sociedade digitalizada como interface do digital
e físico (Dufva e Dufva, 2017).
A Rutura para a Smartização, Produtização e Servitização
A empresa ‘smart’ reorganiza e compreende
o trabalho que desenvolve o homem ‘smart’, em
“criar tecnologias de conhecimento e aplicá-las em
escalas maiores, em empresas cooperativas indissociável do que é ser humano” (Rheingold, 2003).
Permite utilizar ferramentas digitais de atualização
constante em equipamentos de processamento rápido, onde executam de forma eﬁciente e confortável sem interrupção. Ter vantagem competitiva
‘smart’ é deter poder tecnológico, chave da mudança da inovação, para o futuro da criação de produtos e serviços ‘smart’.
No contexto ‘cloud’, construímos uma partilha
digital que nos permite exceder as limitações biológicas de nosso cérebro reptiliano, animal e humano (Nuemier, 2013), uma nova metacognição que
emerge de acesso ao ‘homem cloud’, permitindo
ligar à nuvem em qualquer local, a qualquer hora
através de uma ligação a essa rede. A nova economia emerge democratizada pela tecnologia ‘smart’,
para realização de tarefas, execução do exercício do
e-bussiness para expansão e exportação de serviços e produtos, porque as Smart cities permitem o
avanço do Smart commerce, com Smart devices,
através do machine learning e o big data é o seu
empregado.
As empresas ‘smart’ que apliquem o Marketing
5.0 (Kotler et al, 2021) devem orientar-se por dados
desde o início, isto é, Smart algorithms. Construir
um ecossistema de dados é o pré-requisito para
implementar-se nos casos de estudo do marketing
5.0, onde permite-se que os proﬁssionais executem
marketing preditivo para estimar o retorno potencial de cada investimento através da personalização
e contexto para cada cliente individual no ponto de
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venda. Finalmente, os proﬁssionais podem projetar uma interface perfeita com os clientes usando
o marketing aumentado. Todos esses elementos de
execução exigem agilidade corporativa para fornecer uma resposta em tempo real às mudanças do
mercado, impulsionar o avanço da tecnologia em
todos os aspetos da humanidade e melhorando a
qualidade de vida.
No campo do design de identidade (Raposo
et al, 2020), referem uma nova abordagem sobre
o conceito de identidade que pode ser estudada
considerando-a em “Identidade existente” (real),
“Identidade comunicada”, “Identidade percebida”
(como é entendida) e “Identidade desejada” (diagnóstico de identidade ou identidade corporativa e
auditoria de imagem). Na mesma ordem, os níveis
de identidade devem estar relacionados ao contexto, identidade visual, identidade de marca, imagem
de marca sobre novas empresas em economia.
Considera-se a relação que os níveis de identidade
devem estar relacionados ao contexto de identidade visual, identidade de marca, imagem de marca
(Raposo et al, 2020). Por outro lado, a identidade
corporativa é intangível e é criada por pessoas da
sociedade, não matéria, mas informação. Com isso,
é possível criar métodos de recolha e processar os
dados dispersos da empresa para obter informações sobre Identidade Corporativa (Raposo et al,
2020).
A próxima década digital da Europa 2030 requer uma visão, metas e objetivos para a transformação digital de economia circular, resiliente e impacto neutro no clima. O Conselho Europeu para a
digitalização da Europa elaborou um conjunto de
princípios orientadores que traduzem quatro vertentes digitais: “Cidadãos dotados de competências
digitais e proﬁssionais do setor digital altamente
qualiﬁcados”; “Infraestruturas digitais seguras,
eﬁcazes e sustentáveis”; “transformação digital das
empresas”; e por ﬁm, “digitalização dos serviços
públicos” (EU, 2021). Os projetos plurinacionais
são projetos de investimento entre o orçamento
da UE, Estados Membros, como infraestruturas
Pan-Europeias interligadas. Os direitos e princípios digitais para a Europa são uma declaração
interinstitucional solene do Parlamento Europeu,
do Conselho e da Comissão deﬁnidas por um Eu-
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ro barómetro anual dos seus direitos digitais. Para
além disso, a criação de um novo Conselho de Comércio e Tecnologia UE-EUA, representa conectividade com os parceiros externos para um fundo de
conectividade digital.
Entretanto, como o paradigma ‘Smart’ da próxima década é a profunda reconﬁguração da tecnologia “smart” no processo do papel da Identidade
Smart em Economia Local (ISEL), propomos assim a reconﬁguração do papel deste ator no quadro
da dinâmica integradora de uma nova visão da “Cadeia da Identidade Local”. Nesta cadeia, propõe-se
desde já que sejam considerados três elos ou subsectores cabendo, em cada um, as seguintes funções proﬁssionais: (a) Smartização: empresa; (b)
Produtização: empregado; (c) Servitização: cliente.

Figura 01: Visão Integrada da cadeia da iden�dade Local
Fonte: Autor (2021)

Sabe-se que cada um destes elos da cadeia da
identidade apresenta as suas tradições e história,
as suas técnicas, originalidade e reivindicações
proﬁssionais. Talvez seja possível incentivar os
diferentes elos a adotarem uma visão integrada
da cadeia da identidade, como foi proposto. Face
a este primeiro modelo de “Smartização”, “Produtização e “Servitização”, parece, então, útil
formularem-se algumas questões de partida:
— Entre Empresa e Cliente, que espécie de
relação é assumida pela identidade digital? Uma
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relação de marca? De identidade, comunicação,
cultura?
— Entre Empresa e Empregado, que espécie
de relação é assumida pela Identidade digital?
Uma relação de empregado? De microempresa,
trabalho, conectado?
— Entre Empregado e Cliente, que espécie de
relação é assumida pela Identidade Digital? Uma
relação de consumo?
Deﬁnimos “Smartização” como criação digital inteligente de relação entre “Empresa-Cliente”. Apresenta-se como Programa de Marca Local, democratizada pela tecnologia assente em
redes e tecnologias digitais que transformam os
negócios digitais em negócios “smart”. A “Produtização”, deﬁne-se como a produção digital inteligente, relação entre “Empregado-Empresa”,
caracterizada por um Program a de Empregado
Local de tecnologia para o desenvolvimento da
atividade e produção local. E por ﬁm, a “Servitização”, deﬁne-se como o consumo digital inteligente, deﬁnida por um “Programa de Consumidor
local” de capacidade de gerar trocas comerciais
em economia digital inteligente.

Figura 02: Programa de Iden�dade Smart em Economia Local
Fonte: Autor (2021)

Nesta problemática, os vértices são também
elos, e são a empresa, os clientes e os empregados, que convergem para a Identidade Smart. Esta nova conceptualização “Smart” provoca uma
reação na economia local, fatores de expansão,
experiência e audiência inteligentes. O mundo
tecnológico digital de intenção visual interfere
na indústria, com mudanças signiﬁcativas em
que os ambientes mudam o “E-business Smart”,
moldando para o novo canal omnibusiness (Kantar, 2020), distintos e evoluídos, que atenda as
necessidades do cliente a todo o tempo.

BrandTrends Journal - ABRIL/2022

53

A Smartização
A mudança do formato analógico para o digital fez nascer a digitalização, o efeito de tornar
digital. A conversão processada por computador
criou uma adaptação e modo de funcionamento
através da internet em dispositivos eletrónicos,
isto é, “Smart Devices”. A aplicação de tecnologias digitais a processos de trabalho e de negócios fez ﬂorescer o negócio digital. O “e-business”
cresceu no meio digital como solução empresarial, canal de vendas de produtos e serviços através do Omnicanal, isto é, trabalho em conjunto
entre site e loja. Novas parcerias e abordagens de
negócios ajudam os retalhistas a gerir o omnibusiness (Kantar, 2020), de perto, isto é, inserir um
pedido digital e ponto de recolha em loja física,
é uma forma de agir, para além de proporcionar
facilidade ou diversão. O rosto humano da marca
no Omnibusiness (Kantar, 2020) é a utilização de
tecnologia para criar a experiência do consumidor, quer dizer, oportunidade de mudar o comércio para a cultura, necessidades do cliente a todo
o tempo. Assim, a relação existente entre a empresa e cliente é a ‘Smartização’ da identidade, da
comunicação e da cultura, relação que se efetua
pelo Programa da Marca Local. Importa referir
que identidade ou branding é terminologia deﬁnida por vários autores de literatura divergente,
que no nosso caso, consideramos o conceito de
forma igual em contexto empresarial.
A relação entre empresa e cliente é sustentada por Neumeier (2019), onde deﬁne ‘o momento do branding/identidade’. Para o autor, representa o confronto entre produto e consumidor,
isto é, o produto tem apenas alguns minutos para
comunicar e informar o consumidor de todas as
características para ser efetuada a compra e assim haver ligação entre a marca e o consumidor.
Por um lado, o esforço da empresa em construir
um valor duradouro, por outro, determinar que
o ‘objetivo do branding/identidade é simples:
encantar os clientes para que mais pessoas comprem mais coisas por mais anos a um preço mais
alto’ (Neumeier, 2019).
Para Aacker (2014), o digital tem a capacidade de envolver o cliente através das ferramentas
digitais, como websites, em redes sociais, através
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de vídeo online e smartphone, efetuam a construção da marca, por entre a criação de programas, com compromisso de conteúdo e profundo signiﬁcado, segmentados, para conseguir
conﬁança dos clientes sobre os seus produtos
e serviços. O compromisso da marca, consegue
através da criação de programas o envolvimento
da comunidade, estimulada pelos comentários
e recomendações, enquanto o compromisso da
audiência da marca, signiﬁca estar disponível em
ouvir, aprender e acreditar, porque o comportamento, altera comparado com a exposição passiva da publicidade.
A exposição passiva é um caminho difícil
para a comunicação e mudança de atitude (Aacker, 2014). As redes sociais não limitaram o
conteúdo, pelo contrário, os websites puderam
agregar e conter informação gigantesca e um vídeo de quatro minutos pode contar uma história tão profunda, neste período pandémico, que
faz elevar a emoção do cliente (Aacker, 2014). A
segmentação transformou a experiência da marca, com desejos e conﬁança, com intenção dos
clientes proporcionaram a criação de opiniões
em apontar o objetivo da venda e não a aparência. A plataforma da marca e sua ampliﬁcação
foi possível através da capacidade em “aumentar
da oferta” e o “suporte da oferta” por parte das
MPME’S no mercado.
De facto, o papel do digital para as MPME’S
é aumentar a oferta, adicionar benefícios funcionais aos produtos e serviços, criadas pelas ferramentas críticas de construção e ampliﬁcação
da marca (Aacker, 2014), seduzindo os clientes através dos valores em saber do porquê em
destacá-los. Por outro lado, o suporte da oferta é
capacidade de compreensão de tornar o processo
de compra menos frustrante possível, providenciada pela tecnologia atual em cada MPME’S.
A identidade local como criatividade ‘Smart’
processa-se no meio digital como ferramenta visual de captação da atenção do cliente para o produto. Envolve os cinco sentidos e deve ser manuseado holisticamente para assegurar que aquilo
que a marca promete é o que a marca cumpre,
isto é, faculdade de encontrar soluções diferentes
face a novas situações. Por outro lado, a criativi-
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dade da identidade consiste em olhar para o seu
interior e ver o que tem de diferente, atrativo e
único. E compreender qual o impacto da criatividade para os clientes?
Em economia local, no comportamento coletivo todos desejamos ser iguais aos outros, queremos comprar grandes marcas além disso ambicionando ser diferentes, para nos distinguirmos
nós próprios ao comprarmos produtos e serviços, sejam eles de nichos ou não. A experiência
de compra começa a tornar-se um intercâmbio
cultural e centro de comércio que cada marca
materializa de forma diferente dependendo da
localização. O paradoxo é quanto mais cresce as
grandes marcas mais espaço deixam para os pequenos nichos.
Os algoritmos Smart são utilizados para
captar o cliente, através da emoção, intuição e
instinto, recolhendo dados para oferecer compras antecipadas, mercadoria que um individuo
necessite, é a superconveniência. A quantidade
de dados disponíveis é vasta e podem analisar
contínua e instantaneamente a reação no écran
táctil, de formatos diferentes, tais como “Smart
Devices”. ‘Na maioria das vezes, as pessoas não
sabem o que querem até verem, e muitas nem
têm certeza disso’ (Ollins, 2014). A intuição e
criatividade são a fórmula mágica para a verdade sob um mesmo rótulo. À medida que o próprio campo de atuação – comércio, desporto,
educação, pesquisa, empreendedorismo social
– se torna mais global, surgem marcas de maior
visibilidade e mais competitivas. Qualquer pessoa pode promover qualquer coisa, e a marca é o
meio que utilizam.
A cultura local ‘Smart’ é essencial na competência do mercado local através da essência e autenticidade para o sucesso da identidade. O Glossário das Marcas da Interband (2008) deﬁne que
‘a essência é um conjunto de atributos intangíveis
e de benefícios, de características-núcleo que deﬁnem e diferenciam uma marca’. A essência que
captura bem os quatros elementos principais é o
‘desenvolvimento de líderes que redeﬁnam a forma como fazemos os negócios’. Com abordagem
diferente sobre a inovação e liderança, ela aspira
redeﬁnir em vez de simplesmente evoluir o negó-
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cio. O que uma marca concorrente não pode fazer
é copiar a organização, o seu pessoal, a cultura,
os programas de herança, através das capacidades porque são únicas (Aacker, 2014).
A mudança tecnológica de grande impacto na vida humana faz-se através de programas
de apoio em propostas de valor, em oferecer
credibilidade como ‘endossante’ e de propostas
superiores, algo básico para o relacionamento
entre marca e cliente. Uma opção estratégica é
a compreensão da marca local de empresa local.
A razão da sua essência reside no facto da sua
segmentação identiﬁcar-se como orgulho patrimonial e que perdura no tempo e no espaço. A
estrada local não restringe a empresa local, mas o
sucesso advém do ‘sabor local’ e em ser aceite pela cultura local e não vista como ‘ser estrangeiro’.
A mudança para um mercado de valor local
fez diminuir as margens de lucro, através de vários motores de crescimento e vitalidade desse
mercado, desde a sensibilidade ao preço, economia instável e categoria pouco diferenciadora,
são fatores dominantes na identidade local em
que os retalhistas gigantes online apresentam
canais de venda superiores para o omnibusiness
(Kantar, 2020) invés de uma plataforma única de
comércio online.
No mundo de hoje, tanto no marketing
quanto no retalhista, envolve-se a compreensão
do consumidor na procura das correções signiﬁcativas e autênticas. Na autenticidade ‘Smart’,
as marcas são ativas que impulsionam a estratégia e planeamento. A marca entrelaça-se com
a cultura e valores organizacionais dos negócios, estimando o valor do produto-mercado,
quer dizer, produto em unidades de negócio de
mercado impulsionado pela marca. O mercado
económico transformou o negócio empresarial
na adaptação ao mundo digital. A cultura das
marcas como nova autenticidade e origem enfatizada pela tecnologia e personalidade, valorizam
a herança, origem e fabricação do produto, onde criam ansiedade na autenticidade local para
a compra de produtos ‘frescos’, ‘sustentáveis’ e
‘amigos do ambiente’. O cliente ‘local’ e ‘urbano’
desejam produtos de origem local prestigiados
pelo signiﬁcado da proveniência, ‘a localidade’,
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na obtenção de honestidade, sabores e fonte de
vitaminas orgânica. Já o cliente ‘digital’ deseja
produtos sem saber a sua origem ou fabricação,
porque na compra online são escolhas em detrimento de outras.
‘A marca autêntica vem de todos os lugares, mas devem ser baseadas na proveniência’
(Ollins, 2014) e no sentimento de autenticidade
que obtêm. Um fator chave de autenticidade é o
made in, produtos locais com rótulo de origem
no produto. De facto, as marcas locais, inovadoras e bastante novas perceberam a ligação da autenticidade ao charme com linguagem informal
e empática, porque por exemplo, a alimentação
orgânica é uma associação emocional com autenticidade, mas combinados com a qualidade
de vida, informalidade e charme, ganham nova
agenda na comunicação da marca local, procurando ser mais puras, autênticas e saborosas.
O crescimento empresarial surge pela aquisição e não pela inovação de mudança estratégica. A verdade parece ser que os produtos orgânicos, sejam eles quais forem, têm a ver com
sentimentos de autenticidade e nós, consumidores queremos. ‘Somos vítimas do feito placebo.
Pode ser! (Ollins, 2014) O consumismo do too
much, do açúcar, sal, obesidade e desperdício,
entre outros, revelam pretensão de algo que se
origina em determinado lugar, como de costume
o clima da época se reﬂete na arte.
O ethos local é colocar o lixo em sacos diferentes ou em contentores por controlo de acessos
digitais e levar a sério o meio ambiente, a sustentabilidade e o seu próprio bem-estar. Onde
puder, compre autêntico! A autenticidade não
é movimento como moderação e honestidade,
mas sim uma manifestação do espírito da nossa
época, onde o signiﬁcado atual é a novidade. O
movimento da autenticidade em prol do clima
e sustentabilidade, requer comportamento no
mercado local. A moda passageira e mudança de
humor afetará as pessoas por muito tempo, desde o pensar e sentir durante gerações e o consumismo relaciona-se com o produto interno bruto
(PIB), porque tem valor para conquistar melhor
emprego e remuneração.
A negação do autêntico ﬂoresce pela indús-
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tria do ‘tecnokitsch’, uma tecnoestética digital e
hiper-realista em média digital, capaz de expressar sentimentos e emoções, uma arte da mediocridade ou mau gosto (Costa, 2013). O contexto
de design requer um contributo mental e instrumental desempenhado pelo designer juntamente com os triunfos das boas ideias centradas nas
pessoas, ideias de que o mundo precisa através
do design.
A Identidade Digital em Economia Local
A identidade local é diferente da identidade
dos produtos (Anholt, 2007). A identidade do
local sempre foram as marcas, no sentido mais
verdadeiro da palavra. Os proﬁssionais de marketing sempre estabeleceram que estar na posse do comportamento humano é estar na posse
da verdade. E esta tem de ser vendida (Anholt,
2007).
A identidade local consiste num plano retalhista, competitivo e de visão estratégica para a
localidade. Satisfazer e comunicar é o principal
recurso da maior parte dos locais, determinados
pela essência da marca para quem vive naquele
local, em saber como são feitas e realizadas as
coisas. A identidade é o equivalente exato de viver a marca no setor comercial. Cada região tem
de competir com todas as outras regiões pelo intelecto, rendimentos, talento e voz.
As ações de comunicação em economia local apresentam-se pela promoção do comércio e
pela partilha da cultura. As categorias básicas de
comunicação apresentam-se pelo turismo, pessoas, cultura e património, marcas exportadoras,
política interna/externa e investimento e migração. A identidade deve estar alinhada com o máximo de canais para comunicar a estratégia de
desenvolvimento da localidade, com conﬁança
interna e no desempenho externo. O progresso
proporciona rapidez na mudança da identidade
local de percepção e realidade, onde a principal
lição do marketing é sermos todos inﬂuenciados
por aquilo em que acreditamos e a segunda lição
é a compreensão da objetividade através da virtude crucial na localidade e o produto coincidir
com a promessa.
A importância do efeito identidade local

ARTIGO

torna-se essencial enquanto valor económico e
progresso social, objetivo de expressão na economia, cultura e política, porque somos guiados pelo sentimento local. Desaﬁarmos o local
é compreender os preconceitos das mentalidades, ouvirmos de vez em quando algo autêntico
e ser relevante para a localidade, em associar a
componente chave da identidade do tradicional
com algo inovador da identidade e permitirmos
criar riqueza económica. Para tal, precisamos
de nos posicionar de acordo com a promessa
da identidade local e desenvolver a necessidade
básica de coerência com comportamento e representação empresarial, isto é, força para criar
prosperidade e inovação.
Controlar o poder da linguagem e das imagens para provocar mudança social permite-nos
criar uma identidade positiva, um humanismo
e sabedoria através dos académicos aliada à vivência da prática, para assim aumentar a riqueza local. Por ﬁm, a conectividade, a ligação entre pessoas e instituições, permite-nos partilhar
objetivos comuns, entre o sector público com
privado e associações não governamentais, para estimularmos a participação e envolvimento
da população com vista à construção de relações
fortes e positivas com a identidade local.
‘O mercado requer mudança e liderança. Se a
liderança é a habilidade de criar mudança, então
a tribo acredita nela e o mercado exige mudança’
(Godin, 2008). Líderes usam paixão e ideias para
liderarem pessoas em vez de usarem ameaças e
burocracia para guiá-las, para as consciencializar de como as organizações, micro, pequenas e
médias empresas (MPME’S) funcionam, porque
estas consciências permitem que elas mudem. O
focus da comunicação, isto é, o centro da atenção da identidade no mercado local, quer dizer,
partilha de interesses e formas de comunicar pelo ‘líder para a tribo’, ‘da tribo para o líder’, do
‘membro da tribo para membro da tribo’ e ‘membro da tribo para estranho’ (Godin, 2008). Portanto, um líder local pode ajudar-nos a aumentar
a eﬁcácia da tribo e dos seus membros, para isso
necessitamos de transformar interesses partilhados com objetivos comuns de paixão e desejos de
mudança. Por outro lado, fornecer ferramentas
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que permitam estreitar os membros em suas comunicações e alavancar a tribo para crescimento
de novos membros.
A narrativa da identidade local conta-nos
histórias sobre quem somos e o futuro que estamos a construir, com conexão entre líder e tribo
na criação de algo sem limites. O mercado local
deseja ser notável na demonstração de que as
ideias que se espalham ganham, e as ideias que
se espalham são notáveis através da voz, do estilo
e da novidade. Contrariamente, o medo é uma
emoção, sem dúvida um dos mais fortes, mais
antigos e mais conectados.
Os consumidores desejam mais compromissos com paixão e poder sobre a felicidade do que
qualquer outra pessoa. Eles têm a tribo que os
apoia. Desaﬁar o status quo requer um compromisso, tanto público quanto privado. Envolver
signiﬁca alcançar outras pessoas e colocar as suas ideias em risco. Os consumidores devem acreditar. Algumas tribos dão-se melhor quando são
pequenas e mais exclusivas.
Notas ﬁnais
A evolução do mercado económico nacional
transformou o negócio empresarial e a atividade económica na comercialização dos produtos e
serviços, sustentada pela criação do e-business,
pelo poder das redes sociais e pela expansão nos
media digitais. As MPME’s analisaram a inﬂuência do papel do digital e da comunicação, sobre o ‘Momento Smart’ na identidade digital em
economia local. A transformação digital com as
iniciativas das experiências digitais e a produção
criativa/automatização apresentaram um compromisso na identidade com atribuição de um
benefício exclusivo, regular a oferta e procura no
digital. A agilidade no estilo de vida do consumidor modiﬁca-se pela tecnologia local, através da
nova visão empresarial de conﬁança, de crescimento e implementação de estratégias de vendas
de produtos e serviços no omnibusiness porque
as redes organizaram-se em processos condutores de transação de produtos e serviços em mercado de soluções ‘smart’.
A nova economia emerge democratizada
pela tecnologia ‘smart’ para expansão e expor-
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tação para fazer avançar a sociedade inteligente
e a nova abordagem da identidade local requer
diagnóstico ou audiência de imagem. A próxima
década é de profunda reconﬁguração da tecnologia ‘smart’ no processo do papel da identidade
digital em economia local como a ‘smartização’.
Esta, apresenta-se como criação digital inteligente entre empresa(s) e cliente(s) e democratiza-se
pela tecnologia assente em redes e tecnologias
digitais que transformam os negócios digitais
em negócios ‘smart’ provocadas pela expansão,
experiências e audiências.
A primeira nota conclusiva é a “Smartização
da Identidade, da Comunicação e Cultura”, relação entre Empresa-Cliente. Na Identidade, a
criatividade compreende a avaliação e competição das empresas como investimento de recursos
ou competências em criar estratégias pioneiras
na utilização de ferramentas criativas para promoção da criatividade. A inovação através de
programas ambientais e sociais residem no benefício exclusivo de missão e valor para conectar-se na diferenciação de mercados de sucesso. A
singularidade evidencia uma linguagem como
verbo, como logos e com veículo que segue um
caminho criativo. Na Comunicação, a emoção
genuína digital ultrapassa o espaço físico onde
o vídeo institucional e empresarial da localidade
defende a singularidade do momento. A interatividade troca informações entre uma pessoa e
um sistema de comunicação local, como o indivíduo explora o espaço da comunicação, como
sistema de pertença, herança e propriedade, ao
invés da interatividade empresarial explora-a como comércio local e turístico, uma economia de
marcas locais ao serviço do turismo e visitantes.
Uma experiência mais curta, mais rápida e mais
simples reinventará o ecossistema de inovação
do amanhã através da mensagem instantânea,
da pesquisa instantânea, da colaboração instantânea, o futuro da experimentação da organização é instantâneo. Na Cultura, a narração de histórias e liderança são catalisadores de uma ação
empresarial. A imaginação através da história
local evoca um futuro e aponta em direção sobre
medidas reativas ao invés de proativas, ao associar uma história positiva e negativa. Uma op-
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ção estratégica é a compreensão de marca local
de empresa local. A razão da sua essência reside
no facto da sua segmentação identiﬁcar-se como
orgulho patrimonial que perdura no tempo e no
espaço. As marcas valorizam a herança, origem
e fabricação do produto, criando ansiedade na
autenticidade local para a compra de produtos
‘frescos’, ‘sustentáveis’ e ‘amigos do ambiente’. ‘A
marca autêntica vem de todos os lugares, mas devem ser baseadas na proveniência’ (Ollins, 2014)
e no sentimento de autenticidade que obtêm.
Onde puder, compre autêntico!
A segunda nota conclusiva é o “Programa
de Marca Local” que materializa em “conﬁguração do programa”, “Oferta do produto/Serviço”
e “Oferta da marca local”. A Conﬁguração do
Programa foca-se no funcionamento interno da
empresa e seus sistemas de negócio. O “modelo
de negócio” refere-se em como ganhar dinheiro. Na “Rede” como conectar-se com as pessoas
para criar valor. Na “Estrutura” deﬁne-se como
organizar e alimentar o talento e ativos. Por ﬁm,
o “Processo”, como usar assinatura ou métodos
superiores para fazer o trabalho. A Oferta do
Produto/Serviço deﬁne os principais produtos
e serviços de uma empresa ou coleção/linha de
produto e serviço. A “atração do produto” implica
como desenvolver recursos e funcionalidades diferenciadores. No “sistema do produto” criam-se
produtos e serviços complementares. A Oferta
da Marca Local importa-se no foco dos elementos para o cliente de uma empresa e sistema de
negócio. No “Serviço” apoia-se e ampliﬁca-se no
valor da oferta. No “Canal” deﬁne-se como entregar a oferta ao cliente e ao utilizador. Na “Marca”
determina-se a representação das suas ofertas e
negócios. Por ﬁm, o “Compromisso do Cliente”
caracteriza como promover atração e interação.
Por ﬁm, a ‘Smartização da Identidade, da Comunicação e da Cultura efetuada pelo Programa
de Marca Local, onde o negócio empresarial local
precisa de adaptar-se à ‘Smart City’, transforma
o mercado económico e os poderes das tribos locais precisam do passado para documentarem o
futuro da identidade ‘Smart’ em economia local.
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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo estudar os
impactos gerados nas marcas do mercado brasileiro a partir das campanhas de marketing envolvendo causas em prol da igualdade e da diversidade. Compreender como os consumidores
reagem a essas ações, qual a sua conexão com
as marcas que se posicionam em favor de causas sociais e quais são as suas expectativas para
o futuro dessa relação mercadológica. Portanto,
a partir da observação de ações recentes de reposicionamento de marca, espera-se perceber se
as empresas estão conseguindo acompanhar as
mudanças na sociedade, e se houve uma transformação na forma como as empresas se comunicam e se engajam com o público. A abordagem
da pesquisa engloba principalmente questões de
igualdade racial e da causa LGBT, além da intenção de demonstrar a importância de estabelecer
um posicionamento e acompanhar conversas sobre esses temas dentro e fora das redes sociais. O
estudo explora conceitos como o valor da marca e
como mensurá-lo, e detalha o processo de construção de marcas com viés social. O artigo visa
demonstrar como o posicionamento em defesa
da diversidade reﬂete no crescimento das marcas estudadas e analisa os resultados obtidos em
cases de sucesso de diferentes marcas no Brasil
nos últimos anos.
Palavras-chave: diversidade; igualdade; branding; posicionamento de marca; marcas inclusivas.
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Abstract:
This article aims to study the impacts generated
on brands in the Brazilian market from marketing campaigns involving social causes for equality and diversity. In addition to understanding
how consumers react to these actions, what is
their connection with the brands that position
themselves in favor of the causes and what are
their expectations for the future of this marketing
relationship. Therefore, from the observation of
recent brand repositioning actions it is expected
to see if companies are managing to keep up with
changes in society, and if there has been a transformation in the way companies communicate
and engage with the public. Addressing mainly the issues of racial equality and of the LGBT
cause, the research intends to demonstrate the
importance of taking a stand and following the
conversations about these themes inside and
outside social networks. The research explore
the concepts of brand value and how to measure
it and detail the process of building brands with
a social bias. The article should demonstrate how
the positioning in defense of diversity reﬂects on
the growth of the brands studied and analyze the
results obtained in successful cases of diﬀerent
brands in Brazil in last years.
Keywords: diversity; equality; branding; brand
positioning; inclusive brands.
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Resumen:
EEste artículo tiene como objetivo estudiar los
impactos generados en las marcas en el mercado brasileño a partir de campañas de marketing
que involucran causas a favor de la igualdad y
la diversidade. Comprensión cómo reaccionan
los consumidores ante estas acciones, cuál es su
conexión con las marcas que se posicionan a favor de causas sociales y cuáles son sus expectativas para el futuro de esta relación de marketing.
Por tanto, a partir de la observación de acciones
recientes de reposicionamiento de marca, se espera ver si las empresas están logrando mantenerse al día con los cambios en la sociedad, y si
se ha producido una transformación en la forma
en que las empresas se comunican e interactúan
con el público. El enfoque de investigación abarca principalmente temas de igualdad racial y la
causa LGBT, así como la intención de demostrar
la importancia de establecer una posición y seguir las conversaciones sobre estos temas dentro
y fuera de las redes sociales. El estudio explora
conceptos como el valor de marca y cómo medirlo, y detalla el proceso de construcción de marcas
con sesgo social. El artículo tiene como objetivo
demostrar cómo el posicionamiento en defensa
de la diversidad reﬂeja en el crecimiento de las
marcas estudiadas y analiza los resultados obtenidos en casos de éxito de diferentes marcas en
Brasil en los últimos años.
Palabras-clave: diversidad; igualdad; marca;
posicionamiento de marca; marcas inclusivas.
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Résumé:
DL’objectif de cet article est d’analyser les impacts dans les marques du marché brésilien,
en se basant sur les campagnes de marketing
concernant la diversité et l’égalité entre les
personnes. On vise à comprendre comment les
consommateurs réagissent à ces actions, leur
relation avec les marques qui se positionnent
pour les mouvements sociaux et ce qu’ils attendent pour l’avenir de cette relation de marché. A partir de l’observation de récentes actions
de repositionnement des marques, on envisage
comprendre si les entreprises arrivent à accompagner les changements de la société et s’il y
a eu une transformation dans la manière dont
les entreprises communiquent et s’engagent
avec leur public. Cette recherche s’utilise des
questions concernant les égalités raciales et le
mouvement LGBT. En plus, on met en évidence
l’importance d’avoir un positionnement et d’accompagner les avis du public dans les réseaux
sociaux et également en dehors. Les concepts
de valeur de marque, comment la mesurer et
les détails du processus de sa construction sont
aussi présents dans cette approche. Comme
résultats, on espère démontrer comment le
positionnement en défense de la diversité enchaîne la croissance des marques étudiées ; on
analyse aussi les résultats obtenus en exemples
bien réussis de diﬀérentes marques au Brésil au
cours des dernières années.
Mots-clés: diversité ; égalité ; branding ; positionnement de marque ; marques inclusives.
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Introdução
De acordo com um estudo da Harvard Business Review (2016), empresas que investem
em diversidade possuem 45% mais chances de
elevar a sua participação no mercado. Essa oportunidade de crescimento, aliada ao aumento dos
debates sobre a inclusão e a igualdade na sociedade, faz com que as marcas venham repensando
sua postura diante desses assuntos. Além disso, o
consumidor atual exige que as empresas estejam
cada vez mais humanizadas, atuando em favor
da inclusão social e da diversidade, e preza por
marcas que possuam posicionamento claro sobre isso. Para ele, faz sentido comprar produtos
e serviços de empresas que tenham uma postura
adequada àquilo que pensa e sente, e tende a ﬁdelizar e defender marcas que estejam alinhadas
com seu pensamento.
As redes sociais contribuem signiﬁcativamente para que a opinião do consumidor seja
levada em consideração. Se antes do avanço da
tecnologia os clientes não tinham um canal direto para se comunicar com as marcas, agora eles
conseguem expor suas insatisfações e colocações
a respeito do posicionamento delas. O caminho
hoje é inverso: o consumidor pauta as ações das
empresas e tem muita inﬂuência sobre elas.
Por meio de levantamentos de dados sobre
o mercado brasileiro, principalmente sob a perspectiva do branding e do marketing, será possível entender de que maneira um posicionamento
bem consolidado pode ser positivo para o valor
das marcas. Nesse sentido: “A responsabilidade
social corporativa melhora a imagem da marca,
criando um relacionamento mais próximo com o
consumidor, reforçando sua reputação, encorajando a lealdade e transmitindo valor”. (ALESSIO, 2008 apud SAUSEN, 2016).
Baseado nos estudos da consciência e posicionamento de marca, pertencimento e reconhecimento do consumidor diante da marca, o
presente artigo apresentará o impacto dessas
ações inclusivas nas empresas nacionais ou internacionais, com ﬁliais no Brasil. As análises
de cases de sucesso contribuirão para evidenciar
qual o impacto das ações inclusivas nas imagens
dessas empresas. O presente artigo visa também
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reﬂetir sobre a importância em abordar as ações
inclusivas no mercado e entender como as marcas podem se comprometer a trabalhar em ações
dessa natureza e se posicionar verdadeiramente
em prol da diversidade e da inclusão social.
1. Posicionamento das marcas e a relação
com o consumidor
Vivemos em uma sociedade em que o consumidor pauta o mercado. Se até o ﬁnal dos
anos 1990, encontrava-se a inﬂuência no sentido
oposto, atualmente as marcas seguem ouvindo
cada vez mais seus clientes para entender suas
dores, exigências, preferências e necessidades.
Segundo Philip Kotler, estudioso considerado o “Papa” do Marketing, estamos na Era do
Marketing 4.0, que tem como premissa o marketing ainda mais humano e centrado no consumidor. Kotler destaca a importância de criar marcas que se comportem como pessoas: acessíveis
e vulneráveis. A consequência é um processo de
humanização das marcas, que devem estar ainda
mais próximas dos clientes, “tornando-se parte
integral do seu estilo de vida” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).
Neste cenário, as redes sociais contribuem
fortemente para o protagonismo dos consumidores nessa relação com as empresas. Nesse
ambiente, é possível que sejam demonstradas
suas opiniões e convicções, e há espaço para a
voz ativa, a ponto de inﬂuenciarem nas decisões
e escolhas das marcas.
Os proﬁssionais de marketing precisam embarcar na
mudança para um cenário de negócios mais horizontal, inclusivo e social. O mercado está se tornando
mais inclusivo. A mídia social elimina barreiras geográﬁcas e demográﬁcas, permitindo às pessoas se
conectarem e se comunicarem e, às empresas, inovarem por meio da colaboração. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 29).

As marcas estão atentas ao que pensam os
clientes e monitoram as interações sobre seus
produtos e serviços. No entanto, a atenção aos
comentários nas diferentes redes sociais não é
motivada apenas para acompanhar as opiniões
sobre aquilo que as marcas oferecem.
As interações são um termômetro para as
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companhias, que buscam melhorias e aprimoramento de acordo com as reações do público.
Além disso, procuram neste ambiente orientação para deﬁnir e reforçar seus posicionamentos.
Um exemplo é o episódio ocorrido em junho de
2020, envolvendo o canal Globo News. Na época,
a emissora da TV paga foi criticada por um usuário do Twitter ao apresentar o programa “Globo
News em Pauta” sobre racismo, apenas com jornalistas brancos. No dia seguinte à apresentação,
o canal agradeceu o internauta pelo apontamento e exibiu um novo debate, sobre o mesmo tema,
apenas com jornalistas negros, que compartilharam com os telespectadores suas vivências reais
sobre o racismo.
A Diretora-Geral do Twitter Brasil, Fiamma
Zarife, aﬁrma que esta rede, especiﬁcamente,
abriga movimentos, debates e tendências, por ser
conversacional e aberta para expressão de opiniões, a todo momento. No entanto, todas as redes,
cada uma à sua maneira, têm espaço para esse tipo de conversa e são fundamentais para colocar o
consumidor em um papel de inﬂuência nas tomadas de decisões das empresas. “Reações imediatas
e espontâneas dos consumidores nas plataformas
digitais são uma forma de tirar o pulso da marca e
entender como suas narrativas estão sendo recebidas e ampliﬁcadas”. (ZARIFE, 2020).
Dentro ou fora das redes sociais, o consumidor exige das empresas que demonstrem propósitos bem deﬁnidos e, de preferência, alinhados
aos seus valores. Faz-se cada vez mais necessário
o posicionamento sobre assuntos relevantes em
nossa sociedade, como discussões sobre a diversidade e igualdade racial e de gênero.
David Aaker, autor de referência no estudo
de Branding, aﬁrma que uma marca pode levar
o pertencimento a determinados grupos sociais,
transmitindo benefícios sociais:
“Um benefício social é poderoso porque dá uma
sensação de identidade e pertencimento, duas motivações humanas bastante básicas. Esse ponto de
referência social pode desempenhar uma função no
processo de deﬁnir um indivíduo e inﬂuenciar as
marcas que ele compra, usa e valoriza”. (AAKER,
2015, p. 56).
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No início do século XX, o sociólogo George
Simmel já estudava a deﬁnição de pertencimento, que deﬁniu como agrupamento das pessoas em círculos sociais, que acontece a partir
de pontos focais em comum, sejam interesses
sociais, políticos ou identitários. Não é de hoje
que o ser humano busca acolhimento e identiﬁcação em grupos com as mesmas aﬁnidades.
(SIMMEL, 1983 apud AMORIM, 2016).
A facilidade em criar diálogos e ampliar debates, por meio da internet, contribui diretamente para uma maior inserção das pessoas nestes
círculos sociais. De acordo com Amorim, “a tecnologia tem um papel central na mediação dos
círculos sociais”. (AMORIM, 2016, p. 4).
Maria Inês Tomael e Regina Maria Marteleto
aﬁrmam que “nas sociedades modernas, os indivíduos tendem a pertencer a diferentes círculos,
em parte porque alguns círculos são consequências de outros, em parte porque cada pessoa, por
meio de uma pluralidade de meios adquire algumas conﬁgurações únicas de círculos”. (TOMAEL, MARTELETO, 2013 apud AMORIM, 2016).
Portanto, a partir de determinados posicionamentos das marcas, os consumidores podem
se sentir incluídos de diferentes formas e em
diversos círculos. É preciso que as empresas se
atentem a esta perspectiva, entendendo a responsabilidade que têm nesse relacionamento
com o cliente.
1.1 Síntese do contexto brasileiro sobre posicionamento de marca para o consumidor
A preferência do consumidor por marcas que
demonstram posicionamentos claros e alinhados aos seus valores tem se tornado comum no
mercado brasileiro. Nos últimos anos, empresas
vêm unindo propósito e publicidade, produzindo
campanhas de marketing abordando temas como
inclusão e igualdade, e têm conquistado resultados positivos em valor de mercado e branding.
O levantamento realizado em 2020 pela Interbrand4 apontou que entre as marcas mais valiosas no Brasil estão empresas como Itaú, Skol,
Natura, Magazine Luiza e Havaianas.
4Consultoria de marcas que analisa o valor das empresas ao redor do
mundo.
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Os posicionamentos e as abordagens positivas envolvendo diversidade são características
comuns a essas companhias, que se tornaram
referências no mercado nacional e se mantêm
entre as 20 marcas mais valiosas desde a edição
de 2018 do estudo anual. A pesquisa Oldiversity,
realizada pelo Grupo Croma, em julho de 2020,
também aponta as marcas Globo, O Boticário,
C&A e Coca-Cola como as mais lembradas pelo
público brasileiro quando se trata de diversidade
e inclusão.
De acordo com a 13ª edição da pesquisa
Global Consumer Pulse, da Accenture Strategy, publicada em 2019, 83% dos consumidores
brasileiros preferem comprar de marcas que
tenham propósitos alinhados aos seus valores.
Neste mesmo estudo, 79% dos entrevistados
aﬁrmaram desejar que empresas se posicionem
sobre temas sociais, políticos e sustentáveis. Como consequência, o posicionamento - ou a falta
dele - interfere na decisão de compra de 76% dos
participantes do estudo, ao mesmo tempo em
que 87% gostariam que as empresas fossem mais
transparentes sobre a origem de seus produtos,
relações com seus colaboradores e a realização
de testes em animais.
No contexto atual5, incluindo o cenário de
pandemia, que já dura mais de 15 meses, questões políticas e sociais tornaram-se centrais nos
debates pelo País. Se antes empresas poderiam
se justiﬁcar pelo caminho da isenção de opinião,
agora pode ser enxergado como omissão. Sendo
assim, o posicionamento que o brasileiro espera
das marcas deve ser coerente com o seu pensamento e sua política interna e externa.
Zarife (2020) aﬁrma que “agir com consistência é o maior desaﬁo das empresas numa época em que as pessoas cada vez mais olham para
as marcas como fontes de informação, descompressão, estabilidade e segurança”. Dessa forma,
é fundamental que as marcas sigam evoluindo
no mesmo sentido da sociedade e se adaptem
às mudanças estabelecidas pelo mercado e pelo
consumidor, sem que percam suas identidades e
de forma natural. É preciso se atentar àquilo que
é realmente importante para os clientes e parti5O artigo foi escrito entre os meses de maio e julho de 2021.
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cipar ativamente de suas conversas, a ﬁm de entender de que forma se reinventar.
2. Diversidade e ações inclusivas: limites
da pesquisa
Nunca as pautas sobre racismo, feminismo,
causa LGBTQIA+6 e igualdade racial, social e
de gênero foram tão amplamente abordadas
quanto atualmente. Movidos pelo crescimento
dos movimentos sociais, pelo expansivo acesso
à informação e pela conscientização proposta
nas redes sociais, os debates ganharam força e
espaço diante da opinião pública. Além disso,
a força e o posicionamento das novas gerações
tornaram-se catalisadores para o crescimento
e a fixação das pautas sobre diversidade.
Um estudo sobre a Geração Z7, realizado
em 2018 pela WGSN8, aponta a aceitação e a
inclusão como questões fundamentais para
parte desta geração, subdividida entre as categorias “Eu” e “Nós”. E é da categoria “Nós”
que vem a sede pelo propósito de vida, mesmo
em atitudes cotidianas, e o desejo de aprender
e falar sobre inclusão, diversidade e meio ambiente. Segundo a pesquisa, “diversos coletivos
e grupos se esforçam para cultivar um mundo
mais inclusivo, que entende e valoriza as diferenças. Muitas das causas vão da luta por direitos iguais para raças e gêneros diferentes até
a proteção dos direitos de pessoas LGBTQ+”.
(WGSN, 2018).
Jacques Meir, CKO do Grupo Padrão e especialista em branding, afirma que o comportamento da Geração “We” reflete nas marcas
que irá consumir. “Se relacionar com a Geração
Z pressupõe disposição para construir marcas
inclusivas e abertas, que apoiem e atuem efetivamente na defesa de propósitos e que se dediquem a estimular o fortalecimento das marcas
individuais”. (MEIR, 2018).
Essas questões se estendem ao âmbito
profissional das gerações mais atuais. Uma
6Sigla que une as iniciais das palavras Lésbica, Gay, Bissexual, Trans-

gênero, Queer, Intersexo e Assexual e o símbolo +, que se refere a outros grupos e variações de sexualidade e gênero.
7Deﬁnição do grupo de pessoas nascidas entre 1995 e 2010.
8Empresa americana de previsão de tendências.
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pesquisa realizada em 2018 pela Censuswide9,
encomendada pela Shutterstock10, demonstrou
que os proﬁssionais de marketing da Geração
Y11 e da Geração Z utilizaram mais imagens com
modelos que representam a diversidade racial e
de gênero em campanhas no último ano, comparados aos proﬁssionais da Geração X12 e Baby Boomers13. Ainda de acordo com o mesmo
levantamento, que entrevistou 502 proﬁssionais
de marketing, 90% dos entrevistados acreditam
que campanhas com diversidade podem melhorar a reputação das marcas e 95% deles veem potencial de crescimento para a utilização de diversidade em imagens em campanhas de marketing.
Em 2020, o Google14 bateu recorde de pesquisas sobre racismo, atingindo 100% de interesse do público entre 31 de maio e 6 de junho. O
maior número de pesquisas sobre o assunto em
14 anos. Outro termo muito procurado no buscador no mesmo período foi “privilégio branco”,
que passou de 21% (em março) a 100% de interesse dos internautas brasileiros.
O assassinato de George Floyd, um cidadão
negro, por um policial branco na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, reacendeu o debate sobre o racismo estrutural e o abuso policial,
principalmente contra cidadãos negros no País
e ao redor do mundo. O movimento Black Lives
Matter se fortaleceu neste período, propagando
informações sobre o combate ao racismo e a luta
pela igualdade.
As buscas por termos envolvendo as causas
de gênero também tiveram aumento no mesmo
ano. Na semana de 28 de junho a 4 de julho de
2020, o termo “LGBTQIA+” chegou a 100% de
interesse nas buscas dos usuários no Brasil, devido ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, ce9Consultoria de pesquisa de mercado internacional.
10Plataforma de imagens digitais comerciais.
11Deﬁnição do grupo de pessoas nascidas de 1980 até os anos 2000.
Também conhecidas como Millennials.
12Deﬁnição do grupo de pessoas nascidas entre 1961 e 1981.
13Deﬁnição do grupo de pessoas nascidas após a Segunda Guerra
Mundial até 1964.
14Pesquisa realizada na plataforma Google Trends. Disponível em:
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR. Acesso em: 14 jun.
2021.
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lebrado em 28 de junho.
Tanto as tragédias como as datas que relembram as lutas dos grupos minoritários, acima
citados, tornam centrais os temas em debates e
conversas, e justiﬁcam o aumento do interesse
por esses assuntos no Brasil. No entanto, a preocupação da sociedade diante desses assuntos não
é momentânea ou sazonal e tende a se aprofundar
mais à medida que as pessoas dialogam, compartilham e debatem, dentro das redes e fora delas.
A partir da compreensão da importância da
inserção da diversidade nos debates públicos e
questionamento sobre a forma que as empresas
incluem essas pautas em suas ações de marketing, o presente estudo apresentará análises de
cases de diferentes marcas envolvendo as causas
sociais LGBTQIA+ e sobre igualdade racial. A
pesquisa pretende demonstrar também se há a
inserção da representatividade destes movimentos em ações de marketing no mercado brasileiro atual, devido à necessidade de abordar estes
temas neste momento, à luz do marketing, do
branding e da comunicação.
2.1 Histórico das ações inclusivas de marketing por marcas brasileiras
Até pouco tempo atrás as marcas de cerveja
eram amplamente conhecidas por reforçarem o
estereótipo imposto às mulheres brasileiras. As
campanhas publicitárias contavam com conteúdos e roteiros machistas, muitas vezes sexualizando as mulheres. Após se depararem com repercussões negativas, as marcas sentiram a necessidade
de aplicar uma imediata mudança de posicionamento e reformulação de suas campanhas.
No carnaval de 2015, a Skol estampou em
outdoors na cidade de São Paulo algumas frases como: “Esqueci o ‘não’ em casa”, o que gerou
revolta nos consumidores. Principalmente no
Facebook, estes expressaram indignação em relação à campanha, que estaria fazendo apologia
ao estupro. As críticas ﬁzeram com que a marca trocasse os cartazes por outros com a frase:
“Neste Carnaval, respeite” e lançasse uma nota
justiﬁcando a troca, “por respeito à diversidade
de opiniões”.
Após essa ocasião, a Skol passou por um repo-
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sicionamento de marca e começou a se envolver
em causas pró-diversidade. Em 2016, a marca foi
a patrocinadora oﬁcial da 19ª Parada do Orgulho
LGBT de São Paulo. Além disso, no mesmo ano,
a cervejaria criou a campanha “Redondo é sair
do seu quadrado”, em que incentivava a ruptura
dos preconceitos e apoiava a aceitação, estrelando atores de diferentes etnias e tipos físicos.
Tais mudanças trouxeram uma evolução ao
Brasil, que é hoje considerado um dos principais
mercados em termos de diversidade em ações
de marketing. É possível encontrar exemplos de
campanhas recentes que apresentam casais com
pessoas do mesmo gênero, modelos racialmente
diversos e transgêneros. Além disso, é comum
que marcas nacionais se posicionem em suas
redes sociais em datas voltadas à mobilização e
apoio às causas em prol da diversidade.
Entre os motivos por trás das campanhas inclusivas estão a necessidade de as marcas se conectarem com um público cada vez mais diverso
e o compromisso de entregarem aos consumidores mais do que produtos, serviços e experiências, oferecendo também representatividade. As
consequências de um posicionamento inclusivo
são marcas fortes, que ganham em valor de mercado e brand equity.
No entanto, uma pesquisa realizada em 2018
pela consultoria Croma Marketing Solutions,
com acesso exclusivo do portal EXAME, que
ouviu 1.814 pessoas, apontou que quase metade
(47%) dos entrevistados não conseguem se lembrar espontaneamente de marcas que promovam
a diversidade ou a longevidade em suas ações.
Ainda que parte dos entrevistados se lembrassem de algumas marcas, nem todos conﬁavam
que estas seriam verdadeiras em seus posicionamentos. O levantamento mostrou que 70% deles
não acreditam haver genuinidade na mensagem.
E, embora 45% dos que se lembraram de marcas
que apoiam a diversidade, passem a comprá-las,
e 51% a recomendá-las ao perceberem o seu posicionamento, ainda é preciso conquistar a outra
metade do mercado que não consegue indicar
espontaneamente marcas pró-diversidade. Isso signiﬁca que as marcas encontrariam no resultado dessa pesquisa uma oportunidade para
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conquistar consumidores que esperam um posicionamento adequado, o que pode levar à ﬁdelização desses clientes.
O mercado não aborda suﬁcientemente os
temas envolvendo diversidade e passou a se
preocupar com isso recentemente. Além disso,
ainda é bastante comum encontrar campanhas
pontuais, apenas por oportunidade ou sazonalidade, sem que haja ações recorrentes e deﬁnitivas por parte das marcas brasileiras.
3. Como mensurar o valor de uma marca?
O conceito de valor da marca diz respeito ao valor agregado de uma marca durante o
seu período de atuação no mercado, levando em
consideração a percepção dos consumidores sobre o produto ou serviço, somando a experiência
obtida ao consumi-lo e sua visão sobre os valores
e propósitos da marca. O valor da marca é o que
diferencia as empresas e leva os consumidores a
darem preferência e serem ﬁéis a elas.
De acordo com a deﬁnição da American Marketing Association (AMA), o “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”.
(AMA, 2008). Existem duas perspectivas para
a deﬁnição do brand equity: baseada no consumidor, a partir da sua visão sobre a marca e de
que forma impacta no marketing da companhia,
e sob o ponto de vista ﬁnanceiro, que deﬁne a
valoração da marca, ou seja, o seu valor de mercado diante dos seus concorrentes.
As diferentes metodologias para mensurar o
valor de uma marca e as diversas variáveis tornam
esse cálculo indeﬁnido. Não há uma fórmula e resultados determinantes que possam ser aplicados
para todos os tipos de marcas e situações. As empresas devem levar em consideração as variáveis
aplicáveis no cálculo do valor da sua marca.
Marta Olivia Rovedder de Oliveira aponta
que “a união de informações relacionadas à percepção do cliente juntamente com dados ﬁnanceiros permite a mensuração do valor da marca
de forma mais completa”. (OLIVEIRA, 2008).

68

BrandTrends Journal - ABRIL/2022

Uma vez que modelos exclusivamente ﬁnanceiros
desprezam a opinião e o comportamento dos consumidores frente à marca. E modelos baseados apenas
no consumidor, de acordo com Interbrand (2004),
não fornecem um link claro entre indicadores especíﬁcos de marketing e desempenho da marca. (OLIVEIRA, 2008. p. 8).

3.1 Processo de construção de marcas com
viés social
Vargas Neto (2003) aﬁrma que o brand
equity baseado no consumidor (consumer based
brand equity) é a base para construir uma marca sólida. (NETO, 2003 apud OLIVEIRA, 2008).
A aﬁrmação de Vargas Neto passa a fazer ainda
mais sentido em um contexto do marketing construído a partir das expectativas do consumidor.
E se hoje é exigido das marcas posicionamento e
valores alinhados aos do seu público, é esse caminho que as empresas devem seguir.
Para a construção de marcas que se posicionam em favor da diversidade, é necessário adotar
algumas atitudes que, juntas, consolidarão valores sociais na empresa. Diversiﬁcar os biotipos e
gêneros nas campanhas, de forma que haja inclusão e representatividade; engajar-se em causas
minoritárias, durante o ano todo e não apenas em
datas sazonais; e se dedicar à diversidade dentro
da empresa, inclusive em cargos de gestão. Além
disso, é preciso se posicionar e, principalmente,
se tornar relevante.
De acordo com a executiva e consultora nas
áreas de marketing, business, inovação e educação, Martha Gabriel (2017), em um momento
em que as empresas precisam disputar a atenção dos consumidores, é fundamental se mostrar
mais relevante e atrativo do que todo o conteúdo
que eles encontram em suas telas e, dessa forma,
ser capaz de engajá-los. Ainda segundo a especialista, estratégias de conteúdo, storytelling e,
principalmente, o branding podem contribuir
ativamente para engajar o público. Isso porque
este último garante diferenciação e traz signiﬁcado aos produtos.
Gabriel alerta para a necessidade de as ações
para os clientes estarem em sinergia com a cultura interna. “Para que o branding consiga funcionar para o público externo, é necessário que ele
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funcione primeiro para o público interno, caso
contrário não se consegue um ﬂuxo estratégico
coerente e sustentável para engajar verdadeiramente as pessoas”. (GABRIEL, 2017, p. 28).
Considerando-se que o branding é uma disciplina
estratégica que está intimamente ligada a valores,
crenças, percepções e signiﬁcados, que devem ser
transmitidos por meio de comunicação e atuação
(comportamento) das marcas, podemos argumentar
que as estratégias de branding das organizações são
profundamente dependentes da sua cultura corporativa. (GABRIEL, 2017, p. 32).

Nesse contexto, é possível aﬁrmar que se o
posicionamento interno de uma marca estiver
desalinhado àquele apresentado ao público externo, há a possibilidade de haver um desgaste
na sua imagem diante dos consumidores que deseja atingir. Para que ambas as culturas estejam
em equilíbrio, é importante construir eventos,
programas e áreas de incentivo à diversidade e
igualdade dentro das empresas. E algumas delas
vêm incorporando esse pensamento de dentro
para fora.
A Diretora de Comunicação, Engajamento e
Inﬂuência da DPZ&T, Patrícia Capuchinho, revelou, na 34ª edição do Maximídia (2020), que há
quatro anos a agência brasileira conta com um
comitê de diversidade, que começou apoiando
o aumento da participação feminina na empresa. A diretora acredita na importância dos membros do comitê para executar as ideias inclusivas,
tanto dentro da empresa, como em trabalhos para os seus clientes.
A agência atende marcas como Natura, que
é amplamente conhecida por ter nascido e crescido com a diversidade como parte fundamental
de seus valores, e em 2020 realizou uma campanha do Dia dos Pais com Thammy Gretchen, um
homem trans. Embora a ação tenha sido bastante
criticada nas redes sociais, os resultados positivos
se sobrepuseram à repercussão negativa. Para Patrícia, uma marca como a Natura, que conta com
seus valores muito consistentes, consegue passar
verdade para os clientes, que são capazes de perceber se uma empresa projeta ações oportunistas
e se há credibilidade em seu posicionamento.
Engajar-se em uma ou em diversas causas
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pode gerar críticas por parte de consumidores
com opiniões contrárias. Quando uma marca
veicula alguma ação em favor da diversidade,
instantaneamente sofre retaliações e campanhas
para boicotá-las daqueles que não concordam
com o seu posicionamento. No entanto, muitas
marcas seguem com seus propósitos inclusivos,
seja porque os ataques são minoria, se comparados aos resultados positivos em alcance, vendas
e branding, ou porque entendem que vale a pena
apoiar a diversidade no contexto atual da nossa
sociedade, cada vez mais plural.
3.2 Reﬂexos do posicionamento social no
crescimento das marcas
As marcas brasileiras vêm se posicionando
abertamente no sentido de apoiar causas envolvendo a igualdade e a diversidade e parece ser
uma escolha que compensa, em diversos sentidos.
Não é apenas sobre o aumento nas vendas, é também pelo crescimento do valor da marca e pelo
impacto positivo no seu branding, além de usar
sua inﬂuência para fortalecer algumas causas.
Neste contexto de crise global, as marcas
precisaram entender o seu papel diante dos consumidores e criar vínculos emocionais com eles.
De acordo com o levantamento de 2020 da Interbrand, as marcas que tiveram trajetórias de
maior sucesso foram aquelas que conseguiram
escutar, dialogar e agir de forma decisiva. As
empresas com posicionamento mais humanizado vêm apresentando crescimento em vendas e
branding e ﬁdelizando clientes por toda parte.
Em um ano pautado por grandes mudanças de paradigmas, estar próximo do seu público para identiﬁcar suas dores e necessidades se revelou uma
fortaleza para as marcas, algumas delas entenderam
que é preciso ter empatia pelos seus consumidores,
colaboradores e parceiros. (INTERBRAND, 2020).

Magazine Luiza, Natura e Itaú estão entre
as empresas brasileiras mais valiosas de 2020,
segundo a Interbrand, e tiveram crescimento de
62%, 16% e 11%, respectivamente. Todas apostaram recentemente em campanhas em prol da
diversidade racial e de gênero e da causa LGBT.
Este é um dos reﬂexos positivos gerados pelo po-
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sicionamento social dessas marcas.
Ainda de acordo com o levantamento, a Magazine Luiza é a marca que mais cresce nas edições recentes do ranking anual, e isso se deve,
entre outros fatores, à agilidade da marca, que
se adapta mesmo diante das diﬁculdades do momento atual, e segue constantemente em contato
com seus clientes, para ouvi-los e entendê-los, e
assim entregar os melhores produtos, serviços e
experiências, de acordo com suas expectativas.
O Itaú é a única marca que esteve presente
nas 20 edições das Marcas Brasileiras Mais Valiosas. Conhecida por ser uma empresa humanizada,
com ações internas de incentivo e capacitação dos
colaboradores, é também exemplo em iniciativas
em prol da igualdade e diversidade, voltadas ao
ambiente corporativo e em campanhas de marketing e publicidade. A instituição ﬁnanceira, em seu
site oﬁcial, se posiciona em favor de um ambiente
de trabalho saudável e diverso.
Assim, propôs três metas no quesito diversidade, as quais classiﬁca como médias, que ainda
estão em desenvolvimento: “Aumentar o total de
colaboradores negros na organização; aumentar
o número de mulheres em cargos de liderança;
evoluir os programas de atração, seleção e desenvolvimento de colaboradores com deﬁciência”. O
banco ainda conta com a Semana de Diversidade, com a deﬁnição de quatro temas prioritários:
gênero, raça, pessoas com deﬁciência e LGBT+.
Por sua vez, desde a sua fundação, em 1969,
a Natura apresenta questões sobre sustentabilidade e diversidade como os dois pilares dos seus
valores. Dando prioridade a essas ações em apoio
a causas sociais, é provável que a marca tenha
colhido bons frutos com as campanhas e estas
tenham contribuído em parte com o aumento
de seus balanços ﬁnanceiros. Em 2020 a Natura atingiu o valor de R$ 36,9 bilhões em vendas
totais e prevê que a receita líquida consolidada
do grupo estará entre R$ 47 bilhões e R$ 49 bilhões em 2023. De acordo com o Portal Seu Dinheiro, “essa projeção representa uma taxa de
crescimento anual composta de 8,3% a 9,9% nos
próximos três anos”.
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4. Análises dos cases
Com o objetivo de fundamentar e exempliﬁcar o estudo teórico feito até o capítulo anterior
deste artigo, serão analisados cases de marketing
de quatro marcas brasileiras entre 2015 e 2021,
com base em campanhas e publicações voltadas à
diversidade e à inclusão e suas repercussões. Para isso, serão avaliadas ações sobre diversidade
vindas de marcas que estão em constante crescimento e que se destacam em seus segmentos.
Será feita uma análise de postagens e conteúdos
e avaliações sobre o engajamento alcançado pelas publicações promovendo as causas em suas
redes sociais.
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4.1 Aplicativo de transporte contra o racismo
Em maio de 2021 a Uber Brasil começou
uma campanha contra a discriminação racial em
todas as suas comunicações, nas mídias online e
oﬄine. O slogan “Se você é racista, a Uber não é
pra você” foi veiculado em outdoors de relógios
pelas avenidas da capital paulista. A empresa
também criou uma landing page15 para ajudar
na divulgação da campanha e na conscientização
do público. Logo no início da página é possível
encontrar o seguinte trecho: “Desaprendendo a
ser racista - Queremos ajudar a combater o racismo dentro e fora do nosso aplicativo. Por isso,
desenvolvemos, junto a especialistas, uma série
de vídeos para educar e engajar nossos usuários
e parceiros no combate à discriminação racial”.
A ação, que terminou no ﬁnal do mês de julho de 2021, também foi divulgada nas redes sociais da marca. Em 11 de maio do mesmo ano,
o Instagram da Uber Brasil publicou um vídeo
com a frase “Repense suas atitudes racistas”, seguida da citação: “Estranhei você dirigindo este
carrão”, dita por um usuário a um motorista negro. A publicação alcançou 1,8 milhão de visualizações. Outra postagem em vídeo, do dia 26 do
mesmo mês, estampou a frase “Você tem dinheiro mesmo pra pagar, né?”, dita por um motorista
a um usuário negro, e teve 1,6 milhão de visualizações. A página conta com 435 mil seguidores.

4.2 Marca de cosméticos a favor da diversidade
O Boticário foi pioneiro entre as empresas
engajadas com a diversidade, com ações inovadoras e inclusivas, retratando casais homossexuais
e distintos modelos de famílias em suas propagandas. Em 2015, a marca de cosméticos ganhou
grande destaque ao veicular um comercial pela
campanha do Dia dos Namorados, abordando
três tipos diferentes de casais em um encontro na
data: duas mulheres, dois homens e um homem
e uma mulher. O vídeo publicitário, abrigado no
canal do YouTube da marca, conta com quase 4
milhões de visualizações, 381 mil curtidas e 195
mil cliques no botão “não curti”. Na época, a marca sofreu ataques de grupos conservadores, mas
o saldo foi bastante positivo. A propaganda ganhou o Grand Eﬃe16, prêmio máximo do Eﬃe
Wards Brasil 2015 e virou um case de sucesso no
mercado brasileiro.
Em 2021, O Boticário realizou uma campanha de Dia dos Namorados em suas redes sociais. A primeira publicação, na página oﬁcial da
marca no Instagram, que conta com 8,8 milhões
de seguidores, é de 24 de maio. Um vídeo mostra diferentes casais, com um texto que contém
a frase: “Porque independentemente do tom de
pele, idade, gênero ou orientação sexual, amor é
sempre amor”. A publicação tem 106 mil visualizações e mais de 1.000 comentários. Outros três
vídeos da mesma série foram compartilhados na
página, detalhando a história de alguns casais
abordados no primeiro vídeo.
Além da campanha em vídeo, a marca compartilhou outras sete postagens ao longo do
mês de junho, com conteúdo interativo, com a
hashtag #ondetemamortemorgulho, apoiando a
diversidade. O último post da ação propõe uma
troca especial com seus seguidores: todo comentário positivo na “campanha do orgulho” seria
revertido em doações para a Casa Florescer e o
Grupo Dignidade, ONG’s que ajudam a comunidade LGBTQIA+. O post teve quase 67 mil visualizações e mais de 300 comentários.

15Informação disponível em https://www.uber.com/br/pt-br/u/racismo/. Acesso em: 06 jul 2021.

16Informação disponível em: http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/propaganda-da-boticario-com-casais-gays-vence-premio-publicitario.html. Acesso em: 06 jul. 2021.
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4.3 Gigante varejista e a inclusão de proﬁssionais negros no mercado de trabalho
Em setembro de 2020 a rede de lojas Magazine Luiza abriu um processo seletivo de trainee
exclusivo para proﬁssionais negros. Com a intenção de trazer uma maior inclusão no mercado de
trabalho a jovens proﬁssionais que muitas vezes
não têm boas oportunidades no ambiente corporativo, a marca recebeu mais de 22 mil inscrições
para o processo, que selecionou e contratou 19
pessoas. Na época, o processo seletivo foi bastante criticado nas redes sociais por consumidores e
até mesmo políticos e ﬁguras públicas. No entanto, a ação foi amplamente elogiada e bem recebida pelo mercado. O número de inscrições bateu
recorde e a empresa quase dobrou17 o número de
vagas para trainees, contando com a maior equipe do programa em sua história.
Diversos usuários saíram em defesa da empresa nas redes. “Isso se chama reparação histórica. O Brasil tem 520 anos, desses, quase 400
em regime de escravidão. Ou seja, pouco mais
de 100 anos sem escravidão. Super recente. Parabéns, @magazineluiza por fazer a sua parte na
reparação histórica e dar oportunidade a pessoas que nunca teriam essa chance”, comentou
Roberta Vimo, uma seguidora da página do Magazine Luiza no Instagram.
O processo seletivo foi divulgado em três
publicações no Instagram da marca. O post de
maior repercussão estampou o rosto do gerente
de pesquisa e desenvolvimento, Robson Santos,
que é negro. Na legenda, a empresa detalhou o
propósito da ação: “As inscrições para o Trainee
2021, o programa que forma as futuras lideranças do Magalu, estão abertas. E este ano será́
apenas para pessoas negras. Atualmente, temos
em nosso quadro de funcionários 53% de pretos
e pardos. E apenas 16% deles ocupam cargos de
liderança. Nós queremos mudar esse cenário”.
A publicação teve quase 18 mil curtidas e 10 mil
comentários. O perﬁl possui 5,4 milhões de seguidores.
17Informação disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/magalu-dobra-numero-de-contratados-em-trainee-de-negros-apos-ataques.shtml. Acesso em: 10 jul. 2021.
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4.4 Marca de salgadinhos apoia causa
LGBTQIA+
Em 2017 o Doritos, marca pertencente à
empresa Pepsico, lançou um salgadinho especial para apoiar a causa LGBTQIA+. O “Doritos
Rainbow” é uma versão colorida dos nachos, em
uma embalagem listrada com as cores do arco-íris, emblemática representação da causa. A
marca deu continuidade à ação e disponibiliza a
edição limitada do salgadinho nos meses de maio
e junho, época em que as mídias focam no debate
sobre a diversidade.
Em 2019 a marca lançou o comercial “Doritos Rainbow - Amplie seu mundo”, com artistas
LGBT, entre eles, a cantora Liniker e a judoca Rafaela Silva, que aparecem em um vídeo cantando
e ao ﬁnal deixam uma mensagem: “Juntos formamos uma só voz. Escute outras vozes, amplie
o seu mundo”. As vendas do produto naquele ano
foram 100% revertidas em doações para instituições LGBTQIA+. O vídeo no YouTube da marca
conta com mais de 2,5 milhões de visualizações e
640 comentários.
A ação já doou cerca de R$ 1,8 milhão e assistiu mais de 74.000 pessoas e em 2021 propôs
uma meta grandiosa para seguir contribuindo
com ONGs que apoiam a causa. “DORITOS ®
doará R$ 1 milhão18 que será dividido entre 10
instituições que apoiam a causa LGBTI+ no Brasil, que serão selecionadas através de um edital.
Além das doações, disponibilizaremos cursos
gratuitos focados em projetos ligados à causa
LGBTI+”, aﬁrmou a marca em uma publicação
em sua página no Instagram.
Neste ano o Doritos fez uma intensa campanha em suas redes sociais, com 22 publicações
em apoio à causa LGBTQIA+ e sobre a ação do
Doritos Rainbow, entre os dias 17 de maio e 1 de
julho. A postagem com a embalagem do produto,
para comunicar o patrocínio da 25ª Parada do
Orgulho LGBT de São Paulo, recebeu mais de 13
mil curtidas e mais de 800 comentários, muitos
deles positivos, em apoio à marca.
O vídeo da campanha do Rainbow 2021 foi
18Informação disponível em: https://exame.com/marketing/doritos-

-rainbow-muda-embalagem-e-direciona-mais-r1-milhao-a-causa-lgbti/. Acesso em: 11 jul. 2021.
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estrelado pela cantora Gloria Groove, interpretando a música Freedom, com a legenda: “Ser
você mesmo representa força, amor e liberdade.
E isso merece ser celebrado sempre. Vamos juntos? Doritos ® Rainbow fez um feat icônico com
o hino do George Michael e a voz da Gloria Groove. Então, vista o seu orgulho e viva a liberdade
de ser quem você é”. O vídeo obteve mais de 19
mil visualizações e mais de 300 comentários. A
página possui 245 mil seguidores.
Considerações ﬁnais
As redes sociais dão espaço e voz aos consumidores em um momento em que as informações
correm instantaneamente. Atentos aos posicionamentos das marcas, são capazes de identiﬁcar
a credibilidade de campanhas de marketing que
abordam questões de igualdade e diversidade racial e de gênero.
Para as marcas, se faz necessário um posicionamento quando os assuntos abordados são causas sociais que defendem e apoiam as minorias.
Os consumidores não aceitam a isenção como
justiﬁcativa para que uma marca não se posicione. Mas, é preciso que as companhias acreditem
nos propósitos defendidos e englobem tais valores em suas culturas internas.
É fundamental que os setores de publicidade
e marketing de uma empresa contem com equipes diversas, multirraciais e inclusivas, para que
haja coerência entre a sua política interna e as
campanhas veiculadas por elas. Se a diversidade não for parte dos valores das companhias, é
possível que sejam criadas ações repletas de ruídos, que prejudicariam a reputação e a imagem
da empresa. É preciso ir além da simples participação nestes debates e incorporar ao seu DNA
aquilo que está comunicando.
Para algumas marcas, apoiar causas sociais
pode ser uma estratégia de marketing. É comum a
veiculação de campanhas pontuais pelo Dia Internacional da Mulher, Dia do Orgulho LGBTQIA+
ou Dia Internacional contra a Discriminação Racial, sem que haja consistência e um real apoio às
causas durante o ano inteiro. A contribuição não
pode ser sazonal e nem voltada apenas para os lucros e os consumidores já estão atentos à quanti-
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dade e qualidade desses movimentos.
O fato de quase metade dos consumidores
brasileiros entrevistados em uma pesquisa não
se lembrarem espontaneamente de marcas que
defendem a diversidade, mostra que o comprometimento com as causas precisa aumentar e
acompanhar a tendência inclusiva da sociedade.
Por outro lado, a presença de marcas que se
posicionam no mercado e a quantidade de pessoas alcançadas com suas campanhas inclusivas
são o começo de uma era pró-diversidade, que
capitaneada pela Geração Z, deve se fortalecer
nos próximos anos e ajudar a incorporar os temas
com maior facilidade aos valores das empresas.
Marcas que se posicionam estão sujeitas a
críticas, perda de clientes e ações públicas de
boicotes, mas também encontram oportunidade
para conquistar e ﬁdelizar novos clientes que se
identiﬁcam com os valores defendidos, trazendo
ganhos para a empresa. Companhias que apoiam
a diversidade mostram crescimento em valor de
marca e, consequentemente, em resultados ﬁnanceiros.
As empresas que aproveitarem a força da sua
inﬂuência, dos seus recursos e do seu alcance para apoiar verdadeiramente as causas sociais poderão conquistar a preferência dos consumidores brasileiros, que exigem cada vez mais marcas
humanizadas e inclusivas.
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Resumo:
Os números que o mercado de jogos eletrônicos
atinge já há alguns anos (a partir da década de 1980)
e o crescente número de usuários vem gerando interesse das maiores marcas do mundo. Favorável a
esse impacto e ao crescente número de jogadores,
as empresas vislumbraram uma forma eﬁciente de
atrelar seus produtos e sua imagem a esse mercado
promissor. Esse trabalho tem a ﬁnalidade de discorrer brevemente as diferentes formas de abordagens que a rede de restaurantes Mc Donald’s buscou se inserir no universo de jogos, até conseguir de
forma direta mesclar uma experiência real do seu
produto com o usuário. Essa experiência foi realizada por meio de investimento estratégico no público de jogos eletrônicos. Essa progressão consiste
em não apenas se limitar a um simples patrocínio
ou criar um jogo próprio da marca (advergame)
que foi o que eles ﬁzeram por muito tempo e sim ir
mais a fundo, no envolvimento com o jogador, dentro do ambiente de um jogo já existente com público consolidado, trazendo uma experiência única
com o produto (in-game advertising) por meio de
uma ação estratégica de divulgação e engajamento
dentro do Minecraft, que é o principal objeto de
análise desse estudo: a repercussão do primeiro
restaurante funcional imerso no ambiente virtual
do jogo “Minecraft”. Baseado na metodologia por
revisão integrativa da literatura, além de números
obtidos por meio de pesquisas e artigos na internet, investigação em blogs especializados em jogos
eletrônicos (The Enemy, MeuPS), pesquisa em sites especializados em publicidade como o Meio &
Mensagem, PropMark, Olhar Digital e Rock Content, também foi observado o engajamento nos
meios digitais e revisão bibliográﬁca sobre o tema
com o objetivo de analisar se o Mc Donald’s usou
esse tipo de investimento publicitário de forma
relevante para a marca, principalmente gerando
valor na imagem da mesma e engajamento. Deste
modo o artigo procura demonstrar que o conceito
de engajamento em mídias digitais deve aliar conceitos quantitativos de visualização aos aspectos
qualitativos, sendo os números apresentados fruto
direto dos seus aspectos sociais.
Palavras-chave: Público gamer, engajamento,
in-game advertising.
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Abstract:
TThe numbers that the electronic games market
has reached for a few years (from the 1980’s) and
the growing number of users have been generating
interest from the biggest brands in the world. Favorable to this impact and to the growing number
of players, companies devised an eﬃcient way to
link their products and their image to this promising market. The purpose of this work is to brieﬂy
discuss the diﬀerent forms of approaches that the
McDonald’s restaurant chain sought to insert itself
in the gaming universe, until it was able to directly merge a genuine experience of its product with
the user. This experience was carried out through
strategic investment in the electronic games’ audience. This progression consists of not only being
limited to a simple sponsorship or creating a game
of the brand (advergame) which they did for a long
time, but going deeper, in the involvement with the
player, within the environment of a game already
existing with a consolidated audience, bringing a
unique experience with the product (in-game advertising) through a strategic action of dissemination and engagement within Minecraft, which is
the main object of analysis of this study: the repercussion of the ﬁrst functional restaurant immersed
in the virtual environment of the game “Minecraft”.
Based on the methodology by integrative literature
review, in addition to numbers obtained through
research and articles on the internet, investigation
in blogs specialized in electronic games (The Enemy, MeuPS), research in specialized advertising
sites such as Meio & Mensagem, PropMark, Olhar
Digital and Rock Content, engagement in digital
media and literature review on the subject was also
observed in order to analyze whether McDonald’s
used this type of advertising investment in a way
relevant to the brand, mainly generating value in
its image and engagement. Thus, the article seeks
to demonstrate that the concept of engagement in
digital media must combine quantitative concepts
of visualization with qualitative aspects, and the ﬁgures presented directly from their social aspects.
Keywords: Gamer audience, engagement, in-game advertising.
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Resumen:
Las cifras que ha alcanzado el mercado de los
juegos electrónicos desde hace unos años (desde la década de los 1980) y el creciente número
de usuarios han ido generando el interés de las
mayores marcas del mundo. Favorables a este
impacto y al creciente número de actores, las
empresas idearon una forma eﬁciente de vincular sus productos y su imagen a este prometedor
mercado. El propósito de este trabajo es discutir
brevemente las diferentes formas de enfoques
que la cadena de restaurantes McDonald’s buscaba insertarse en el universo del juego, hasta lograr fusionar directamente una experiencia real
de su producto con el usuario. Esta experiencia se
llevó a cabo a través de una inversión estratégica
en la audiencia de juegos electrónicos. Esta progresión consiste en no solo limitarse a un simple
patrocinio o crear un juego de la marca (advergame) que hacían durante mucho tiempo, sino
profundizar, en la implicación con el jugador,
dentro del entorno de un juego ya existente con
una audiencia consolidada, aportando una experiencia única con el producto (en la publicidad
del juego) a través de una acción estratégica de
difusión y engagement dentro de Minecraft, que
es el principal objeto de análisis de este estudio:
la repercusión del primer restaurante funcional
inmerso en el entorno virtual del juego “Minecraft”. Basado en la metodología de revisión integradora de literatura, además de cifras obtenidas a través de investigaciones y artículos en
internet, investigación en blogs especializados en
juegos electrónicos (Theenemy, MeuPs), investigación en sitios de publicidad especializados como Meio & Mensagem, PropMark, Olhar Digital
y Rock También se observó contenido, engagement en medios digitales y revisión de literatura
sobre el tema con el ﬁn de analizar si McDonald’s
utilizó este tipo de inversión publicitaria de manera relevante para la marca, generando principalmente valor en su imagen y engagement. Así,
el artículo busca demostrar que el concepto de
engagement en medios digitales debe combinar
conceptos cuantitativos de visualización con aspectos cualitativos, y las cifras se presentan directamente desde sus aspectos sociales.
Palabras-clave: audiencia de jugadores, participación, publicidad en juegos.
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Résumé:
Les chiﬀres atteints par le marché des jeux
électroniques depuis quelques années (à partir
des années 1980) et le nombre croissant d’utilisateurs suscitent l’intérêt des plus grandes
marques mondiales. Favorables à cet impact et
au nombre croissant d’acteurs, les entreprises y
ont vu un moyen eﬃcace d’associer leurs produits et leur image à ce marché prometteur. Ce
travail a pour but de discuter brièvement des
diﬀérentes formes d’approches que la chaîne
de restaurants McDonald’s a recherchées pour
entrer dans l’univers des jeux, jusqu’à ce qu’elle
soit en mesure de fusionner directement une
expérience réelle de son produit avec l’utilisateur. Cette expérience a été réalisée à travers un
investissement stratégique dans le public des
jeux électroniques. Cette progression consiste
non seulement à se limiter à un simple sponsoring ou à créer un jeu en propre (advergame) ce
qu’ils ont fait pendant longtemps, mais à aller
plus loin, dans l’implication avec le joueur, au
sein de l’environnement d’un jeu déjà. existant
avec un public consolidé, apportant une expérience unique avec le produit (in-game advertising) à travers une action stratégique de diffusion et d’engagement au sein de Minecraft,
qui est l’objet principal d’analyse de cette étude
: la répercussion du premier restaurant fonctionnel immergé dans l’environnement virtuel
du jeu «Minecraft». Basé sur la méthodologie
de la revue intégrative de la littérature, en plus
des chiﬀres obtenus grâce à des recherches et
des articles sur internet, enquête dans des blogs
spécialisés dans les jeux électroniques (The Enemy, MeuPS), recherche dans des sites publicitaires spécialisés tels que Meio & Mensagem,
PropMark, Olhar Les Contenus Digital et Rock,
l’engagement dans les médias numériques et
une revue bibliographique sur le sujet ont également été observés aﬁn d’analyser si McDonald’s
utilisait ce type d’investissement publicitaire de
manière pertinente pour la marque, générant
principalement de la valeur dans son image et
son engagement. De cette façon, l’article cherche
à démontrer que le concept d’engagement dans
les médias numériques doit combiner des
concepts quantitatifs de visualisation avec des
aspects qualitatifs, les chiﬀres présentés étant le
résultat direct de ses aspects sociaux.
Mots-clés: Audience gamer, engagement, publicité in-game.
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Introdução
O mercado de consumo e mais diretamente
a conquista do consumidor exige cada vez mais
esforços publicitários, para não apenas atrair,
mas também promover o envolvimento com produtos e marcas. Com isso a publicidade faz uso
de várias estratégias para se destacar nesse meio
concorrido, dentre eles temos duas ferramentas
bastante utilizadas: os advergames e in-game5
advertising (IGA)6.
Essas duas estratégias são distintas, a primeira consiste em criar toda uma arquitetura de jogo
próprio da marca, onde o propósito é divulgar diretamente produto, serviço e a marca em si, “um
jogo digital projetado especiﬁcamente para uma
marca com o objetivo de transmitir uma mensagem publicitária” (CONDE-PUMPIDO, 2014,
p. 25), o que inclui a distribuição e aquisição de
usuários para o jogo (PIMENTA et PATRIOTA,
2010). Já a segunda estratégia compreende uma
inserção pontual dentro de um jogo já existente,
e que, portanto, não foi produzido pela marca.
Isto assegura não apenas que a base de usuários
já disponível no jogo digital terá acesso ao conteúdo proposto (PINHEIRO, 2006), como que a
experiência dos usuários é mais liberta das amarras de uma narrativa publicitária. Adentrar nessa
última modalidade será primordial na construção de nosso trabalho.
Com o desenvolvimento tecnológico dos jogos, sobretudo a partir dos anos 2000, criou-se
a necessidade de maior dinamismo e interatividade nas campanhas publicitárias nesse meio,
elevando o custo e o tempo de produção de jogos nativos à medida que a tecnologia dos jogos
digitais disponíveis avançava. Um dos aspectos
contemporâneos sensíveis é que os atuais consumidores diﬁcilmente aceitam anúncios obrigatórios, impondo seu acesso de forma disruptiva ao
conteúdo, mesmo que uma parcela da publicida5A língua inglesa permite tanto a terminologia in-game hifenizada,
quanto sem hífen, contudo a ortograﬁa aqui adotada parece mais adequada ao nosso caso por tratar da natureza de tudo que é integrado
ao jogo ou dentro do jogo. Uma vez que esta forma é mais usada para
os conteúdos alocados em jogos digitais hifenizada, foi escolhida este
formato para padronizar o trabalho.2Especialista em Comunicação e
Marketing Digital pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo,
e-mail: anasilvaesilva94@gmail.com.
6...
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de venha a ser depois redirecionada a benefícios
dentro do universo lúdico. “As pessoas querem
algo que não atrapalhe sua ação, que esteja exposto de uma forma que o usuário seja o protagonista da ação e não o contrário” (GODOY, 2007).
Para o desenvolvimento inicial do projeto, foi
feito um breve estudo em sites e blogs especializados, por meio da metodologia: revisão integrativa
da literatura, com a ﬁnalidade de entender melhor
os aspectos que levaram a McDonald’s ter essa
desenvoltura criativa para acompanhar o crescimento de um mercado extremamente lucrativo.
O estudo busca analisar algumas formas de
inserções que especiﬁcamente a rede de fast food
Mc Donald’s tem se utilizado visando os usuários
de jogos eletrônicos em ambas as estratégias explicadas acima. Direcionado na evolução de envolvimento da marca em querer estar cada vez
mais próximo ao público gamer de forma criativa. Evolução essa que inicialmente passa pelos
advergames até chegar na modalidade da ação
dentro do Minecraft por meio de in-game advertising. “O artigo também mostrar brevemente
a relevância e a importância desse universo dos
jogos eletrônicos, mercado com expectativa de receita no Brasil de US$ 2,3 bilhões, cerca de R$ 12
bilhões” (OLHAR DIGITAL, 2021), o que justiﬁca
de forma objetiva o grande interesse do restaurante em não só aparecer estaticamente nos jogos, mas interagir e se fazer presente na ação dos
jogadores com coerência e dinamismo. “Entender
também um pouco mais do perﬁl dos usuários e
do seu crescimento exponencial reﬂete no desejo
das marcas em conquista esse público, já que o
Brasil é o 12° país em que as pessoas mais jogam
jogos on line” (MEIO& MENSAGEM, 2020).
Por ﬁm o artigo avalia a estratégia da empresa, por meio do in-game advertising realizada
em 2021, em que o foco era unir o virtual com a
experiência real de seu produto. A marca investiu especiﬁcamente em um jogo que já tem um
alcance absurdo. Através de ação na realidade
virtual do jogo Minecraft, o jogador tem a possibilidade de entrar numa réplica da loja física que
existe na Avenida Paulista: a Mequi 1000, em
São Paulo. Na dinâmica do jogo, o usuário pode
se dirigir até a loja, entrar e pedir um lanche por
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meio de um QR Code7 que dá acesso direto ao delivery do restaurante. A loja funciona em tempo
real, ou seja, o jogador consegue fazer o pedido
e seu lanche chega no endereço informado, tudo
online até o produto chegar ﬁsicamente na casa
do cliente. A priori dessa ação, a Mc atrelou o lançamento da novidade em divulgação na internet
em vários sites com conteúdo especializado no
público em questão. Além disso, o lançamento
contou com uma live no Youtube onde participaram 2 jogadores (inﬂuencers) de renome dentro
desse universo, gerando assim grande interesse
e engajamento. A intenção aqui não é focar nas
vendas de produtos convertidas, mas sim no engajamento e ineditismo que toda a ação gerou.
Além disso também trouxe mídia espontânea
em torno da marca. Com esse pioneirismo o Mc
Donald’s se tornou o 1° restaurante funcional do
segmento gamer.
Com base no que foi apresentado acima, surgiu o interesse para a pesquisa do artigo: entender se estratégia do Mc Donald’s em inaugurar
o 1° restaurante funcional dentro do Minecraft,
trouxe engajamento e ganhos para a imagem da
empresa junto ao público gamer.
Discussão teórica sobre
in-game advertising
O In-game advertising é
uma modalidade muito antiga
que é utilizada para a publicidade dentro de jogos eletrônico. O que difere da modalidade
advergame é justamente o fato
que a publicidade no in-game
advertising é realizada em um
jogo já existente. Ela pode ocorrer de forma estática, por meio
de outdoors ou placas virtuais
e product placement dentro do
jogo ou de forma dinâmica, que
é a inserção de publicidade por
períodos e lugares especíﬁcos.
7Os QR Codes são tecnologias visuais de resposta rápida similares aos

códigos de barra tradicionais, que facilitam o acesso a conteúdos digitais pela sua ampla capacidade de, além de suportar números, também
informar informações visuais, alfabéticas, símbolos e ideogramas, bastante difundidos para acesso a sites.
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Segundo estudo monográﬁco de Godoy, “destaca as vantagens em anunciar dentro dos jogos
eletrônico, são elas: maior interatividade com os
usuários, maior tempo de exposição das marcas,
publicidade não é considerada evasiva ou inconveniente, alcance e retenção bastante positivos”
(GODOY, 2007). Dependendo de como é a inserção, pode até trazer mais realismo ao jogo, já que
vai existir a rápida identiﬁcação da marca com o
mundo físico.
O In-game Advertising é uma forma de realizar um
product/brand placement (inserção de produtos/
marcas em determinado conteúdo midiático) em
um jogo, onde o ambiente é mais interativo e o usuário está com sua atenção voltada para o que está
sendo exibido. A inserção de marcas em jogos pode
até mesmo aumentar o realismo do jogo, principalmente em caso de simuladores, e por isso não ser
percebida como invasiva, como por vezes ocorre em
ﬁlmes e novelas (FERNANDES et al., 2014).

Ainda no estudo de Fernandes, numa compilação de contribuições entre autores sobre o
tema, encontrou similaridades em concordar na
receptividade dos jogadores. Como mostra a tabela a seguir:

Tabela 1: Caracterís�cas da In-game Advertising.
Fonte: Adaptado pelos autores do modelo de FERNANDES et al., 2014, p. 15.

Por ﬁm, também como vantagens dessa estratégia temos uma segmentação de público, já
que o anunciante seleciona o jogo que quer anun-

80

BrandTrends Journal - ABRIL/2022

ciar, rapidez para atingir o usuário e o fato de
atingir um público já consolidado do jogo.
Formas de publicidade nos jogos eletrônicos
A medida em que os jogos eletrônicos se desenvolveram trazendo crescimento em tecnologia e jogadores chamou a atenção das empresas
em querer associar sua marca nesse meio também. Desta forma o setor se tornou um universo
superatrativo. Além de ser uma alternativa para
sair das mídias consideradas tradicionais. Sobre
jogos, Huizinga destaca:
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas,
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um ﬁm
em si mesmo, acompanhado de um sentimento de
tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA: 2000, p. 33).

Outra boa justiﬁcativa em se comunicar
dentro dos jogos, e em particular nos jogos já
existentes, é possibilidade de maior exposição
do usuário com a marca em comparação, por
exemplo, com a publicidade em mídias massivas como a televisão. Com isso, surgiram formas
de se destacar direta e indiretamente dentro
dessa mídia (jogo), seja com formatos inovadores ou simplesmente trazendo os formatos criativos tradicionais das mídias eletrônicas para
dentro dos jogos, tais como: outdoors digitais,
banners, spots e jingles.
De modo geral podemos aﬁrmar que existem duas formas distintas de desenvolver ações
publicitárias dentro dos jogos, sendo a primeira
desenvolver sob demanda um jogo digital, totalmente pensado sob a perspectiva da marca
(PIMENTA, 2016). Esta primeira linha alia a o
aspecto imersivo e de entretenimento do suporte ludológico a questões pragmáticas de marketing tais como: chamar a atenção para o uso de
um determinado produto da marca, lançar uma
linha nova, demonstrar o uso de algum serviço, aumentar a visibilidade da marca, ﬁxação
de marca, criar uma mascote, entre outras. Já a
segunda – a chamada in-game advertising – é
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distinta por estar presente em jogos que já foram desenvolvidos, com uma audiência própria
e interação dentro da plataforma já desenvolvida
para o jogo (CHANG et al., 2010). Habitualmente a Mc Donald’s faz uso dos Advergames tendo
como propósitos os aspectos destacados acima,
como será exempliﬁcado durante este artigo.
Esta segunda forma de inserir a publicidade
nos jogos - a publicidade in-game (IGA) - também demonstra grande eﬁcácia, sendo também
usada por diversos anunciantes. Neste formato
quando um produto, marca ou anúncio é incorporado no ambiente do jogo, o anunciante paga
por esta aparição integrada a narrativa do jogo,
mesmo que os limites entre o universo ludológico e o conteúdo patrocinado não sejam tão
claros (HOFMAN-KOHLMEYER et al., 2021).
Essa modalidade ao longo dos anos também já
foi utilizada pela rede de fast food objeto deste
estudo, seja de forma estática, seja de forma mais
dinâmica, como veremos ao longo desse artigo.
Mercado gamer
O mercado de jogos não só no Brasil, mas
também no mundo assume números astronômicos com cada vez mais visibilidade e investimentos. Esse universo vem movimentando bilhões
pelo mundo todo e no Brasil não seria diferente.
O país está sendo celeiro para uma inﬁnidade de
estúdios que desenvolvem jogos digitais.
Em um estudo recente da McKinsey & Company
(2019), que contou com o apoio de diversos autores brasileiros e que pode ser encontrado no site
da ABRAGAMES, foi constatada a presença de 375
estúdios que trabalham com o desenvolvimento de
jogos digitais no Brasil. Apresentou-se também a receita anual dessas empresas, que em 2018 superou
a casa dos US$ 1,3 bilhão, ratiﬁcando que se trata
de um mercado altamente poderoso (DINIZ, 2021).

Só em 2020 as compras feitas em consoles
e plataformas de games aumentaram 140% no
Brasil, com a possível inﬂuência também do isolamento social devido a pandemia do Covid-2019
(ECDD, 2020). Inevitavelmente a pandemia alavancou os números que já estavam em crescente,
com isso 2020 já é considerado o ano de maior
ápice de investimento publicitário no setor. Esse
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aumento se deu pelo fato das audiências ﬁcarem
por muito tempo sem gastar em outras formas de
entretenimento que envolve, entre outras coisas,
os encontros sociais. “O aumento no engajamento das plataformas de streaming e eventos de esportes eletrônico também foi notado em 2020,
por exemplo, as interações no twitter, subiram
em torno de 71%” (PROPMARK, 2020). O que
não deixa de ser um ganho para o mercado superaquecido dos jogos eletrônicos.
Em função da pandemia, a compra de espaços publicitários de forma geral caiu 10%,
porém no que diz respeitos aos investimentos
em eletrônicos subiu. “Para um dado atual de
2021, o primeiro semestre do ano já movimentou US$ 60 bilhões nesse mercado de entretenimento, em levantamento do banco de investimentos Drake Star Partners, praticamente o
dobro do que em 2020 inteiro” (MEUPS, 2021).
Ainda segundo analistas da Newzoo o Brasil ostenta o título de maior lucratividade da
América Latina no segmento, ultrapassando
o México. Ademais, quando temos um setor
que tudo em torno dele gera muito dinheiro e
atrai cada vez mais pessoas, as marcas se farão
presentes. “E ainda segundo os estudos temos
uma perspectiva do setor para o futuro bem
atraente, o mercado de jogos continuará em
crescimento nos próximos anos ultrapassando
US$ 200 bilhões em movimentações até o final
de 2023” (NEWZOO, 2021).
Os fatos acima são completamente relevantes para a Mc Donald’s, já que a rede tem
histórico atuante dentro da publicidade em
geral, sempre inserida e coadunando com as
inovações do setor e se fazendo presente. Nenhuma comunicação institucional se baseia
em achismos, esses dados acima confirmam
uma realidade mundial e uma tendência em
crescimento potencial, isso faz com que a presença da marca nesse universo seja cada vez
mais necessária.
Perﬁl de usuários de jogos eletrônicos
O perﬁl do usuário de jogos digitais era percebido pelo público de forma muito restrita: rapazes e homens jovens, com vida social limitada
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e o estereótipo cultural do que se chamava pejorativamente de nerds8. Hoje esse perﬁl é muito
diverso deste antigo imaginário: com a ubiquidade dos jogos digitais, a diversidade é princípio no
universo destes jogadores. A variedade de jogos
criados com cada vez mais maneiras criativas
de prender a atenção das pessoas. Este público,
além de jogar, também movimenta o mercado
em outras instâncias, sendo audiência segmentada para outros jogadores, baixando conteúdos
adicionais de diversos jogos, frequentando campeonatos, consumindo produtos e investindo em
estrutura para jogar. Além disso, com a pluralização do acesso a estes softwares de entretenimento, além do consoles, eles utilizam-se de
computadores, tablets e smartphones.
Ainda é possível citar vários benefícios dessa estratégia. De acordo com o site Contentools (2017), “é possível conseguir rapidamente a
conﬁança dos clientes, atingir o seu público-alvo
de forma efetiva, fornecer um valor para o seu
público, enriquecer sua estratégia de conteúdo,
ajudar a construir parcerias vencedoras e ainda
melhorar a percepção da marca”.
E se esses jogadores já foram um público de nicho,
certamente não são mais: 2,7 bilhões de pessoas em
todo o mundo jogam em seus computadores, consoles ou smartphones, investem em jogos e hardware,
assistem a conteúdo de game online e alimentam
uma indústria de 149 bilhões de dólares por ano. No
Brasil existem quase 76 milhões de gamers de qualquer idade, gênero, poder aquisitivo e estilo de vida
(MEIO&MENSAGEM, 2020)

A pandemia mais uma vez inﬂuencia bastante no aumento de jogadores, mais e mais pessoas
buscam, no isolamento social e conforto de seus
lares, os jogos eletrônicos como forma de interagir
com o resto do mundo. Isso fez com que o papel
dos jogos tivesse ainda mais importância. “As taxas de crescimento dos jogadores de 2020 a 2021
já são impressionantes (+ 5,4%), e muitos dos novos jogadores que entrarem no mercado durante a
pandemia continuarão gastando e se envolvendo
8Termo em desuso que era aplicado para pessoas excessivamente in-

telectuais e obsessivas por assuntos muito especíﬁcos da cultura pop,
com forte uso de aparatos tecnológicos e formadores de muitos elementos da cultura digital.
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com o passatempo” (NEWZOO, 2021).
É um mercado que consegue reter o novo
usuário de forma que ele continue de algum jeito
ligado ao mercado Gamer. “Especiﬁcamente sobre os gamers brasileiros, é possível aﬁrmar que
a maioria possui de 21 a 35 anos de idade, além
disso o equilíbrio entre os gêneros também é observado, tendo 51% de mulheres” (FDCOMUNICAÇÃO, 2021).
Um outro dado interessante é que mais de
90% dos jogadores de 2021 jogam via celular
(smartphones). “A expectativa é que alcancemos
a marca de 03 bilhões de jogadores para 2021 e
desses 3 bilhões de jogadores especulados, 2,8
bilhões o farão por meio de dispositivos móveis.
São em torno de 79 milhões de brasileiros jogando pelo menos 8 horas por semana” (NEWZOO,
2021). Os motivos do boom do suo de smartphones para esse propósito é que é considerado um
meio mais acessível e, também, por ter recebido
várias melhorias feitas no hardware e na rede.
Apesar de termos uma quantidade razoável
de brasileiros inseridos nos jogos eletrônicos,
eles ainda não são maioria em comparação com
a população atual do país, o que abre uma gama
de possibilidades ainda no setor. Segundo pesquisa realizada pela BGS em parceria com a DATAFOLHA apurou que “em média 4 em cada 10
brasileiros costumam jogar jogos eletrônicos em
alguma plataforma, mesmo que não tenha uma
grande frequência. Fazendo com que a maioria
da população não tenha esse hábito ou não se interesse” (PESQUISA BGS, 2020).
Então assim como a MC, os gamers de hoje são considerados um público heterogênico,
por isso não se faz necessário uma segmentação
muito restrita na hora de propor a comunicação.
O que necessita e é o que a empresa faz é uma
abordagem coerente, que agrega quando o jogador está dentro do jogo e entra em contato com
a marca.
Engajamento
Uma comunicação seja ela em qualquer
meio, para qualquer público é feita com objetivos
traçados a serem atingidos. Em muitos formatos
publicitários a mensagem é externada e a forma
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de mensurar o alcance daquela comunicação é
vista de forma subjetiva. Exemplo claro disso
pode ser visto em mídias exteriores: você pode
supor que tantas pessoas vão passar por aquela
placa ou publicidade, mas você não pode dizer o
número exato de pessoas que passaram ali e muito menos se notaram aquela mensagem exposta.
Na era digital em que vivemos, surgiram inúmeros formatos em que uma marca pode explorar e
ser vista pelos possíveis consumidores.
Para Grohman (2018) o uso do termo engajamento pode trazer armadilhas semânticas ao
pesquisador acadêmico: usadas em diversas ciências sociais e teorias com muitos deslizamentos de sentido, o termo pode tanto ser sinônimo
de luta política e transformação social, quanto
equivalente a alinhamento com conteúdos digitais e de marca. Por essa preocupação, destacamos aqui que o uso da palavra engajamento estará alinhado ao preconizado no marketing digital,
no sentido de interação com as redes sociais nas
suas mais diversas e particulares expressões –
das tradicionais “curtidas” de Facebook, às mais
diversas reações e comentários nas publicações
destas redes.
Portanto engajar aqui neste artigo está em
sintonia com a percepção de que engajamento
considera sobretudo a percepção de Grohman
(2018) que avalia que este conceito está diretamente relacionado a ação dos sujeitos com as mídias, sem perder de vista que estas não são um
campo independente, mas diretamente ligados
aos aspectos sociais do consumo destes conteúdos. Assim podemos acrescentar a esta perspectiva ﬁlosóﬁca o aspecto metodológico trabalhado
por Silva e Gouveia (2021) onde o engajamento
tem direta relação com a quantidade e qualidade
das interações digitais, podendo ser ponderado,
calculado e dimensionado de forma objetiva.
Deste modo cada curtida de conteúdo/foto, compartilhamento, comentário - cada ação diretamente realizada com o conteúdo informacional pode representar graus diferentes de interação. É
um retorno comportamental e não propriamente
uma atitude ou ação. Porém esse comportamento é carregado de sentido. Se aplicado na relação
de marca e consumidor, pode ser entendido co-
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mo um aval ao que está sendo exposto. De forma
mais generalizada, percebe-se de maneira empírica como o público interage com a marca, servindo como um medidor de envolvimento. Indo
mais além, esse engajamento pode preceder uma
atitude, porque no mínimo despertou a atenção.
Engajamento, no Marketing Digital, ocorre quando
um usuário realiza ativamente uma ação com um
conteúdo em uma rede social. Essa ação pode ser
um clique, um comentário e até uma curtida, entre
outras. Em geral, é metriﬁcado em relação ao alcance
do post ou ao número de seguidores, em uma taxa de
engajamento (RESULTADOS DIGITAIS,2021).

Hoje o mercado de publicidade digital categoriza de forma padronizada formas de engajamento: o orgânico e o impulsionado. O primeiro, onde por trás não está sendo gasto nenhum
dinheiro para a mensagem aparecer para mais
usuários, apesar de obviamente desejado, é cada
vez menos presente nas estratégias das marcas.
Uma vez que as redes sociais como Facebook tem
seu comportamento cada vez mais direcionado
pelos algoritmos de aprendizagem (LEE et al.,
2018), estas plataformas leem os conteúdos com
ferramentas digitais de análise de sentido textual
e visual, priorizando os que recebem o impulsionamento ﬁnanceiro, mesmo que as redes aprendam de forma orgânica quais conteúdos podem
ter maior audiência. Deste modo, o mesmo comportamento das inteligências artiﬁciais que cria
bolhas de conteúdo orgânico, permite que elas
sejam superadas a partir do investimento publicitário nestas plataformas.
Numa linguagem menos acadêmica, o engajamento impulsionado existe quando alguém
está pagando para aquela mensagem se propagar
bem mais facilmente que o alcance natural e normal, dependendo da estratégia que se quer atingir, ligar essas duas estratégias com inteligência
traz mais assertividade para o objetivo que deseja ser alcançado. Dito isto, mesmo que o engajamento natural evidencie uma maior proximidade entre os conteúdos digitais de uma empresa e
seus consumidores, fazendo com que “essas duas
partes se relacionam e interagem de forma natural” (ROCK CONTENT, 2019), é o engajamento
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pago (impulsionado) que tem sido priorizado por
estas plataformas. Portanto, natural ou remunerado, o engajamento se revela um importante indicador de importância do que a marca pública
e de sua relevância nos mais diversos substratos
de conteúdo digital. Partindo destes paradigmas,
vemos que observar o retorno em forma de engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos) pode indicar o nível de participação
do público, grau de proximidade com o tipo de
conteúdo colocado e dar indícios em relação a satisfação. É uma das formas diretas de participação que o consumidor pode ter diretamente com
uma marca. Além disso é uma maneira eﬁciente
de ter o respaldo necessário para ter ideia se a
estratégia de campanha adotada está sendo eﬁciente.
Especiﬁcamente na ação que a Mc Donald’s
criou para divulgar a inauguração do seu restaurante funcional dentro do Minecraft, o engajamento nas redes sociais da empresa e no canal
do Youtube dos inﬂuenciadores envolvidos foi
primordial para consolidar o sucesso da estratégia junto não apenas aos jogadores do Minecraft,
mas junto a uma grande audiência de espectadores que assistem aos vídeos de jogos publicados
por esses inﬂuenciadores.
Mc Donald’s e os games
A rede Mc Donald’s já tem um histórico de
estreito laço com o mundo dos jogos eletrônicos.
Não é raro a empresa se utilizar desse meio para se comunicar com o público gamer. Seja para
apresentar novos produtos, reaﬁrmar a imagem
de sua mascote (Ronald), reforçar a imagem da
marca no geral, dentre outros motivos. Aqui temos uma rápida passagem por algumas dessas
produções até chegar na especíﬁca ação de in-game advertising dentro do Minecraft.
Começando pelos advergames, a empresa
criou inúmeros direcionado ao público japonês
e outros ao resto do mundo, ﬁcando uns mais famosos que outros. Em 1992 eles lançaram o Mc
Kids (Figura 1) e o Global Gladiators (Figura 2).
O primeiro era focado nas crianças, o protagonismo do jogo ﬁcava em função da mascote
(Ronald) um palhaço que permeia a imagem da
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marca a muito tempo. Nesse jogo a empresa mistura aparição de produtos em forma de personagens vivos (batatas, hambúrguer), dessa forma
atrelando a diversão do jogo com a ﬁxação de
mascote e produtos que são vendidos nas lojas.
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como uma refeição de crianças sedentárias em
um dinâmica atlética, aspecto que certamente
impacta pais e responsáveis.

Figura 02: Imagem do jogo Global Gladiators.
Fonte: RETRO GAMES GEEK, 2020. Acesso em 20 fev. 2022.

Figura 01: Imagem do jogo McKids.
Fonte: MOBYGAMES, 1999. Acesso em 20 fev. 2022.

Já com o Global Gladiators a Mc reaﬁrma
seu pioneirismo em atrelar sua marca com uma
mensagem educativa, o jogo ensinava para as
crianças sobre a conscientização de reciclagem
e preservação ambiental. O jogo era todo arquitetado com a marca do fast food. Novamente a
empresa trabalhava a ﬁdelização do consumidor
com a imagem da mascote (Ronald) e a ﬁxação
da logo marca no jogo. Esse jogo na época foi
muito elogiado por Organizações Não-Governamentais, foi considerado uma excelente forma de
educar as crianças com diversão. Vale destacar
que a apresentação do personagem com atividades que simulam atividades físicas tem clara
preocupação em associar o produto que é visto

Em 1993 eles lançaram o Treasure Land
Adventure. Nele novamente o Ronald é personagem central da dinâmica do jogo, na história
ele convida o jogador para uma aventura com
ele para encontrar o tesouro, que no ﬁnal é revelado que é um lanche do restaurante, o Mc Lanche Feliz, o jogo faz uma associação direta com
um produto da marca que é o carro-chefe para
as crianças, novamente propagando o personagem do Ronald e sua logomarca (Figura 3). Vale ressaltar que neste último exemplo toda uma
gama de personagens relacionadas à rede de
lanchonetes faz parte da interface e da história
do jogo, o que amplia a exposição do substrato
digital jogável com as estratégias desenvolvidas
pela empresa patrocinadora do conteúdo.
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Com o passar dos anos a empresa continuou
antenada nesse universo, não só com os jogos,
mas com patrocínio em eventos, parceria com
estúdios detentores dos direitos da imagem de
personagens para posterior fabricação e entrega
de bonecos vindos de jogos, dentre as várias formas que a Mc se manteve presente.
Em se tratando de in-game advertising, destaca-se a parceria da empresa com o Pokémon Go
a parceria foi traçada e executada em 2019, os restaurantes da Mc Donald’s serviram de cenário para a realidade virtual do jogo, além disso algumas
lojas serviram como “ginásio” de competições
desse jogo. É a marca mais uma vez se atrelando
a um produto já consolidado no universo virtual,
mas que de alguma forma se conectou com suas
lojas no meio físico. Na (Figura 5) consegue-se visualizar como ﬁcou a aparência do jogo.

Figura 03: Imagem do jogo Treasure Land Adventure.
Fonte: ALVANISTA, 20 Mai. 2013. Acesso em 16 fev. 2022.

O último advergame citado nesse artigo será
o Resgate dos Bichos, jogo criado no Brasil em
2006, elaborado para também difundir a imagem da empresa, do Ronald como peça central
do jogo e ainda possuía uma mensagem social de
extrema importância. O jogo centrava na questão
relativa aos cuidados com os animais. Era uma
prática comum da lanchonete disponibilizar CDs
para os clientes que comprassem o Mc lanche feliz. Na imagem 4 é possível veriﬁcar o menu principal do jogo (Figura 4).

Figura 04: Imagem do jogo “O Resgate dos Bichos”.
Fonte: OLDGAMES DOWNLOAD, 15, Fev. 2021. Acesso em: 20, Fev. 2022.

Figura 05: Ação da Mc Donald’s no game Pokémon Go.
Fonte: STRANO, 2020. Acesso em: 18 jan. 2022.

Em fevereiro de 2021 a rede Mc Donald’s,
junto com a agência de publicidade DPZ&T e The
Hub, desenvolveram mais uma forma de estar
dentro do universo dos jogos eletrônicos, em duas ações: dentro o jogo The Sims 4 (Figura 6) e
dentro do objeto prioritário da nossa análise, que
foi no jogo Minecraft (GKPB, 2021).
Para o The Sims 4 a empresa replicou uma
versão virtual da loja dentro do jogo, a Mequi
1000, da Avenida Paulista, em São Paulo. Anterior a isso foi realizada uma ação em um episódio
de uma conhecida web série chamada “Girls in
the House”, comandada pelo criador de conteúdo
e inﬂuenciador Raony Phillips e foi exibida em seu
canal do Youtube, chamado RAO TV. Foi construído um restaurante especialmente para essa
produção. No jogo (The Sims) além dos jogadores
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terem contato com a réplica da loja, também terão a possibilidade de construírem suas próprias
lojas com objetos do restaurante (na realidade
virtual do jogo), além de claro terem acesso aos
objetos de construção, baixar o material, crias
suas próprias histórias e poderem compartilhar
todas as interações e próprias versões do restaurante (GKPB, 2021).

Figura 06: Imagem do Mequi 1000 no jogo The Sims.
Fonte: STRAZZA, 2021. Acesso em: 18 jan. 2022.

Metodologia do trabalho
Uma vez que este artigo trata de uma revisão
integrativa da literatura sobre o tema, em que se
trabalha estes assuntos de forma investigativa,
buscou-se alcançar um conhecimento mais amplo sobre determinado tema, tanto numa dimensão experimental, quanto conceitual. Em nossa
síntese de pesquisas existentes sobre o tema proposto, buscou-se aliar conceitos consolidados na
área cientíﬁca, a informações práticas do mercado baseadas em evidências. A metodologia junta
dados de forma organizada, dados estes que foram colhidos do mês de agosto a janeiro de 2022.
Além de coletar dados em visitas da base de dados do Google acadêmico, para isso usando palavras como: in-game advertising, advergames,
universo dos jogos eletrônicos, engajamento, artigos sobre engajamento e publicidade.
Num espectro acadêmico buscou-se tanto a
visão das ciências sociais aplicadas sobre o assunto, em autores como Fernandes et. Al (2014),
Hofman-Kohlmeyer (2021) e Pimenta (2016),
quanto de pesquisadores diretamente ligados
aos aspectos tecnológicos desta plataforma capazes de analisar de forma quantitativa os aspectos
relacionados a relevância destas plataformas,
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como Silva e Gouveia (2022) e Lee et. Al (2018).
Além disso, especiﬁcamente foram realizadas pesquisas em periódicos digitais do segmento com ampla base de leitores e inﬂuência como:
Meio & Mensagem, PropMark, Pesquisa BGS,
NewZoo, Blog Olhar Digital, Rock Content e Isto
é Dinheiro. Também foi feita investigações em
projetos de conclusão de curso, que direta ou indiretamente abordavam sobre o tema, como foi o
caso do projeto de Felipe Godoy, também citado
no estudo.
Por ﬁm o Instagram do Mc Donald’s também
foi objeto de estudo, além do Youtube, de lá saíram substratos para poder mostrar em números
os reﬂexos do engajamento alcançado.
Análise
Para a ação da Mc Donald’s com o jogo Minecraft, que é o principal objeto de análise desse
artigo, não só chama atenção a forma singular de
gerar engajamento para a marca, como o formato
pioneiro da ação. A empresa planejou muito bem
o passo a passo e construiu uma narrativa que
gerou uma importante mídia espontânea. Começando pelo fato do jogo escolhido para acontecer
a estratégia, não à toa, o jogo selecionado foi o
Minecraft, jogo consolidado e difundido no mundo todo. Em relatório para investidores levantado pela Microsoft (detentora do jogo), constatou
que o Minecraft chegou à marca de 140 milhões
de jogadores ativos mensais no primeiro trimestre de 2021. O que veio a contribuir, já que a ação
foi planejada exatamente nesse período. Esse número representou um aumento em 30% na quantidade de jogadores em comparação ao primeiro
trimestre de 2020 (THEENEMY, 2021).
A ideia da empresa foi replicar exatamente o
visual completo da loja Mequi 1000, da Avenida
Paulista, em São Paulo. Assim como no The Sims,
porém com o acréscimo que o jogador de forma
completamente voluntária podia adentrar na loja, lá encontrar o QR code que ao ser escaneado,
redireciona direto para o delivery da lanchonete
(Mc delivery). Dessa forma, caso o jogador execute o pedido, o lanche é enviado para o endereço
indicado, tudo isso em tempo real.
Para que esta ação tivesse ampla divul-

ARTIGO

gação, o plano focado na transmissão ao vivo
da inauguração, escolheram 2 influenciadores
digitais com forte apelo junto ao público dos
jogos eletrônicos. Os escolhidos foram Marco
Túlio, reconhecido nas redes sociais como AuthenticGames (Figura 7). O outro foi o perfil
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conhecido como S0ldierBr (Figura 8). Marco
possui 20 milhões de inscritos em seu canal de
YouTube e cerca de 1,7 milhão de seguidores na
rede social Instagram, ele é youtuber, gamer
e apresentador, seus vídeos no YouTube tem
altos índices de visualização.

Figura 07: Página inicial do canal de Authen�cGames no Youtube, 2021.
Fonte: Print Autoral do canal Authen�cGames no Youtube, 2022.

Já o perﬁl S0ldierBr (ﬁgura 8) possui 602
mil seguidores no YouTube, 135 mil seguidores
no Twitch, 36 mil no Instagram, ele é bem famoso no Twitch. Juntos eles comandaram uma
ação que ocorreu ao vivo no dia 20 de fevereiro de 2021, na conta de cada um pelo Youtube e
Twitch, respectivamente. A ação era uma visita
guiada, uma espécie de tour no cenário do Mi-

Figura 08: Print Autoral do canal de SoldierBr no Youtube, 2021.
Fonte: Print Autoral do canal SoldierBr no Youtube, 2022.

necraft até encontrar a loja e mostrando todas
as funcionalidades, durante o vídeo eles pedem
pelo Qr code na loja e recebem o lanche enquanto
estão realizando a transmissão da ação.
Em relação à loja ﬁctícia, eles ainda revelam
que toda vez que a fachada da loja for redecorada
no mundo real, os jogos receberão essa atualização, com todas as novidades que podem surgir.
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Essa ação ao vivo, foi previamente divulgada
em diversos portais hospedados na internet, os portais escolhidos tinham conteúdo especializado para
o universo gamer ampliﬁcando ainda mais a ação.
Também no perﬁl oﬁcial da empresa no Instagram,
o @mcdonalds_br, que conta com 2,7 milhões de
seguidores, foi divulgado os direcionamentos da
ação (Figura 9) e posteriormente foi divulgado lá
o passo a passo para que os jogadores interessados
conseguissem encontrar a loja dentro do jogo.
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o consumo destas informações pode ser analisado
sob uma perspectiva social e tem menos refração
por parte do usuário que as estratégias publicitárias disruptivas tradicionais.

Figura 10: Vídeo da visita do Authen�c ao Mc Donald’s no Minecra�, 2021.
Fonte: Print Autoral do canal Authen�cGames no Youtube, 2022.

Figura 09: Postagem da campanha no perﬁl oﬁcial do Mc Donald’s no
Instagram, 2021.
Fonte: Print Autoral do perﬁl @mcdonalds_br no Instagram, 2022.

Em números reais nos perﬁs oﬁciais do Youtube tem até então 340,072 mil visualizações, 26
mil curtidas e 1.384 mil comentários, números expressivos, já que o vídeo possui em torno de 1 hora
e 25 minutos de duração (Figura 10). Além do que,
a todo o momento os gamers exploram o ambiente
da loja, que envolve logo marca, produtos, cores,
reforçando cada vez mais a ﬁxação e aguçando o
desejo não só pela experiência, mas como também
pelo produto. Ainda sobre esses números acima,
eles podem crescer, pois a postagem ﬁca no ar por
tempo indeterminado, então a qualquer momento
que um novo usuário esbarre nessa mídia, ele contará como mais uma interação. Com isso, podemos
presumir que o resultado dessa estratégia focada
em engajamento foi alcançado.
Observa-se de forma clara que somando os
números de visualizações com os comentários e
interações de cada um destes conteúdos destacados é possível aferir de forma simples e efetiva a
relevância destas publicações. Outro aspecto não
mensurável tão objetivamente tem relação direta
com o conceito ampliado de engajamento – onde

Na época da ação o CMO do McDonald’s
Brasil, João Branco, destacou: “Estamos reforçando uma relação que já existe. Hoje, já é possível encontrar centenas de vídeos de jogadores mostrando as suas réplicas de restaurantes
McDonald’s nesses jogos. “Por que não fazermos
um em que é possível conseguir Big Mac de verdade?” Para ele é mais uma forma da Mc estreitar
um relacionamento antigo que a marca possui
com o universo geek e com a cultura pop além de
trazer a conveniência para o jogador” (ISTOÉDINHEIRO, 2021). Além disso, mesmo que o vídeo
tenha em seu subtítulo referências a campanha
publicitária tradicional da rede de alimentação
(Mequi 1000) é possível perceber pelos números
de engajamento - mais de 350 mil visualizações e
26 mil interações diretas – que a relevância deste
tipo de mensagem publicitária mesclada com aspectos de entretenimento não pode ser ignorada
pelas empresas que pretendam ter melhores resultados nas plataformas digitais.
Considerações ﬁnais
Conforme a análise realizada no estudo, a eﬁcácia de usar jogos eletrônicos como meio para
estratégias de marketing e engajamento mais direto com o público que se quer atingir é entendida
como uma versátil ferramenta de comunicação.
O objetivo geral do artigo era analisar a estratégia de divulgação do Mc Donald’s dentro
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do jogo Minecraft, levando em consideração
o engajamento que movimentou o entorno do
acontecimento. Com a análise dos números que
geraram em torno da pesquisa realizada, pode-se considerar que a estratégia adotada pela rede
foi assertiva e trouxe muito engajamento para
a marca junto ao público gamer. Eles usaram o
meio de forma adequada e criativa. A escolha do
jogo teve muito sentido, visto que comprovadamente o Minecraft teve um aumento considerado de usuários, exatamente no período da ação.
Além disso a ação se deu numa fase em que boa
parte da população estava evitando o convívio
social (devido a pandemia do Covid-19), ﬁcando
assim com mais tempo para momentos de diversão com jogos eletrônicos.
A opção por usar a ferramenta in-game advertising de forma dinâmica e não estática foi
coerente, já que o público em geral prefere esse tipo de envolvimento, sem interrupções, nem
mensagens que os deixe obrigados a consumir
determinado conteúdo publicitário para só depois ter livre acesso às suas preferências. Além
do que a ação foi pautada no protagonismo do
jogador, em primeiro gerar a curiosidade, depois
ensiná-los a explorar proativamente a descoberta da loja inserida no jogo.
A estratégia de divulgação ser com inﬂuenciadores digitais foi correta. Ambos os inﬂuenciadores possuem destaque em suas áreas de atuação,
exercem uma boa forma de inﬂuenciar quem os
segue, trazem proximidade com o público e usam
a mesma linguagem de quem os assistem.
A mídia espontânea, boca a boca é impossível
mensurar, a partir do perﬁl oﬁcial dos envolvidos
(Mc Donald’s e inﬂuenciadores) pode-se saber o
real número de interações, também consegue-se
aﬁrmar a quantidade de sites especializados que
divulgaram a ação (12 sites). Mas o que foi replicado a partir do conteúdo exposto é intangível,
a quantidade de artigos em sites especializados
nos jogos eletrônicos e em blogs do meio publicitário só fez com que o engajamento e objetivo da
estratégia se propagasse mais e mais. Impossível
mensurar a quantidade de compartilhamento
dentro da internet que foi propagado a partir da
divulgação da transmissão ao vivo.
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Nesse caso adotado pela empresa, quando ela
divulga uma transmissão ao vivo que acontecerá
em dia e horário pré-estabelecido, só acompanhará quem de fato se interessou realmente pelo
assunto. Dessa forma é uma comunicação que
não é evasiva e nem inconveniente, na atualidade
as abordagens com o público estão tão agressivas
que quando nos deparamos com possibilidades
que agreguem uma experiência de valor, a adesão vem espontaneamente. O alcance do tipo de
ação adotada é absurdo, porque além do público
que assistiu a transmissão ao vivo, o conteúdo
ﬁca lá por tempo indeterminado, ou seja, quem
perdeu, por qualquer motivo a transmissão, tem
a possibilidade de assistir depois, pausar, e quem
assistiu no ao vivo, pode repetir todo o conteúdo.
O engajamento alcançado também expõe o nível de lealdade entre os consumidores em relação a
todos os envolvidos no processo, que são apreciadores dos lanches do Mc Donald’s, do jogo Minecraft e dos inﬂuenciadores envolvidos na ação.
Por ﬁm, ﬁcou evidente que a marca conseguiu da maneira eﬁcaz e coerente, chamar e reter
a atenção do público que aprecia o universo dos
jogos eletrônicos, assim como dos seus consumidores, a imagem da marca foi trabalhada de
forma positiva deixando mais uma vez sua o Mc
Donald’s em evidência nesse mercado extremamente consolidado e que ainda está em alto crescimento.
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Resumo:
Ao longo dos seus 11 anos de existência o Instagram
ganhou relevância na rede, ao mesmo tempo, vem
transformando a comunicação digital, especialmente quando falamos que qualquer usuário produz e consome conteúdos em grande escala na plataforma. Neste sentido, o presente artigo buscou
entender com base no trabalho de diferentes autores na construção de um modelo de análise, como
funciona a tendência Slow Content através do perﬁl do inﬂuenciador Matheus Iit e de maneira geral,
utilizando aporte teórico de diferentes autores, como Peçanha (2020) para marketing de inﬂuência,
acrescentando investigações para a tendencia slow
content de Arvizu (2018), já para inﬂuenciadores
digitais Montelatto (2015). Além disso, o trabalho
buscou entender como esse contexto slow content
é capaz de gerar assunto relevante para as marcas e
pessoas e entender o mercado dos inﬂuenciadores
digitais. Para isso, foi realizada uma pesquisa etnográﬁca, além do acompanhamento do perﬁl na referida conta do Matheus Iltchechen (@matheusilt),
encontrando os principais resultados o aumento
signiﬁcativo do engajamento, mesmo com baixa
frequência de posts. Além de observar a forma de
produzir seus conteúdos das reformas, através de
uma linguagem didática e mesmo com publicações
esporádicas, o perﬁl demonstrou tanto alto grau de
visualizações e engajamento por parte do público,
indicando que a velocidade e periodicidade de publicação pode não ser um fator determinante para marcar ou inﬂuenciador se manter presente no
mundo digital.
Palavras-chave: Inﬂuenciadores digitais; Matheus Iltchechen; Slow Content; Tendências
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Abstract:
Over its 11 years of existence, Instagram has gained relevance on the network, at the same time, it
has been transforming digital communication, especially when we say that any user produces and
consumes content on a large scale on the platform.
In this sense, this article sought to understand how
the Slow Content trend works through the proﬁle of
the inﬂuencer Matheus Iit and based on the work
of diﬀerent authors in the construction of an analysis model. In general, we use the contributions on
trends by Valente (2021), adding investigations on
digital inﬂuencers by Montelatto (2015), Arvizu
(2018) on slow content and on inﬂuence marketing
we use Peçanha (2020). In addition, the work sought to understand how this slow content context is
able to generate relevant subject for brands and people and understand the market of digital inﬂuencers. For this, an ethnographic research was carried
out, in addition to monitoring the proﬁle on the
aforementioned Matheus Iltchechen account (@
matheusilt), ﬁnding the main results a signiﬁcant
increase in engagement, even with low frequency
of posts. In addition to observing the way of producing its contents of the reforms, through a didactic
language and even with sporadic publications, the
proﬁle showed both a high degree of views and engagement on the part of the public, indicating that
the speed and frequency of publication may not be
a determining factor to brand or inﬂuencer to remain present in the digital world.
Keywords: Digital inﬂuencers; Matheus Iltchechen; Slow Content; branding
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Resumén:
UA lo largo de sus 11 años de existencia, Instagram ha ganado relevancia en la red, al mismo tiempo que ha ido transformando la comunicación digital, sobre todo cuando decimos que
cualquier usuario produce y consume contenidos
a gran escala en la plataforma. En ese sentido,
este artículo buscó comprender cómo funciona
la tendencia Slow Content a través del perﬁl del
inﬂuencer Matheus Iit y a partir del trabajo de
diferentes autores en la construcción de un modelo de análisis. En general, usamos las contribuciones sobre tendencias de Valente (2021),
agregando investigaciones sobre inﬂuenciadores
digitales de Montelatto (2015), Arvizu (2018)
sobre contenido lento y sobre marketing de inﬂuencia usamos Peçanha (2020). Además, el
trabajo buscó comprender cómo este contexto de
contenido lento es capaz de generar temas relevantes para las marcas y las personas y comprender el mercado de los inﬂuencers digitales. Para ello, se realizó una investigación etnográﬁca,
además de monitorear el perﬁl en la mencionada
cuenta de Matheus Iltchechen (@matheusilt),
encontrando como principales resultados un
aumento signiﬁcativo en el engagement, incluso
con baja frecuencia de publicaciones. Además de
observar la forma de producir sus contenidos de
las reformas, a través de un lenguaje didáctico e
incluso con publicaciones esporádicas, el perﬁl
mostró tanto un alto grado de visionado como de
engagement por parte del público, indicando que
la velocidad y frecuencia de publicación Puede
que no sea un factor determinante para que la
marca o el inﬂuencer sigan presentes en el mundo digital.
Palabras-clave: Inﬂuencers digitales; Matheus
Iltchechen; Contenido lento; Tendencias
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Résumé:
Au cours de ses 11 années d’existence, Instagram
a gagné en pertinence sur le réseau, en même
temps, il a transformé la communication numérique, surtout quand on dit que tout utilisateur produit et consomme du contenu à grande
échelle sur la plateforme. En ce sens, cet article
a cherché à comprendre comment fonctionne la
tendance Slow Content à travers le proﬁl de l’inﬂuenceur Matheus Iit et en s’appuyant sur les
travaux de diﬀérents auteurs dans la construction d’un modèle d’analyse. En général, nous
utilisons les contributions sur les tendances de
Valente (2021), en ajoutant les enquêtes sur les
inﬂuenceurs numériques de Montelatto (2015),
Arvizu (2018) sur le contenu lent et sur le marketing d’inﬂuence, nous utilisons Peçanha (2020).
De plus, le travail a cherché à comprendre comment ce contexte de contenu lent est capable de
générer des sujets pertinents pour les marques
et les personnes et de comprendre le marché
des inﬂuenceurs numériques. Pour cela, une recherche ethnographique a été réalisée, en plus
du suivi du proﬁl sur le compte susmentionné
de Matheus Iltchechen (@matheusilt), trouvant
comme principaux résultats une augmentation
signiﬁcative de l’engagement, même avec une
faible fréquence de publications. En plus d’observer la manière de produire son contenu des
réformes, à travers un langage didactique et
même avec des publications sporadiques, le proﬁl a montré à la fois un degré élevé d’opinions
et d’engagement de la part du public, indiquant
que la vitesse et la fréquence de publication peut
ne pas être un facteur déterminant pour que la
marque ou l’inﬂuenceur reste présent dans le
monde numérique.
Mots-clés: Inﬂuenceurs numériques; Matheus
Ilchechen; contenu lent; Tendances
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Introdução
Vivemos em constante mudança quando falamos de internet, seja sobre a velocidade de criação
e adoção por parte do público de novas redes sociais, o surgimento de novas proﬁssões e atividades
de comunicação e tecnologia ligados a estas redes
e, principalmente, quando falamos de marketing
de inﬂuência. Nesse novo cenário digital, o Instagram é uma ferramenta que vem ganhando destaque e vem transformando a comunicação digital,
principalmente mudando a forma que as marcas
se comunicam com os mais diversos públicos. Essa
rede social permitiu a qualquer indivíduo produzir
e consumir conteúdos em grande escala, e claro,
permitindo a produção dos mais diversos conteúdos e circulação da informação de maneira rápida,
possibilitando também o surgimento dos inﬂuenciadores digitais. “Além disso, essas redes podem
ser entendidas como um tipo de relação entre seres
humanos” (MARTINO, 2015).
Sabemos que a era digital e a Web 2.0 foram os
principais marcadores do compartilhamento das
informações, além de serem os meios mais adotados pelo público para se obter novos conhecimentos e produzir novos saberes no presente século.
Assim, podemos destacar que o ciberespaço trouxe
novas ferramentas de comunicação e de acesso às
informações, importante nos processos de aquisição do conhecimento e na vida das pessoas. No
início da internet, só quem tinha ferramentas e
conhecimento em HTML conseguia publicar algo
na web. Segundo Roesler (2012), a Web 2.0 possibilitou que usuários sem conhecimento técnico
pudessem publicar seus próprios conteúdos, seja
texto ou fotos. A proliferação de novos produtores
de conteúdo, ajudou o consumidor a ter acesso a
serviços de relacionamentos sociais, páginas repletas de vídeos, wikis e blogs.
O século XXI permitiu que o universo digital ganhasse grandes proporções, especialmente
quando falamos de redes sociais. Esse momento
também é de grande valia para as marcas escolherem inﬂuenciadores digitais para estarem atreladas
a sua comunicação. Esses inﬂuenciadores se destacam por carregarem pontos relevantes em suas
personalidades e sua capacidade de comunicar seu
ponto de vista para inﬂuenciar públicos especíﬁcos.

ARTIGO

Os inﬂuenciadores digitais produzem conteúdo relevante, seja ele sobre um produto, serviço
ou marca e os impulsionam através das redes. Essa
forma de se comunicar através da internet acabou
se tornando uma poderosa ferramenta de estratégia de marketing digital para as empresas, que através do poder da inﬂuência conseguem promover
os mais diversos serviços. “Esses inﬂuenciadores
acabam sendo uma segunda fonte de informação e
conseguem promover a tomada de decisão na compra de um produto” (IDEAL MARKETING, 2020).
Sendo assim, além dos custos serem mais em conta
que outros meios tradicionais de comunicação, os
inﬂuenciadores acabam transmitindo para os consumidores segurança e conﬁança sobre o produto,
fazendo com o que a visibilidade da marca cresça
nas redes.
Ao longo de mais de duas décadas, espaços
digitais como Myspace, Blogs, Orkut, Facebook,
o Tik Tok, entre outras, contribuíram para essa
expansão das redes sociais e a participação ativa
dos usuários. Contudo, na atualidade, o Instagram ainda é o principal destaque dentre as redes
sociais, engajando seus usuários a criarem e/ou
republicarem conteúdo 24 horas por sete dias da
semana (fast content), tornando-se quase uma
atividade automática e inerente aos usuários, não
só com o objetivo de ganhar seguidores, mas também, de ganhar autoridade.
Contudo, nem sempre existem inﬂuenciadores
que se sentem na obrigação de produzir conteúdo
todos os dias (slow content). É neste ponto que este
artigo se propõe a analisar o inﬂuenciador digital
@matheusilt e a baixa frequência dos posts x o alto
engajamento nas redes.
Desta forma, o presente trabalho está divido
nas seguintes etapas: a primeira, entendendo o
Instagram como mídia social; na segunda, buscaremos entender o marketing de inﬂuência e o marketing de conteúdo. Na terceira, será abordada a
importância dos inﬂuenciadores digitais; na quarta etapa, apresenta-se como funciona a dinâmica
Slow Contet x Fast Contet; em seguida a metodologia e, por ﬁm, entender a baixa frequência dos posts
x o alto alcance na rede na conta de @matheusilt.
O Instagram como mídia social
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A Web 2.0 é um termo popularizado a partir
de 2004 como uma nova forma de se construir
e compartilhar conhecimentos, possibilitando
através da interatividade e da sociabilidade na Internet uma nova forma de se comunicar. Através
dela, algumas ferramentas como os blogs, wikis e
os social books se tornaram meios muito procurados, e com o passar do tempo, novas ferramentas
apareceram, atendendo a todas as parcelas de públicos, “proporcionando a troca de experiências e
de informações de maneira mais rápida e colaborativa” (ROESLER, 2012).
A partir dos anos de 2010, observou-se o surgimento de inúmeras opções de canais destinados
à venda e de interação na internet, e que ao passar
do tempo, quem vem ganhando força são as Mídias
Sociais pela sua praticidade e comodidade. Segundo Barefoot e Szabo (2010):
Embora a tecnologia tenha dado a partida na revolução
dos blogs, ela nunca foi a força motriz por trás da interação social on-line. Das BBSs às salas de chat, fóruns
e blogs, a natureza humana está no coração da criação e
construção de comunidades on-line. Desde o início das
redes de computadores, a web tem sido um lugar para
interação social. É por isso que a chamamos de mídia
social (BAREFOOT e SZABO, 2010, p.27).

Vale destacar que as “Mídias Sociais são portadoras de importantes tendências que devem ser
do interesse das organizações operantes no espaço
digital ou em qualquer outro espaço” (KAPLAN e
HAENLEIN, 2010). Os dois autores ainda apresentam um outro ponto em questão, referente ao crescimento das mídias sociais não está limitado apenas aos adolescentes, mas também entre adultos.
É nesse contexto que surge o Instagram em 6
de outubro de 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger. Uma mídia social cujo propósito é oferecer aos
usuários a oportunidade de compartilhar um pouco da sua rotina, através da publicação de imagens
e vídeos. Em maio de 2019, conforme o próprio
Instagram, a rede conseguiu atingir a marca de um
bilhão de usuários.
Dentre as ferramentas que a plataforma oferece temos o Stories, destaques, IGTV e Reels, essas funções aparecem ao longo da demanda surgida por meio da interação dos usuários dentro do
aplicativo e do próprio aplicativo com os usuários.
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Algumas inclusive, passam por transformações,
como é o caso do IGTV, que em breve passa a ser
“Instagram tv”. Se as redes se fazem pelas relações,
os atores também se fazem e se transformam ao
longo da tessitura das redes. “De outra forma, o
Instagram tem estudado e testado retirar as curtidas das fotos, que hoje ﬁcam evidentes nas publicações, com o intuito, segundo a plataforma,
de atrair mais publicação de conteúdo através de
vídeo, em vez de estimular métricas de popularidade” (MONTEIRO, 2021). De acordo com o próprio
Instagram;
Essa mudança da proposta de conteúdo já vem acontecendo naturalmente, impulsionada pelos próprios
usuários e criadores que durante a pandemia passaram
a valorizar conteúdos mais relevantes para o momento.
Esse anúncio parece ser também uma resposta a isso,
possivelmente com novas possibilidades de entrega
e performance das publicações, a partir da mudança
no sistema de recomendações de posts que foi citada.
Porém, é arriscado mexer na forma como o usuário ﬁnal é impactado por publicações de perﬁs que ele não
segue, porque essa mudança na experiência de uso da
plataforma pode não ser bem recebida. (INSTAGRAM,
INC., 2021, online).

Das ferramentas, os stories (Figura 01) são publicações que duram 24 horas, com a possibilidade
de ser em 4 formatos: fotos, vídeos, texto em fotos
ou vídeos, além de contar com diversas opções de
gifs, ﬁgurinhas animadas, ﬁltros da própria plataforma e de usuários. Suas funções parecem no lado
esquerdo da imagem.

Figura 01: interface do Stories do Instagram
Fonte: Print autoral (2021)
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Assim como os stories, a ferramenta destaques
(Figura 02) também serve para criar uma conexão
entre marcas/inﬂuenciadores com os seguidores.
Podendo deixar salvo no perﬁl inicial, após publicação nos stories.
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Com a ferramenta de publicação AO VIVO
(Figura 04), aqui é impossível carregar um vídeo
da galeria, como o próprio nome da ferramenta já sugere, é necessário o usuário selecionar a
opção e ﬁlmar em tempo real, podendo interagir
com os espectadores enquanto faz a live, possibilitando depois que o vídeo ﬁque salvo, posteriormente, no formato IGTV. Suas funções parecem
no lado esquerdo da imagem.

Figura 02: interface dos destaques do Instagram
Fonte: h�ps://www.instagram.com/matheusilt/ Acesso em 12 de jun. 2021

Já o Reels (Figura 03), sua principal função é a
criação de vídeos de até 15 segundos, podendo ser
criado pelo usuário na própria plataforma do reels
em tempo real ou também adicionados da galeria
do próprio celular. Suas funções aparecem no lado
esquerdo da imagem.

Figura 03: interface do reels do Instagram
Fonte: Print autoral (2021)

Figura 04: interface da função AO VIVO do Instagram
Fonte: Print autoral (2021)

Desta forma, o Instagram tem buscado
atender e captar cada vez mais novos usuários
e isso ocorre com alterações de layout em sua
interface, além de ser uma forma de reagir às
tendências oriundas de aplicações recorrentes.
Enquanto essas alterações são feitas, as novas
ferramentas oferecidas no próprio aplicativo para o público, moldam a relação entre usuários e
entre inﬂuenciadores e usuários. Segundo análise produzida pela Kepios, consultoria de marketing global, mais de 450 milhões de pessoas
começaram a usar redes sociais no último ano.
Comparado com os doze meses anteriores, isso
signiﬁca um crescimento de mais de 12% ((KEPIOS, 2020, apud EXAME, 2020).). Em termos
ainda mais práticos: a cada segundo, mais de 14
pessoas se tornaram usuárias de redes sociais no
último ano. “A pandemia, é claro, tem seu papel
nisso. Mais de 180 milhões de pessoas usaram
alguma rede social entre julho e setembro, au-
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mento de 2 milhões de usuários por dia em relação ao trimestre anterior” ((KEPIOS, 2020, apud
EXAME, 2020).).
Segundo os dados apurados, o Instagram é
o campeão em crescimento. “A plataforma adicionou 76 milhões de usuários à sua base nos
últimos três meses, atingindo o total de 1,16 bilhão de contas no início de outubro”. Uma análise mais longa mostra que a rede está em crescimento contínuo: na comparação com o mesmo
trimestre do ano passado, há um crescimento de
mais de 7% na base de usuários e, em relação ao
segundo trimestre deste ano, o incremento é de
11% ((KEPIOS, 2020, apud EXAME, 2020).).
Marketing Digital e de Conteúdo
Ao longo do tempo o Marketing sempre foi
utilizado no planejamento de comunicação, especialmente quando se trata de vendas e estratégia de marca. Contudo, vem sofrendo algumas
modiﬁcações, principalmente com o avanço da
internet, que possibilitou o surgimento do Marketing Digital. Segundo dados da Agência Brasil, 134 milhões de usuários acessam a internet
no país. Três em cada quatro brasileiros acessam
a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. Embora a quantidade de usuários e os serviços online utilizados tenham aumentado, ainda
persistem diferenças de renda, gênero, raça e regiões. Neste caso, quando se fala em redes sociais, foi necessária uma atenção especial na comunicação – a necessidade de se fazer presente
nesse meio digital e trabalhar novas ferramentas
de comunicação que a internet possibilitou e neste sentido que o marketing digital ganha ainda
mais força (VALENTE, 2021).
O marketing digital é fundamental no atual
momento, faz parte das estratégias das empresas e inﬂuenciadores digitais, buscando sempre
atrair e ﬁdelizar os seus consumidores. Um dos
seus objetivos, é justamente aumentar as percepções e decisões junto aos usuários, pois é através
dele que é possível identiﬁcar se os objetivos foram alcançados.
Segundo Solomon (2011), “este estilo de marketing possui uma maior capacidade de segmentação, praticidade e comunicação personalizada,
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sendo bem mais econômica em contraposto das
ações de comunicação convencional”. É interessante compreender que o marketing digital se
diferencia do marketing tradicional, porque ele
usa a internet como forma de interação e relacionamento com o seu público-alvo, de forma segmentada e individualizada, e não como meio de
comunicação em massa.
Sabe-se que o Marketing Digital trouxe novos meios para se trabalhar, entre eles: o e- mail
marketing, os links patrocinados no Google, o
Marketing de Conteúdo, dentre diversas outras
formas de atingir ao público-alvo com um conteúdo relevante e interessante no meio digital.
Entendendo que essas ferramentas ao passar
do tempo vêm ganhando outras aliadas para auxiliar nas estratégias, além disso, observando a
concorrência nesse espaço digital, as empresas
precisam entender e trabalhar seu branding utilizando de mecanismos que as diferenciam das
demais, e uma dessas estratégias contempladas
no Marketing Digital é o Marketing de Conteúdo,
que segundo Peçanha (2020), pode ser deﬁnido
como:
Marketing de Conteúdo é uma estratégia de Marketing focada em engajar seu público-alvo e crescer
sua rede de clientes e potenciais clientes por meio da
criação de conteúdo relevante e valioso. Você atrai,
envolve e gera valor para as pessoas de modo a criar
uma percepção positiva da sua marca e, assim, gerar
mais negócios. (PEÇANHA, 2020)

Desta forma, entende-se que no Marketing
de Conteúdo, seja no aspecto visual ou textual, é estruturada para um determinado público
visando converter em vendas, seja de um produto ou serviço. Com isso, é importante atentar
para a importância de oferecer um conteúdo
mais personalizado para o seu nicho de mercado, além de se destacar no meio digital perante
a concorrência.
Observa-se que o Marketing de Conteúdo é
eﬁciente quando tratamos da construção e criação de conteúdo especíﬁco, ao mesmo tempo
agrega valor à marca, estimula o engajamento do público e aumentar a rede de conexão da
marca, possibilitando atrair novos clientes, além
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de propagar de maneira rápida a marca, e consequentemente, seu conteúdo, com o objetivo de
aumentar a concretização da compra. Além de
facilitar a identiﬁcação dos clientes com o produto e serviço oferecido.
Assim, o marketing de conteúdo pode ser uma das
ações a serem adotadas por empresas que buscam se
distinguir, pois ele delineia-se como uma ferramenta
que procura adicionar e entregar valor, provocando
uma modiﬁcação no comportamento dos consumidores, o que pode vir a resultar em vendas (STEIMLE, 2014; RUFFOLO, 2017).

É neste contexto que se entende o marketing
de conteúdo, o qual direciona-se às demandas do
mercado, promovendo o incentivo ao consumo
de forma subjetiva, assertiva e emocional. “Todo
esse processo, ocorre devido nos dias de hoje, os
usuários serem impactados com os mais diversos tipos de informação, tanto do que será consumido do que será descartado” (CAIN, 2013).
“A chave para estabelecer o diálogo, facilitando
o envolvimento e o relacionamento, é o uso desta
ferramenta” (TORRES, 2010).
Inﬂuenciadores Digitais
A liberdade que a internet proporciona quando se trata de ferramentas e usuários é grande,
além disso a importância de um bom planejamento de marketing e de conteúdo torna- se um
dos principais marcadores nas redes, seja para
um produto, serviço de uma marca. Nesse contexto, alguns personagens têm se destacado nas
redes sociais, reunindo e inﬂuenciando mi- lhões
de usuários. Esses personagens são conhecidos
como inﬂuenciadores digitais.
Para Montelatto (2015) “um inﬂuenciador é
uma pessoa que consegue ter autoridade com a
sua audiência, usando de sua reputação adquirida através de blogs, sites ou redes sociais, praticar determinada ação”, seja comprar, ir a um
evento, ou experimentar determinado serviço, o
que se caracteriza como um formador de opinião.
Então, entende-se que hoje o inﬂuenciador digital possui uma quantidade maior de audiência
do que uma marca, por isso quando a estra- tégia
de Marketing de Inﬂuência é executada da forma
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certa, o alcance e reputação da marca aumenta
consideravelmente.
Este novo cenário, quando se trata de inﬂuenciadores, pode estar associado justamente
ao surgimento de novos aplicativos de mídias
sociais que possibilita e ajuda na produção de
conteúdo desses proﬁssionais, que deixaram de
se restringir a apenas uma plataforma ou meio
de comunicação, como a televisão. Outro ponto,
dá-se pelo fato de a internet possibilitar aos usuários escolher os conteúdos conforme o que for
relevante para o seu consumo, de forma que ele
possa escolher quando, onde e o que ele considera relevante.
Antes dos inﬂuenciadores digitais, a forma
que as marcas se posicionavam para aju- dar na
sua comunicação eram com as celebridades de telenovelas e ﬁlmes ou atletas consagra- dos para
vender seus produtos e divulgar suas ideias. Para
Brown e Hayes (2008) “a utilização de celebridades em anúncios na TV já não envolve como antes”, pois ela é do tipo ‘associação’, ou seja, “use
isto e você ﬁcará como a celebridade”, segundo os
autores. As pessoas se identi- ﬁcam com indivíduos “normais” e naquelas que são “peritas” em determinados assuntos (BROWN e HAYES, 2008).
Todavia, é importante destacar que as celebridades ainda são peças importantes quando
falamos de divulgação de um produto ou serviço.
Os inﬂuenciadores surgem como aliados nesse
processo de divulgação, pois as celebridades ainda são reconhecidas e admiradas por boa parcela
dos usuários que consome os meios tradicionais
de comunicação. Contudo, hoje compartilham
o espaço com inﬂuencers, que em alguns casos,
a exemplo da inﬂuenciadora do nicho de moda,
Camila Coelho (Figura 05) que conta com mais
de 9 milhões de seguidores, possuindo um número maior de seguidores que marcas já tradicionalmente conhecidas, a exem- plo da marca
Riachuelo (Figura 06), que possui cerca de 7
milhões de seguidores. Para as mar- cas, é importante saber contextualizar, dialogar e principalmente saber planejar para usar esses novos
aliados de divulgação para alcançar os objetivos
de comunicação (JÚNIOR, 2019).
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Figura 05: interface do perﬁl de Camila Coelho no Instagram
Fonte: h�ps://www.instagram.com/camilacoelho/. Acessado em 20
de jul. 2021

BrandTrends Journal - ABRIL/2022

101

mil novos Stories são postados no Instagram,
147 mil fotos são publicadas no Facebook e 41
milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp” (GARRETT, 2020).
Sabendo que as redes sociais mais usadas vivem um momento bastante singular:
algumas delas já citadas neste artigo, cada
uma possui perfis de usuários diferentes. De
um modo geral, segundo matéria da Moshin
(2021), “hoje, 3,2 bilhões de usuários possuem
uma rede social, o que corresponde a 42% da
população mundial”. O tempo gasto é de aproximadamente de 2 horas e 22 minutos. Além
disso, 44% dos usuários usam as redes sociais
para procurar um produto e 71% revelaram que
tiveram boa experiência de compra. Destaquese para os 54% do público, “toma sua decisão
de compra baseada na opinião e recomendação
dos influenciadores digitais” (MOHSIN, 2021).
É nesse contexto, e entendo a forma de uso
das redes sociais que percebemos a tendência
fast content – conteúdo rápido, em tradução
livre do inglês. Para a Arvizu (2018), significa uma tendência na criação de conteúdo para
internet, pensada para consumo rápido pelos
usuários.
“La clave para crear fast content, o conteúdo que
en solo unos segundos logre conectar con el cliente, es la capacidad de síntesis, el uso de tecnología
ligera, atrayente y amigable al usuario, y en gran
medida la creatividad del marketer.” (ARZIVU,
2018, online).

Figura 06: interface do perﬁl da Riachuelo no Instagram
Fonte: https://www.instagram.com/riachuelo/. Acessado em 20 de
Jul. de 2021

Conteúdo digital: do fast ao slow
Nesse processo de construção de uma sociedade conectada e informada, hoje em dia
ter acesso a todo tipo de informações sobre os
mais diversos assuntos, permitiu que a produção e disseminação de informação exista em
excesso. “Ao mesmo tempo, essa quantidade
toda de conteúdo vai contra ao pouco tempo
para consumi-la” (JÚNIOR, 2019). Além disso,
segundo Garrett ( 2002), “a cada minuto, 347

A baixa frequência dos posts, da mesma
forma a presença na rede - atualização de foto no feed e stories constantemente, são considerados algo quase inadmissível para os influ- enciadores digitais. Para influenciadores
como Eduardo (@doedu.com.br) (Figura 7),
que conta com mais 211 mil seguidores no Instagram, postar todos os dias e estar presente
em tempo real é essencial, o chamado fast content. Edu, como é chamado pelos seguidores,
é publicitário. Além de compartilhar suas reformas, possui um canal no youtube e sempre
produz conteúdos inspiradores do mundo da
decoração e do DIY (faça você mesmo).
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Entretanto, da mesma forma que temos o
Fast Content, baseado na produção e postagem
de conteúdo na internet, em 2017, o movimento
Slow Content surge na rede. Que também vem
do inglês, e é traduzido como “conteúdo lento”.
O termo marca uma nova era para a produção
de conteúdo digital, o qual tem como objetivo
combater a quantidade de informações que vem
em grande escala, além de serem produzidas de
modo superﬁcial e disseminadas de forma apenas para cumprir tabelas ou dar a impressão de
presença constante nas plataformas digitais e segundo o Valente (2021):

Figura 07: interface do perﬁl do Eduardo no Instagram
Fonte: h�ps://www.instagram.com/doedu.com.br/. Acesso em 12 de
junh. 2021

Outra inﬂuenciadora que segue a linha fast
content é a Karla Amadori (Figura 8), do perﬁl
(@Diycore), que possui mais de 639 mil seguidores no Instagram, além de comandar o canal do
YouTube. Ela segue a mesma temática de dicas
para decoração e mantém sua presença constante na produção de conteúdo nas redes.

Figura 08: interface do perﬁl do Karla Amadori no Instagram
Fonte: h�ps://www.instagram.com/diycore/. Acesso em 12 de jun. 2021

Inspirado no movimento slow living, o slow content surgiu como uma forma tornar os processos
de produção de conteúdo mais “orgânicos”, ﬂuidos
e criativos. O conceito não propõe necessariamente
a redução do ritmo de produção e postagens, mas a
priorização da qualidade, da profundidade e da identidade nas criações (VALENTE, 2021).

Além disso, em um ano onde os usuários estão passando mais tempo em casa, o uso e o tempo gasto com a internet aumentaram, o que representa uma consequência esperada, atrelada a
isso, o consumo por conteúdos em grande escala
consequentemente aumentou. É nesse con- texto que entendemos o movimento Slow Content,
onde entende-se como uma nova proposta de
produção de conteúdo, sendo assim, o objetivo
fundamental é a qualidade e não a quantidade.
“É desta forma que Matheus vem se comportando em seu perﬁl” (MULLER, 2021).
O Slow Content aparece no último ano 2021,
como uma nova maneira, no mínimo, ino- vadora
quando falamos de produção de conteúdo. Com
o simples objetivo de produzir conteúdo mais
pertinentes e em baixa escala. Um bom exemplo
para esta nova forma de produção, é a ganhadora do Big Brother Brasil 2021, @juliette (Juliette Freire) que conta com mais de 32 milhões de
seguidores no Instagram e em três meses após o
ﬁm do reality show, vem produ- zindo conteúdo
de maneira baixa e ganhando relevância na rede, indo contra os demais partici- pantes. Mas
para adotar essa nova forma de se comunicar,
de conscientização na confecção e consumo de
informações é necessário ter relevância na rede
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e autoridade no que faz, é desta forma que surge
@matheusilt (Figura 9), perﬁl no Instagram com
mais de 445 mil seguidores e administrada por
Matheus Iltchechen.

Figura 09: interface do perﬁl do Matheus Ilt com o número de seguidores no Instagram
Fonte: h�ps://www.instagram.com/matheusilt/ Acesso em 12 de jun. 2021

Metodologia
A metodologia utilizada neste artigo foi a etnográﬁca, a qual defende que pesquisador entende e
respeita a realidade do objeto estudado, por meio de
uma vivência pessoal e segundo Angrosino (2009,
p. 34) “um método de pesquisa que busca deﬁnir
padrões previsíveis de com- portamento de grupo.
Ela é baseada em trabalho de campo, personalizada, multifatorial, de longo prazo, indutiva, dialógica
e holística”.
Por ser um objeto que se pretende analisar o
porquê de um conjunto de fatores, torna- se um método adequado. Neste caso, o interesse está em como
a conta de @matheusilt como a baixa frequência de
seus posts conseguem ter um alto alcance e faz com
que o inﬂuenciador consiga chamar a atenção dos
seguidores e das marcas na rede social Instagram.
Todo o processo de acompanhamento do perﬁl no Instagram, através de um smar- tphone, no
período de maio a julho de 2021, sempre nos ﬁnais
de semana ou quando uma re- forma era postada
nestes meses. Além disso, foi realizado um acompanhamento dos stories - em torno de 40 vídeos e o
próprio feed- em torno de cinco fotos, além da contribuição de docu- mentos para análise serem ma-
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joritariamente fotograﬁas da própria conta de Matheus, fotos da monograﬁa de Célio Olizar Pereira
Júnior (2019) que contém imagens de suas reformas
e prints da conta do inﬂuenciador, além das informações do início de sua trajetória. Por ﬁm, sites e
artigos relacionados a marketing digital foram utilizados.
@Matheusilt e a tendência slow content na
plataforma Instagram
Matheus Iltchechen, curitibano, Jornalista
de formação, trabalhou em jornal impresso e em
agências de publicidade. Trabalhou como fotógrafo
até 2016 e sua vida como inﬂuencia- dor começou
aos poucos, especiﬁcamente em 2017, após decidir
morar em um apartamento alugado e gradualmente, ele reformou o local colocando seu olhar para o
universo - faça você mesmo (DIY). Por inﬂuência do
namorado e amigos, Matheus após a reforma da cozinha (Fi- gura 09), resolveu compartilhar o resultado no Instagram, através da sua conta @matheusilt
e contou com o compartilhamento do seu trabalho
no perﬁl do arquiteto, apresentador e inﬂuen- ciador
Maurício Arruda. Até esse momento, a conta possuía cerca de mil curtidas em seus posts.
Depois das postagens, Matheus conseguiu um
alcance na conta de 30%, em 24 horas após a postagem, onde o perﬁl ganhou cerca de mil e quinhentos seguidores. A partir desde momento, onde todo
conteúdo que Matheus postava era direcionado para
fotograﬁa, passa en- tão a ter conteúdo voltado para
decoração e pequenas reformas, e com aproximadamente 445 mil seguidores e parcerias com o canal
GNT e empresas do segmento de decoração como
Leroy Merlin e tintas Suvinil (JÚNIOR, 2019).

Figura 10: print da primeira reforma no Instagram
Fonte: h�ps://www.instagram.com/p/BppZ�egGmh/ Acesso em 9 de jun. 2021.
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Durante esse processo e mudança de conteúdo
em seu perﬁl, Matheus teve uma rápida ascensão,
mesmo possuindo uma baixa frequência de postagem de conteúdo na rede. “Com o tempo, participação em programas de tv e parcerias com marcas como Camicado e a Leroy Merlin, a conta de Matheus
foi ganhando notoriedade e relevância na rede”,
mesmo indo contra os demais inﬂuenciadores do
mesmo segmento de decoração, que chegam a postar várias fotos ou vídeos no mesmo dia, enquanto
ele posta apenas esporadicamente (JÚNIOR, 2019).
Durante esse tempo, Matheus vem produzindo
com baixa frequência de postagens. Sempre buscando trazer conteúdos relevantes e com uma certa
complexidade de serem produ- zidos, como vídeos,
stories de DIY (faça você mesmo), reforma e postagens no feed para que a entrega seja feita de forma
relevante e com cuidado. Desta forma, tudo é compartilhado quase que mensalmente, ou até mesmo
em um intervalo de tempo maior. De forma intuitivamente, ele é adepto do Slow Content. Como ele
mesmo aﬁrma: “Às vezes passo meses sem postar
algo no feed, mas porque levo tempo para pensar e
elaborar uma transformação em um cômodo, além
disso, faço quase todo o processo sozinho. Não consigo produzir em escala”, “o que ca- racteriza a premissa do movimento para diminuição da produção
de conteúdo” (MULLER, 2021).
Com o passar do tempo, mesmo postando pouco conteúdo no dia a dia, mas a cada espaço escolhido para uma reforma e compartilhado em seu perﬁl,
Matheus alcançava mais seguidores, ganhando até
notoriedade em perﬁs de décor e destaque matéria
na Casa Vogue online, além de ter sido chamado para
fazer parte do time de produtores de conteúdo do canal da Casa de Verdade na plataforma do YouTube.
Destaque-se que esse comportamento dos usuários
em relação aos posts, “está atrelada por informações
novas e rápidas, em uma demanda que tende a ser
suprida pelos produtores de conteúdo que se esforçam para produzir cada vez mais em menos tempo”
(VALENTE, 2021).
No ano de 2021, durante a pandemia do covid-19, “Matheus precisou se mudar, e logo de início, tomando todos os cuidados, resolveu reformar
o quarto do apartamento alugado”. Assim que ﬁnalizou todo o processo de reforma, compartilhou em
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seu feed e nos stories o antes e depois da reforma
contando todo o processo (Figura 11) e (Figura 12),
o que lhe rendeu (Fi- gura 13) mais 128 mil curtidas,
mais de 15 mil compartilhamentos e 11 mil comentários (JÚ- NIOR, 2019).

Figura 11: print do quarto antes da reforma.
Fonte: h�ps://www.instagram.com/p/CNiF5tDgU_l/ Acessado em 9 de
junh. 2021

Figura 12: print do quarto depois da reforma.
Fonte: https://www.instagram.com/p/CNiF5tDgU_l/ Acesso em 9 de
jun. 2021
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de curtidas, comentários nos posts e mensagens
de seguidores. “Destaque-se que mesmo com o
atual frenesi de informações, em todas as redes,
desta forma os produtores de conteúdo estão
desacelerando seus processos de criação para
tra- zer conteúdos diferenciados e de alta qualidade” (VALENTE,2021).

Figura 13: print dos insights das publicações das reformas
Fonte: print autoral (2021)

Mesmo postando de maneira esporádica,
a cada reforma compartilhada em seu perﬁl, é
perceptível que dentro do seu nicho, Matheus
desperta curiosidade nos seus seguidores, o que
resulta nos números alcançados em cada postagem. Desta forma, em seu perﬁl Matheus passa a transmitir conteúdo focado em qualidade,
consequentemente os consumidores passam a
ter uma relação de conﬁança, “o que pode ajudar
a ter uma base de seguidores mais sólida e ativa
do que as geradas por algoritmos” (MULLER,
2021).
O exemplo disso, é seu post antes da reforma da cozinha (Figura 14) que contava com cerca de mil curtidas e com o passar do tempo, mesmo postando de forma eventual os números são
grandiosos (Figura 15). Destaque-se que as ferramentas disponíveis no aplicativo Instagram
proporcionam para aumentar o engajamento
dos posts. Como o próprio stories que ajuda a
mos- trar os detalhes, o passo a passo, o formato carrossel no feed, que proporciona mostrar
o antes e depois. Contudo, todo o trabalho que
é feito em cada reforma, é o que proporciona o
alto engajamento, alcançando grande números

Figura 14: print do número de cur�das na primeira reforma.
Fonte: h�ps://www.instagram.com/p/BQ3mOvZl8Uc/ Acesso em 8 de
jun. 2021

Figura 15: print do número de cur�das na penúl�ma reforma.
Fonte: h�ps://www.instagram.com/p/CHnt6IlAYav/ Acesso em 9 de
jun. 2021
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Considerações ﬁnais
A internet desde sua popularização e uso comercial, vem proporcionando relevância, seja na
transmissão de informações ou na produção de
conteúdo e, atualmente, vem criando um paradigma na rede quando falamos de redes sociais.
Hoje em dia, qualquer pessoa através das redes
sociais, pode se tornar um inﬂuenciador digital
e alcançar milhares de pessoas através do seu
conteúdo. Além disso, o mercado de marketing
de inﬂuência vem ganhando cada vez mais espaço nos meios digitais e atrelado às estratégias de
marketing digital, vem contribuindo para marcas ganharem notoriedade nas redes.
É importante lembrar que pontos importantes ao longo desses anos tornaram isso tangível.
O surgimento da internet e o impulso dado pela
cultura de participação, permitiu que qualquer
usuário na rede, que antes refém aos meios tradicionais, como rádio e tv, pudessem compartilhar informações e conteúdos produzidos por
eles mesmo, além de descobrirem novos fontes
de informação produzidas por outros usuários na
rede. A partir da década de 2010, a quantidade
de informação consumida na rede vem sendo em
grande escala, não só quando falamos consumir,
mas em produzir também. O formato que as novas redes sociais carregam, com fotos, vídeos e
áudio, promovem esse consumo rápido na divulgação dos conteúdos.
Além disso, os smartphones contribuíram
para a aceleração do consumo na rede, o vídeo de
uma reforma feita em um dia, pode ser visualizada por milhões de usuários e compartilhado de
maneira instantânea, em tempo real. Desta forma, que @matheusilt a cada vídeo ou foto postada em seu perﬁl no Instagram, alcança milhares
de seguidores a cada nova reforma.
Ao analisar a conta @matheusilt, o sucesso
do seu perﬁl, vai além da simples lógica do slow
content para aumentar o seu engajamento, ou
de qualquer outra de uma conta na rede social
Instagram. São necessários outros artefatos que
vão além do que foi abordado neste ar- tigo. O
sucesso da sua conta, se dá por vários elementos,
não só pelo fato de os posts serem esporádicos,
quando comparados a outras contas: como @
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doedu e @dycore do mesmo nicho de DIY (faça
você mesmo). Dentre esses elementos, ao optar
por postar pouco em sua conta, @matheusilt
consegue despertar a curiosidade de seus seguidores, que é minimizada quando há uma nova
publicação. Além disso, a forma que o Instagram
é utilizado para divulgação das postagens, ajuda
para esse sucesso.
Ferramentas como ‘carrossel’, que permite
mostrar o “antes e depois”, assim como, o próprio stories que funciona como um relógio para
marcar o tempo para divulgar quando será mostrado a próxima reforma, contribuem para despertar a curiosidade. Matheus é jornalista e fotógrafo por formação, isso também ajuda para que
os conteúdos postados sejam bem-produ- zidos e
desperte a atenção de novos seguidores.
Contudo, para construção deste artigo, uma
das diﬁculdades foi ao analisar um perﬁl em uma
rede social em que determinados dados podem
variar a cada semana. O que é o caso de Matheus
Iltchechen, @matheusilt. Esses dados acabam
sendo obsoletos, em destaque quando nos referimos a uma das principais métricas de análises, o número de seguidores. Vale ressaltar, que
nos meses de maio a agosto de 2021, durante a
pesquisa de análise destes dados da conta foram
coletados, Matheus ganhou em torno de 5 mil seguidores num período desses três meses.
No desenvolvimento da pesquisa, observamos a falta de bibliografia e fontes acadêmi- cas que fazem referência ao slow content,
demonstrando uma lacuna na literatura. As
informações coletadas deste universo foram
trazidas da monografia de Júnior (2019), além
de citações em revistas, sites como Rockcontent e Icomunicação e artigos relacionados ao
marketing digital. Além disso, notou-se que o
excesso de conteúdo geralmente não é garantia de relevância, produzir muito e de qualquer
jeito, nem sempre é o ponto chave para o alto
alcance na rede e criar relevância.
Conforme defende Torres (2010), “A chave para estabelecer o diálogo, facilitando o envolvimento e o relacionamento, é o uso desta
ferramenta”. Portanto, entendemos que o slow
contente pode ser uma tendência no marketing
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de conteúdo para os próximos anos. Como desdobramentos futuro deste trabalho, percebe-se
a necessidade de realizar novos pesquisas sobre o tema, sobretudo ao universo dos digitais
influences atrelada à aplicação do Slow Content na produção e publicação de conteúdo nas
redes sociais.
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Resumo:
O mundo está frente a um colapso socioambiental.
A população mundial consome mais do que o planeta é capaz de regenerar. A população já está se
conscientizando de que é necessário mudar nossos
modos de consumir. E qual o papel das marcas na
construção dessa nova mentalidade? No presente
artigo, busca-se explorar o conceito de marca e a
importância de sua integração com a cultura organizacional, o impacto socioambiental e as estratégias de negócio. A cultura organizacional integrada
com a marca leva a um maior engajamento e sinergia do corpo de pessoas envolvidas que se conectam
com a marca por meio de seus valores. O olhar para
a integralidade dos indivíduos é importante para
que a marca se conecte com o novo consumidor,
se conectando também com seu propósito para impactar positivamente o mundo. Assim, alinhando
marca, cultura, impacto socioambiental com o negócio, pode-se criar marcas conscientes que atuam
em direção à regeneração do ecossistema, fortalecendo uma economia colaborativa onde o ambiental e o social são tão importantes quanto o lucro.

Abstract:
The world is facing a socio-environmental collapse. The world population consumes more than the
planet is capable of regenerating. The population
is already becoming aware that it is necessary to
change our ways of consuming. And what is the role of brands in building this new mentality? In this
article, we seek to explore the concept of brand and
the importance of its integration with organizational culture, socio-environmental impact and business strategies. The organizational culture integrated with the brand leads to greater engagement and
synergy of the body of people involved who connect
with the brand through its values. Looking at the
integrality of individuals is important for the brand
to connect with the new consumer, also connecting
with its purpose to positively impact the world.
Thus, aligning brand, culture, socio-environmental impact with the business, it is possible to create
conscious brands that act towards the regeneration
of the ecosystem, strengthening a collaborative
economy where the environmental and the social
are as important as proﬁt.

Palavras-chave: marcas conscientes; impacto
socioambiental; cultura organizacional; ESG.

Keywords: conscious brands; socio-environmental impact; organizational culture; ESG.
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Resumén:
LEl mundo se enfrenta a un colapso socioambiental. La población mundial consume más de lo que
el planeta es capaz de regenerar. La población
ya está tomando conciencia de que es necesario
cambiar nuestras formas de consumir. ¿Y cuál es
el papel de las marcas en la construcción de esta nueva mentalidad? En este artículo buscamos
explorar el concepto de marca y la importancia
de su integración con la cultura organizacional,
el impacto socioambiental y las estrategias empresariales. La cultura organizacional integrada
con la marca conduce a un mayor compromiso
y sinergia del cuerpo de personas involucradas que conectan con la marca a través de sus
valores. Mirar la integralidad de los individuos
es importante para que la marca conecte con el
nuevo consumidor, conectando también con su
propósito de impactar positivamente al mundo.
Así, alineando marca, cultura, impacto socioambiental con el negocio, es posible crear marcas
conscientes que actúen en pro de la regeneración
del ecosistema, fortaleciendo una economía colaborativa donde lo ambiental y lo social son tan
importantes como la rentabilidad.
Palabras-clave: marcas conscientes; impacto
socioambiental; cultura de la organización; ESG.
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Résumé:
Le monde fait face à un eﬀondrement socio-environnemental. La population mondiale
consomme plus que la planète n’est capable de se
régénérer. La population prend déjà conscience
qu’il faut changer nos modes de consommation.
Et quel est le rôle des marques dans la construction de cette nouvelle mentalité ? Dans cet article, nous cherchons à explorer le concept de
marque et l’importance de son intégration avec
la culture organisationnelle, l’impact socio-environnemental et les stratégies commerciales. La
culture organisationnelle intégrée à la marque
conduit à un plus grand engagement et à une synergie de l’ensemble des personnes impliquées
qui se connectent à la marque à travers ses valeurs. Regarder l’intégralité des individus est
important pour que la marque se connecte avec
le nouveau consommateur, se connectant également avec son objectif d’avoir un impact positif
sur le monde. Ainsi, en alignant la marque, la
culture, l’impact socio-environnemental avec
l’entreprise, il est possible de créer des marques
conscientes qui agissent pour la régénération de
l’écosystème, renforçant une économie collaborative où l’environnemental et le social sont
aussi importants que le proﬁt.
Mots-clés: marques conscientes; impact socio-environnemental; la culture organisationnelle; Facteurs ESG.
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Introdução
A marca é considerada um ativo valioso para a maioria das empresas, e seu processo de
gestão é considerado importante demais para ﬁcar restrito apenas na área do marketing
(BEBENDO, 2019). Entender como as ações
envolvidas na gestão e administração da marca
podem impactar muito além do aspecto econômico e comercial é um grande desaﬁo para as
organizações. O branding atua com a representação da marca, mas também une conhecimentos de caráter interdisciplinar com o objetivo de
gerar uma ligação afetiva da marca com o seu
consumidor. Nesse sentido, uma estratégia de
branding fundamentada sobre a percepção de
seu público e desenvolvida de acordo com o ambiente em que a marca estará inserida, pode ser
canalizada para a criação de um posicionamento bem estabelecido na mente do consumidor,
possibilitando seu reconhecimento e ﬁdelização
por meio de experiências multissensoriais e que
possam ser percebidas efetivamente em busca
de um objetivo determinado (STRUNCK, 2012).
Junto com a identidade e a imagem da marca, a cultura da marca provê o embasamento
necessário, cultural, histórico e político, para
entender a marca em seu contexto (SCHOEREDER; SALZERMÖRLING, 2006). Pode-se
visualizar a cultura organizacional como uma
maneira de pensar, sentir e agir compartilhada pelos colaboradores na prática e no universo
simbólico da companhia. Assim como a marca,
uma cultura forte signiﬁca alto potencial de distinção no mercado, pois é através dela que grupos marcam suas singularidades e potências. A
cultura traduz a qualidade das relações e cria
um norte para toda a organização ao ser capaz
de potencializar o guia estratégico do negócio.
Ela pode ser interpretada como um elo social
composto por elementos que conectam os indivíduos ao coletivo (memórias, valores, símbolos, identidade, prática, discurso) (PAZ et al.,
2020). Cada pessoa dentro ou fora da organização vive a sua relação com a marca com base
em seus ideais e valores pessoais, reﬂetindo na
atuação da empresa no mercado e quanto à sua
responsabilidade socioambiental.
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O isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19 trouxe um momento de introspecção para a sociedade ao redor do planeta. Assim, acelerando um processo de conexão
de cada indivíduo com seus valores pessoais e
sociais, provocando mudanças na forma como
o ser humano vê o mundo, suas relações e seus
hábitos de consumo (EL KHATIB, 2020). Nesse
momento de resiliência, as organizações necessitam encontrar maneiras de se adaptar a esse
novo universo, buscando maneiras mais eﬁcazes
e sustentáveis de existir e de se relacionar (AVILA; GOMES, 2021). McKenna (2006) destaca
que todas as mudanças de paradigmas tecnológicos trouxeram um diferencial para o aumento
da comunicação, o que levou à desmassiﬁcação
dos mercados, à segmentação e ao aumento da
individualidade.
Com a integração da tecnologia, internet e
redes sociais, as marcas têm procurado se estabelecer de maneira coerente na mente dos
consumidores, criando uma cultura de batalha
por ideais e propósitos, e não mais por uma simples distinção de atividade social (SEMPRINI,
2010). Até o início do século XXI, a sociedade
parecia ter se habituado a encarar as empresas
como organizações exclusivamente econômicas,
cuja única ﬁnalidade era produzir bens e serviços, criar empregos e gerar lucros aos sócios e
acionistas. No entanto, Callegari et al. (2017)
defendem que a conscientização das pessoas
em relação aos seus direitos e deveres sociais
tornou-as menos tolerante a práticas abusivas
e antiéticas no que se reﬂete na condução das
empresas. Percebe-se que as empresas vão sendo induzidas ao desenvolvimento de ações que
busquem manter ou até mesmo, melhorar a sua
reputação, crescendo a preocupação com o comportamento ético e socialmente responsável.
Sendo assim, tão importante quanto os resultados ﬁnanceiros são os frutos sociais, ambientais
e culturais que uma marca pode alcançar.
Esse desaﬁo acaba levando muitas marcas
a adotarem um posicionamento desconectado do real impacto da organização, realizando
uma comunicação de cunho social e ambiental,
sem que essas práticas sejam de fato integradas
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à empresa. A sociedade ainda se encontra imersa em um paradigma que valoriza o consumo
acelerado, a rapidez nos processos de inovação
e o imediatismo na comunicação. Essa postura acarreta em uma cultura de superprodução,
políticas de curto prazo, excesso de consumo e
exploração inconsequente dos recursos do ecossistemas do planeta, direcionando os esforços da
organização para uma busca constante de estratégias que maximizem o lucro (LALOUX, 2019).
Toda a capacidade multidisciplinar da empresa
é orientada apenas para resultados ﬁnanceiros
cada vez maiores. A cultura se torna a valorização da racionalidade enquanto as pessoas são
orientadas a deixarem de lado seus lados emocionais, intuitivos, espirituais no ambiente de
trabalho. A autenticidade perde espaço para rapidez e o dinheiro se torna a métrica do sucesso.
Assim, sendo marcas as repercussões do interior de uma organização, ao existirem ruídos na
cultura organizacional, existe uma desconexão
entre a empresa e o mundo externo, afetando as
tomadas de decisões e o pensamento estratégico
(PAZ et al., 2020).
A pesquisa Global Consumer Pulse (ACCENTURE, 2019), constatou que 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de
empresas que defendem propósitos alinhados
aos seus valores de vida, evitando marcas que
se mantêm neutras. O desejo de ver o posicionamento de empresas sobre temas críticos, como
política e meio ambiente, é compartilhado por
79% dos consumidores. A globalização, a evolução exponencial tecnológica e a competitividade
do mercado híbrido entre digital e físico criaram
um consumidor mais exigente, informado e insaciável (JUNIOR; DE OLIVEIRA; DOMICIANO, 2019). O surgimento de novos modelos de
negócio e maneiras de se conectar com as pessoas é contemporâneo a um cenário econômico
que está alterando os modos de consumo dos
indivíduos. A marca, quando gerenciada estrategicamente, pode passar a construir elementos
culturais e ideológicos que conseguem se conectar de modo mais intenso com consumidores,
mas também colaboradores e fornecedores (BEBENDO, 2019). Sugerindo, assim, uma conexão
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entre as estratégias de marca, com a cultura organizacional, com o negócio, e com o impacto
socioambiental da organização.
No presente artigo, busca-se, por meio de
uma pesquisa bibliográﬁca exploratória, analisar as vantagens da gestão de marca como uma
integração entre estratégia de negócio, cultura
organizacional e impacto socioambiental. Será
realizada uma discussão da relação entre o conceito de marca e cada um dos tópicos separadamente, seguido pela integração dos temas, sendo o artigo ﬁnalizado com considerações ﬁnais
e levantamento de estudos futuros.
Cultura Organizacional e Pensamento Estratégico de Marca
O pensamento estratégico, dentro de uma
organização, é a capacidade de buscar inovação
e criatividade para construir relações estratégicas, processos dinâmicos, contínuos, interativos
e intuitivos dentro de uma cultura organizacional (MINTZBERG, 2004). O pensamento estratégico piramidal preservado nas organizações
se baseia, principalmente, na hierarquização de
informações e tomadas de decisão, onde os setores possuem pouca autonomia para participar
do processo de posicionamento, comunicação
ou ações de algum serviço da marca. Ademais, a
preservação da pirâmide como estrutura básica
causa ﬁssuras em fronteiras funcionais e hierárquicas com grupos de projeto, times virtuais,
iniciativas multifuncionais, funções de pessoal
especializado e consultores internos. (LALOUX,
2019. p24). Entende-se que o contexto contemporâneo do mercado leve as empresas a terem,
cada vez mais, uma orientação do mercado, o
que signiﬁca incluir um conjunto de stakeholders internos e externos no processo de decisão
estratégica (BEBENDO, 2019). Dennis Bakke
(2006), defende que cada decisão tomada na
matriz remove a responsabilidade das pessoas
de outros lugares da organização, reduzindo o
número de pessoas que sentem que estão contribuindo efetivamente para a organização.
Arnoldo Guevara (2009, p.48), complementa o estudo a partir da seguinte explicação:
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Na era do conhecimento, as instituições irão enfrentar mudanças sem precedentes, sendo, ainda,
impossível prever todas as mudanças que ocorrerão
nos meios organizacionais, mas há um crescente consenso da necessidade de uma visão mais sistêmica
ligada à contínua criação de conhecimento e aprendizado como chave para a vantagem competitiva, e
de que somente por meio da construção de culturas
orientadas à aprendizagem é que as organizações
poderão atrair e manter pessoas realmente competentes e comprometidas (GUEVARA, 2009).

Laloux (2019) aﬁrma que “o organograma
de qualquer empresa é como uma teia de relações informais e que a estrutura piramidal distorce o ﬂuxo natural de trabalho”. Mintzberg
(2004) ressalta que as forças que afetam a organização para superar a deﬁciência percebida
dos modelos tradicionais impedem a ﬂuidez do
pensamento criativo. O autor encoraja o pensamento intuitivo, inovador e criativo em todos
os níveis da empresa. O envolvimento cultural
dentro de uma organização motiva as pessoas
por dentro, ao criar um espaço de trabalho em
que as pessoas se sentem seguras e encorajadas de interações sociais, a comunicação é estimulada em seus pilares de eﬁcácia: empatia,
credibilidade e lógica. Na visão de Kapferer
(2003), refere-se à cultura que se quer expressar, à personalidade da marca, à reﬂexão que o
consumidor faz de si mesmo, à imagem do seu
comprador, à relação entre a marca e seu público, aos aspectos físicos do produto. Dentre esses
elementos, o autor destaca a cultura da marca
como o aspecto essencial, sendo a faceta que
proporciona maior força a esta, pois legitima os
produtos enunciados.
As incertezas atuais do mundo BANI (Frágil, Ansioso, Não-linear e Incompreensível),
termo apresentado pelo futurista Jamais Cascio
(2018), a diversidade de pensamento e a velocidade dos avanços tecnológicos racionalizados
pelos limites cognitivos que a sociedade vive
traduz um contexto onde é necessário desenvolver o “sentir” tanto quanto o “pensar”. Isso se
traduz em uma cultura onde são valorizadas as
práticas de comunicação integral de seus colaboradores. Assim, desenvolvem-se as inter-relações em toda a empresa, facilitando a conexão
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entre pessoas e processos dentro da egrégora da
organização. Mintzberg (1988) aﬁrma que o indivíduo aprende a pensar estrategicamente em
virtude da experiência que adquiriu e desencadeia à medida que interagem e desenvolvem
ações. Logo, a comunicação constante une e
nutre as inter-relações entre processos em toda teia organizacional, garantindo que os processos sejam entrelaçados e que o indivíduo se
sinta acolhido pela cultura de forma a expressar
sua integralidade.
Integral signiﬁca abrangente, equilibrado e
inclusivo. Pensar, sentir e agir de maneira integral traz um senso de totalidade ou plenitude
(WILBER, 2011). É complexo identiﬁcar espaços
de trabalho onde o “Ser” é valorizado integralmente dentro de empresas, ser visto além de um
mero colaborador mas como humano com erros
e aprendizados. Laloux (2019) defende que as
práticas reﬂexivas em organizações promovem
o senso de comunidade e uma linguagem comum e além de abrir espaço para aprenderem
a verem uns aos outros à luz de sua profunda
humanidade, na beleza de seus pontos fortes e
vulnerabilidades. Para isso, é necessário conhecer mais de cada humano integrante da organização, criando locais de trabalho que não só
empregam pessoas, mas honram a alma no processo. (PALMER, 2008: p.16). A marca parece
responder ao estado de espírito predominante
no nível da integralidade de seus stakeholders.
Clotilde Perez e Martha Gabriel (2017) consideram que para uma organização ter sucesso, é
essencial que o branding esteja em ressonância
com a cultura corporativa e seus valores, pois a
cultura funciona como um ﬁltro que determina,
favorece ou limita qualquer estratégia mercadológica ou comunicacional.
Quando o pensamento estratégico deixa
de ser piramidal e torna-se sistêmico, a organização é compreendida como uma teia complexa de processos, pessoas e áreas envolvidas.
Assim, percebe-se que diferentes problemas e
questões estão conectadas entre si, sendo possível promover um diálogo estratégico, que,
segundo Porter (1985), é o aproveitamento do
potencial sinergético de várias mentes. Desse
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modo, é possível para os membros da equipe
obterem uma compreensão mais rica da complexidade organizacional. As organizações que
formalizam seus sistemas e procedimentos centralizados no cliente, abrem espaço para que as
interações internas sejam voltadas a produzir
as soluções mais eﬁcientes para este objetivo.
Com a comunicação integral funcionando entre os setores da organização e a valorização da
integralidade de cada pessoa, os colaboradores
estão emocionalmente comprometidos para co-criar estratégias e objetivos de projetos com
implementações para a marca alinhadas com a
cultura e com o negócio (CEZARINO, LIBONI;
CALDANA, 2015).
Laloux (2019) também acredita que a visão
da liderança é o que determina o estágio de desenvolvimento daquela cultura organizacional.
Ao observar a estrutura organizacional de uma
marca, é possível analisar e compreender qual
visão de mundo derivam de suas práticas e elementos culturais. Quanto mais um líder impulsiona sua equipe para que operem em suas capacidades e alcançar resultados pessoais, maior
a probabilidade de existir espaços inter-relacionais saudáveis com colaboradores dispostos a
inovar no trabalho. Porém, ao negligenciar a governança, as empresas podem encontrar diﬁculdades para garantir que suas políticas de boas
práticas nas esferas sociais e ambientais sejam
debatidas e aprovadas. A primeira avaliação feita a partir da Métrica de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) mostrou que as empresas de
capital fechado se encontram em estágio inicial
no que diz respeito à adoção das boas práticas
de governança corporativa. Em média, a pontuação é de 34,6 em uma escala que vai de zero
a 100. O Código Brasileiro de Governança Corporativa aponta como necessária a integração
dos temas de sustentabilidade aos processos de
tomada de decisão e planejamentos estratégicos
de uma organização, necessitando de estruturas
sólidas de governança e comprometimento dos
conselheiros envolvidos para a real integração
do ASG nos processos organizacionais (IBGC,
2019).
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De acordo com Putmam (2010), o espaço
que as organizações dão para que as pessoas
possam contar suas histórias pode contribuir
muito para valorizar a dimensão humana da
comunicação. O autor complementa que muitos
indivíduos não se sentem engajados na cultura
organizacional onde atuam, pelo fato de não se
sentirem ouvidos e serem sufocados pela voz
dominante do poder. Para engajar as pessoas da
organização, o branding pode se utilizar e apropriar da cultura organizacional para favorecer
suas possibilidades de construção de vínculos
com sentido (PEREZ, GABRIEL; 2017). Esses
vínculos fortalecem-se principalmente quando os colaboradores conectam seus valores com
um propósito maior orientado pelas práticas de
impacto socioambiental das empresas.
Impacto Socioambiental das Marcas
Porter e Van der Linde (1995) aﬁrmaram
que as organizações podem aumentar a produtividade de seus recursos com inovações que
reduzam o impacto ambiental, transformando
investimentos socioambientais em vantagens
competitivas. O debate sobre o valor gerado à
empresa por investir voluntariamente em questões socioambientais tornou-se central (KOTTER, 2017; AVILA; GOMES, 2021; JUNIOR;
DE OLIVEIRA; DOMICIANO, 2019). Para as
marcas, o propósito também signiﬁca crescimento e lucro. Kotter, da Harvard Business
School, em um estudo longitudinal com mais
de 200 empresas concluiu que empresas baseadas em ideais superam em até 400% o faturamento das demais (2017). Uma pesquisa sobre
marketing relacionado a causas, realizada pela
CAUSE em parceria com Ipsos, Instituto Ayrton
Senna e ESPM (2020) mostra que 77% dos entrevistados esperam que empresas contribuam
mais para a sociedade hoje do que contribuíram
no passado; 82% consideram muito importante
que as empresas demonstrem um alto grau de
responsabilidade social. Este é um movimento
que está alcançando proporções globais, sendo
pauta recorrente de associações internacionais
como a Organização das Nações Unidas (ONU).
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A discussão sobre como mudar paradigmas e contribuir para este modelo de desenvolvimento social,
econômico e ambiental seguiu mobilizando discussões no âmbito da Organização das Nações Unidas.
Em especial por meio das conferências sobre meio
ambiente e desenvolvimento sustentável – como a
ECO-92 e a Rio+20, ambas realizadas no Brasil, respectivamente, em 1992 e 2012 –,a entidade e seus
193 Estados-Membros amadureceram o conceito e
o traduziram em agendas como os Objetivos do Milênio (ODM) e os hoje em vigor Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), vinculados à Agenda
2030, compostos de 17 objetivos e 169 metas em
diversos temas críticos para a humanidade garantir
seu futuro (LOBATO & NEIVA, 2021: p.4).

Introduzindo a pauta socioambiental nas
organizações, a sigla ESG (Environmental,
Social and Governance), ou ASG (Ambiental,
Social e Governança) em português, está conquistando o espaço corporativo com práticas
que contemplam o cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento de uma cultura de
responsabilidade social e a adoção de melhores
práticas de governança. Com a evolução do entendimento do desenvolvimento sustentável, a
responsabilidade socioambiental vem tornando-se uma exigência do mundo corporativo. Os
stakeholders e consumidores passaram a estar
antenados com questões sociais, políticas, culturais e ambientais (JUNIOR; DE OLIVEIRA;
DOMICIANO, 2019).
Na era industrial a produção em massa foi
estimulada e assim como novos produtos, a
quantidade de resíduos gerados aumentou exponencialmente. Essa ideologia mercadológica
acabou por reduzir o trabalho, o conhecimento e os próprios humanos a mercadorias que se
tornam rapidamente obsoletas, dignas apenas
do valor ﬁnanceiro, sem perceber a dimensão
da aprendizagem individual e colaboração coletiva. Em sequência, o capitalismo gerencial
ganhou destaque caracterizado pela ascensão
da administração proﬁssionalizada (BALESTRINI; VERSCHOORE, 2016). Em fato, todo o
período entre 1850 e 1920 foi marcado por um
conjunto de transformações socioeconômicas
que favoreceram o surgimento das indústrias do
século XX. A expansão territorial norte-americana serviu de impulso para a ascensão de mo-
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dernas formas administrativas ao redor do globo. Conquistar e expandir, um conceito desde
a ascensão dos impérios da idade média estava
sendo replicado no mercado impulsionado por
um novo motor: o capitalismo (HARARI, 2014).
“Sob que condições a cooperação emerge
em um mundo de egoístas?” (AXELROD, 1984)
A perspectiva lançada por Axelrod em seu livro
A evolução da Cooperação indaga uma contrapartida à visão tradicional da época. Um novo
mercado gerencial despontou no ﬁnal do século
XX, marcado entre outros, pela ﬂexibilidade produtiva, pela adaptabilidade de fronteiras organizacionais e pela busca de constantes inovações,
culminando no paradigma denominado Nova
Competição (BEST, 1990). No momento em que
duas ou mais organizações percebem a possibilidade de alcançar conjuntamente seus objetivos e
obter ganhos mútuos, a cooperação entre elas se
desenvolve (BALESTRIN, Alsones 2016).
Os autores Olave e Amado Neto (2001) fazem uma reﬂexão sobre cooperação:
Fazendo uma analogia com o mundo econômico,
pode-se imaginar duas organizações lutando pelo
mesmo mercado onde, a partir dos mesmos ganhos,
se poderia supor que a melhor alternativa é dividir
o mercado. A opção das empresas pela estratégia
de cooperação, baseada em lealdade, compromisso,
preço justo ou outros motivos, reduz o risco”. (OLAVE; AMATO NETO. 2001, p.291).

A competitividade tem evoluído ao longo da
história, de um conceito estático e dependente a
outro onde compete produtivamente e com vantagens comparativas e de posicionamento, até
atingir um conceito dinâmico, integrador, complexo, multidimensional e sistémico que contempla também a capacidade das pessoas e que
requer um equilíbrio humano e tecnológico nas
organizações (DUNNING, 2013; FAGERBERG,
1996; FORREST, 1996). A tecnologia facilita a
disseminação de informações, ideias e opiniões
públicas, permitindo aos consumidores colaborarem para a geração de valor. Assim, impulsiona a globalização à paisagem política e legal, à
economia e à cultura social, gerando paradoxos
culturais na sociedade (KOTLER; KARTAJAYA;
SETIAWAN, 2010)

ARTIGO

A evolução para um capitalismo que integre cooperação e competição de forma saudável depende de fatores como as possibilidades de se fomentarem processos de autoconhecimento e de
autorrealização em escala local e planetária; a importância que se dará́ para a ﬁlosoﬁa e a psicologia
na formação do ser humano, a ﬁm de sensibilizar
e conscientizar as instituições sobre valores éticos,
estéticos e espirituais; a estrutura, a dinâmica e o
movimento do conhecimento nas organizações;
a incorporação de uma nova área de estudo nas
ciências sociais que chamamos de Conhecimento
do Conhecimento; a evolução e o livre acesso às
tecnologias do conhecimento e os avanços dos sistemas de telecomunicação para o desenvolvimento da cultura planetária; além do pensar, querer
e sonhar do homem, determinando o futuro das
organizações em geral (GUEVARA, 2007, p.69).

Em apenas dois séculos, as empresas e
o atual sistema econômico transformaram o
planeta, e apesar do sucesso, o capitalismo de
livre-iniciativa não ganhou o afeto das massas
e conquistou pouco respeito pelos intelectuais
(MACKEY; SISODIA, 2018). A compra e o consumo do mercado criado geraram um descarte
contínuo para que o novo consumo provoque o
escoamento das mercadorias a serem repostas
com mais produção (SCHWERINER, 2008). A
sustentabilidade passou a ser um tema em debate nas organizações e nas agendas governamentais, sendo discutida sobre os pilares ambiental,
social e econômico (ELKINGTON, 2001). Para
Mackey e Sisodia (2013, p. 22-35), “o capitalismo de livre iniciativa deve estar enraizado em
um sistema ético baseado na criação de valor
para todos os stakeholders”, o que indica
a necessidade de uma reﬂexão mais profunda
sobre a razão da existência das empresas e
sobre como elas podem criar mais valor.
O capitalismo consciente é um paradigma em desenvolvimento para os negócios que simultaneamente
cria vários tipos de valor e bem-estar para todas as
partes interessadas: ﬁnanceiro, intelectual, físico,
ecológico, social, cultural, emocional, ético e até mesmo espiritual. (MACKEY; SISODIA, 2018: p. 34).

A ﬁlosoﬁa do capitalismo consciente é fundada em princípios como o “propósito
maior” e a “integração de stakeholders”. O primeiro propõe a existência de um impacto po-
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sitivo mais elevado, quando as empresas se
encontram baseadas em um propósito maior,
concepção em que o propósito, razão de existência da empresa, traduz-se em algo mais do
que gerar lucro e criar valor somente para o
eventual titular do exercício da atividade.
Por seu turno, a integração diz respeito à necessidade de reconhecimento da importância e
interesses de outras partes afetadas por tais atividades e a empresa deve otimizar a criação
de valor para essa rede abrangente, harmonizando esses interesses (MACKEY; SISODIA,
p. 36-37). Ao adotar os princípios em questão,
os autores sugerem que as empresas entram em
sintonia com os interesses da sociedade como
um todo. Devem, portanto, orientar as suas
ações para seus propósitos maiores. Pode ser
um futuro difícil de acreditar onde marcas realmente se unam em prol do bem comum, porém
deve-se ter em mente que “se nos mais diversos
setores de atividades as pessoas deixarem de
interagir primariamente sob o signo do medo e
da concorrência a ﬁm de colaborar de modo co-criativo, no melhor sentido da palavra, tornar
se-ia possível muito daquilo que as sociedades
até hoje existentes só em sonho ousaram almejar” (GRUN; HOSANG; HÜTHER, 2019). Ao assumir que todos podem e devem sair vitoriosos
e satisfeitos, o autor defende que o mercado pode-se, ﬁnalmente, participar de um jogo saudável, utilizando o tempo que se perderia tentando
persuadir ou enganar, para de fato entender os
aspectos mais profundos por trás da posição de
cada um. Quando organizações utilizam dessa
perspectiva para deﬁnir estrategicamente as
direções do seu negócio, elas adquirem uma
vantagem competitiva oriunda do alinhamento
entre negócio e impacto socioambiental.
Alinhamento Entre Marca e Negócio para
Vantagem Competitiva
Segundo Porter (1985), entende-se como
vantagem competitiva um benefício signiﬁcativo que uma empresa adquire em comparação
com sua concorrência. A partir dessa deﬁnição,
o papel estratégico de uma marca hoje em dia
passa a somar o desenvolvimento de práticas
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que conﬁram responsabilidade socioambiental
para, então, adquirir as vantagens estratégicas
no cenário onde ela está inserida. Strunk (2012)
aﬁrma que uma marca só atinge a ﬁdelização
por meio das experiências que proporciona, o
desaﬁo se expande com os avanços da tecnologia em suas camadas digitais:
Todos têm migrado para o planeta dos aplicativos.
Enviamos à nuvem todos os nossos dados ﬁnanceiros, padrões de alimentação e saúde, planos de
viagem, até nossos corpos quando estamos fazendo
ginástica. Isso mostra como a Internet tem transformado nosso cotidiano. (ROHDE, 2017, p.15)

As tecnologias emergentes e a inovação propiciada por tecnologias são relevantes para as organizações lidarem da melhor forma possível com
a participação social dos avanços industrial e surgimento de novos requisitos (ALVAREZ-AROS;
BERNAL-TORRES, 2021), dentre os quais, atualmente, se destacam os aspectos de sustentabilidade
exigidos pela ESG. Segundo a Pesquisa Global de
Investimentos Sustentáveis da BlackRock (2020),
54% dos 425 investidores ouvidos em 27 países
consideram que os investimentos sustentáveis são
fundamentais para os resultados e esses mesmos
investidores pretendem dobrar a participação dos
ativos ESG em suas carteiras. O aumento seria de
18% para 37% em cinco anos. Além disso, mais de
80% dos investidores do continente europeu aﬁrmaram que os princípios ESG já se tornaram ou devem se tornar fundamentais na estratégia de uma
organização. Então, ter consciência ambiental e

Figura 01: Resultados encontrados quanto ao grau de maturidade organizacional
Fonte: Panorama Organizações Inﬁnitas, StartSe (2021)
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social é considerado, por vezes, como uma vantagem competitiva, recebendo o apoio dos governos,
de investidores e das organizações internacionais
como a ONU e OMS, somado aos consumidores
interconectados que mantém as pautas de sustentabilidade em vogue, reforçando um valor comum.
Desse modo, as marcas são monitoradas na internet o tempo todo, em cada prática e comunicação
interna ou externa. As mídias sociais são hoje uma
ferramenta de grande relevância para estratégia
de negócios, como por exemplo, identiﬁcar o que
o cliente ou o potencial cliente diz a respeito de seu
produto ou seus serviços (DE AGUIAR, 2001).
A vantagem competitiva das empresas é o resultado de diversos fatores, entre eles a satisfação
do consumidor, o desempenho ﬁnanceiro, a participação no mercado e o crescimento de seu capital reputacional (BORGER, 2001). Nesse cenário,
as marcas estão sendo desaﬁadas e pressionadas
por seus consumidores a se posicionarem sobre
assuntos relacionados aos seus negócios e seus
respectivos impactos para se manterem inﬂuentes. Torna-se evidente a necessidade das marcas
em desenvolver ações práticas que contribuam no
desenvolvimento do debate de transformação socioambiental.
A StartSe, uma plataforma de conhecimento
sobre a nova economia, realizou uma pesquisa com
líderes brasileiros quanto à perpetuidade dos seus
negócios dentro de 4 óticas: maturidade da empresa, desenvolvimento do negócio, futuro do negócio,
preparação proﬁssional.
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Segundo a pesquisa, o ritmo de transformações do mundo na última década foi mais
acelerado do que se poderia prever (Figura 01).
A pandemia forçou a transformação de práticas de indivíduos e empresas, os quais se viram
forçados a se adaptar às novas condições de vida, fazendo surgir uma persistente sensação de
imprevisibilidade e despreparo.
Segundo Cipriani (2010), com a quebra
de barreiras físicas que a internet promoveu,
globalmente, ficou muito mais fácil e rápido
obter acesso à informação. Na rede, clientes
conectados ganharam mais poder de barganha
e agora tomam decisões que incidem na reputação dos fornecedores, influenciando e sendo
influenciados por outras pessoas que trafegam
no meio online. A mudança do consumo e a humanização das relações compreende um novo
paradigma no qual a associação com a marca é
tão importante quanto o produto em si. A co-criação de produtos e serviços, a valorização
de alimentos seguros e com rastreabilidade, o
crescimento constante de mercados emergen-

Figura 02: Necessidades de seres humanos plenos e de organizações.
Fonte: Kotler, Kartajaya e Se�awan (2010)
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tes e da chamada economia colaborativa, entre
outros, denotam o protagonismo do consumidor como influenciador dos processos decisórios produtivos. (EMBRAPA, 2020) Assim, as
empresas estão enfrentando o desafio de se
adaptar rapidamente às mudanças do mercado enquanto mantêm a sua essência autêntica aplicada em todos os pontos de contato da
marca.
Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) aﬁrmam que cada vez mais, os consumidores estão
em busca de transformação pessoal e do mundo.
Eles buscam marcas que satisfaçam seus anseios
de justiça social, econômica e ambiental em sua
missão, visão e valores. Buscam mais satisfação
funcional, mas emocional e espiritual, tanto nos
produtos quanto nos serviços que escolhem (Figura 2). Segundo a ﬁgura, marcas que vão além
de uma simples satisfação momentânea, que
alinha valores e constrói diálogos na intenção
de fazer a diferença e impactar na vida de seus
stakeholders conseguem atender às satisfações
dos humanos (do planeta) e das organizações.
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No atual contexto econômico, com vistas
mais ao social que à obtenção do lucro, igualmente com as mudanças dos paradigmas da
sociedade e o aumento da preocupação das pessoas com o bem-estar pessoal e da coletividade,
as marcas enfrentam o desaﬁo da mudança ao
acompanharem as tendências e anteciparem às
mudanças sociais para produzir vantagem competitiva sustentável em longo prazo (CALLEGARI; WALTRICK; DE PAULA, 2017). A responsabilidade social exige do negócio uma gestão
integral efetiva.
As ações da empresa devem ser voltadas inicialmente ao cliente interno, aos funcionários, pois não basta
somente uma empresa ser ética, transparente, respeitar a diversidade, ser ambientalmente responsável, para obter Certiﬁcações que farão com que seu
produto seja “bem visto aos olhos” da sociedade, é
preciso valorizar, investir nos funcionários, pois somente assim, estes também estarão engajados nas
ações que a empresa desenvolve socialmente visando o consumidor externo (CALLEGARI; WALTRICK; DE PAULA, 2017, p.9)

O consumidor exigente, as demandas socioambientais, as implementações de novas tecnologias e a participação de inﬂuência positiva nas
redes sociais estão impactando o modelo tradicional de negócios. Confrontando esse capitalismo, Kotler (2015) defende a ideia de que “o capitalismo está na iminência de se autodestruir,
por limitar seus grandes benefícios a não muitos
cidadãos”. Nesse contexto, surge o conceito de
Capitalismo Consciente (MACKEY; SISODIA,
2018), o qual passa pelas empresas assumirem
um propósito mais elevado, uma cultura consciente, a integração dos stakeholders e uma liderança consciente.
As organizações que perceberam a transição
do mercado atual vêm direcionando suas práticas rumo a uma nova economia mais resiliente,
inclusiva e sustentável. São marcas que querem
assumir seu papel na transformação positiva do
mundo, podendo ter diferentes dimensões organizacionais e formas diversas de conscientização.
Essas empresas compreendem a necessidade de
estar alinhadas aos novos modelos de negócios,
formas de impactos, novos perﬁs de consumo,
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novas tecnologias para coexistirem de forma regenerativa para o mundo (STARTSE, 2021).
Marcas Conscientes
O consciente coletivo é um conceito introduzido pelo sociólogo francês Èmile Durkheim
(2002). O autor o deﬁne como o conglomerado
de conhecimentos, elementos históricos e características de uma sociedade. As organizações são
parte do consciente coletivo de uma sociedade
e, em uma proporção menor, possuem seus próprios conscientes coletivos organizacionais, permeados pelos artefatos que compõem a sua cultura (CEZARINO, LIBONI; CALDANA, 2015).
Valorizar a Função Ecossistêmica mais do que as
coisas materiais é a mudança de paradigma que determina se entendemos o signiﬁcado de nossas vidas
e sobrevivemos ou se permanecemos ignorantes e
egoístas e destruímos nosso próprio habitat tentando obter mais riqueza ou mais poder. Se alcançarmos este nível de entendimento, não somente todos
poderão viver na Terra, mas os sistemas naturais da
Terra poderão alcançar sua capacidade ideal de sustentar a vida. (LIU, 2016).

Kotler (2010) demonstra que somente 5%
das organizações em âmbito mundial, poderiam
ser consideradas empresas que, genuinamente, trabalham os valores humanos em todas as
dimensões da organização, seja na transparência
com o público interno e externo, seja na gestão
ética corporativa, na forma legítima que promove a comunicação e venda dos seus produtos ou
serviços, na gestão da cadeia produtiva e fundamentalmente no relacionamento com seus clientes. O século XXI, como vimos, provoca um olhar
integral para as empresas na busca de novas atitudes que possam gerar valor para os públicos
envolvidos, isso requer a compreensão da subjetividade existente no ambiente organizacional.
Dennis Bakke (2006) defende que cada decisão
tomada na matriz da empresa na estrutura piramidal tira a responsabilidade das pessoas de outros lugares da organização, reduzindo o número
de pessoas que sentem que estão contribuindo
efetivamente para a organização. Logo, os colaboradores nas camadas inferiores trabalham,
enquanto as pessoas da alta camada fazem as
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reuniões decisivas para o futuro da marca.
Ken Wilber (1998), um pensador expoente
da Psicologia Transpessoal, conseguiu integrar
em seus estudos a ciência ocidental com as tradições da sabedoria oriental e ocidental, tornando
possível a junção do subjetivo com o objetivo e
formulando uma visão integral sobre o Ser.
Uma hierarquia natural é simplesmente uma ordem
de totalidade crescente (como, por exemplo, a que vai
das partículas até os átomos, as células e os organismos, ou que vai das letras às palavras, as frases e os
parágrafos), onde a totalidade de um determinado nível da hierarquia forma parte da totalidade de um determinado nível de hierarquia forma parte da totalidade própria do nível seguinte (WILBER, 1998: p.51)

Mattos e Vivacqua (2000) que estudam o design regenerativo, aﬁrmam que não se compreende apenas aos seres humanos, mas as estruturas sociais e culturais como partes indivisíveis
do ecossistema. Quando se preserva a saúde dos
ecossistemas se pode ter a integridade da natureza e o bem-estar social. Laloux (2018) defende
que à medida que nos desenvolvemos ao próximo estágio da consciência humana, podemos novamente esperar transformações fundamentais
nas bases econômicas, tecnológicas e políticas da
civilização humana. Quando se tem a visão desse estágio evolutivo, servir ao propósito se torna
mais importante do que servir a uma organização
pois ele é o responsável por responder à pergunta
“Por que a marca existe?” e, sua resposta, deve
estar enraizada na mente dos envolvidos. Anholt
(2007, apud LOPES, 2016) destaca que o propósito pode ser considerado como o equivalente interno da imagem de marca e também é chamado
de “o espírito da organização”, “viver a marca”,
“valores compartilhados” ou “objetivo comum”
por grandes corporações. É a marca que dá vida
ao produto, que o transforma em uma entidade dotada de “alma”, personalidade, valores e
identidade (CIMATTI, 2006). O que permeia todos os aspectos simbólicos físicos e não físicos da
marca é a entidade caracterizada por essa alma,
que, muitas vezes não percebida, muitas vezes
não compreendida, desconstrói uma narrativa
estruturada por anos e isso acarreta em alguma
espécie de crise. O despertar da consciência de
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marca integra diversas perspectivas ecossistêmicas com artefatos e simbologias conectadas a
uma narrativa regenerativa.
Pode-se considerar marcas como “conscientes” quando as tomadas de decisão de uma organização estão alinhadas, levando em consideração:
o seu negócio, a forma como o mesmo prospera
e o sistema econômico no qual está inserido; o
seu impacto socioambiental, quais os efeitos que
essa organização exerce sobre o mundo; e sua
cultura, como as pessoas dentro da empresa se
conectam com o objetivo maior da marca.
Considerações Finais
A ideia de que a missão social das organizações se resume em criar pautas somente em
datas convenientes e realizar ações sem medir
o impacto gerado está deﬁnitivamente obsoleta. Percebendo isso, muitas marcas vêm procurando caminhos para superar a passividade de
esperar que o poder público assuma toda a responsabilidade pela questão social. A regeneração
de ecossistemas através das marcas e de suas
respectivas vocações socioambientais pode ser
uma ação em grande escala para desacelerar o
aquecimento global, possibilita a transição para
uma economia colaborativa, proporciona novas
logísticas baseadas em biomateriais e estabelecer as responsabilidades das marcas no tecido
socioambiental é um caminho para a regeneração socioeconômica, resiliência, subsidiariedade
e colaboração global. Marcas conscientes estão
em níveis evolutivos que superam o materialismo e permitem entrar de vez em um paradigma
relacional. Essas marcas valorizam as dimensões
espirituais, ecológica e digitais de todos os atores
do ecossistema em que atuam.
Wheeler (2012), deﬁne a gestão de marcas,
o branding, como “um processo disciplinado
para desenvolver a conscientização e ampliar a
ﬁdelidade do cliente” que requer persistência e
entusiasmo para investir e pensar no futuro. As
marcas, nesse contexto, necessitam assumir uma
identidade mais humanizada para conseguir se
conectar com suas comunidades em diferentes
pontos de contato e satisfazerem as novas necessidades vindas do consumidor. O cenário de
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um mundo híbrido (físico e digital) torna ainda
mais desaﬁador gerir uma marca guiada por um
propósito, que se conecta com as pessoas através
de seus valores e assume sua responsabilidade
como parte do todo.
Essa é a razão pela qual a marca tem papel
fundamental na alma da organização. Despertar
e unir um consciente coletivo direcionado por
um propósito, logo, uma cultura que reconheça
e estimule a integralidade das relações e a diversidade de pensamentos permite enxergar as
consequências de suas ações, em curto ou longo
prazo deﬁnido em qualquer estratégia coparticipativa num sistema não rigidamente piramidal.
A cooperação oferece novos caminhos e perspectivas, mas para se manter sustentável precisa vir
acompanhada da inclusão. Essa lucidez da organização é um convite para estar sempre atento
ao que se passa dentro da empresa e na realidade
externa, bem como a responsabilidade da marca
na construção de um tecido ecológico. Espera-se
que, daqui pra frente, as marcas sejam players
ativos de transformação e geração de inﬂuência.
Ao integrar o branding aos conceitos de
consciência, principalmente o sugerido por Émile
Durkheim (2002), como o conjunto das representações, aspirações e crenças comuns, criações ou
manifestações coletivas, e resgatando o conceito
de consciência socioambiental como ao senso individual e coletivo de responsabilidade quanto à
regeneração do meio-ambiente, pode-se construir
marcas que são capazes de integrar sua representação estrutural (negócio), crenças e manifestações coletivas (culturas) e sua responsabilidade
para com o meio social e ambiental (impacto).
Marcas neste estágio de consciência estão no
protagonismo de uma transformação regenerativa. Para atuar com a responsabilidade que as
organizações possuem com seu meio-ambiente,
sua comunidade e com seus colaboradores, é necessária a integração da visão de impacto socioambiental às práticas mais inerentes da empresa, como o seu próprio modelo de negócio. Esse
negócio, por sua vez, é composto de equipes e
líderes que guiam a organização pelo propósito.
Os princípios de ESG entram como demanda de
um mercado que visa a atuação colaborativa da
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governança para temas sociais e ambientais.
A integração da marca como um processo de
gestão que envolve todos os setores da organização, trazendo olhares para as pessoas que fazem
parte da empresa, para os modos como ela se
insere economicamente no mundo e as suas relações traz uma perspectiva integral para o branding e para o modo como a marca é gerida. Para
estudos futuros, sugere-se um aprofundamento
maior nas práticas organizacionais para a integração dos processos de cultura organizacional,
estratégias de negócio e ações de impacto socioambiental. Sugere-se também, investigações empíricas para validar o olhar integral de marca.
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Fundamentos para
a pesquisa e a
compreensão da
Identidade de Marca
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Resumo:
Neste artigo é apresentado um roteiro básico de
pesquisa para o reconhecimento dos valores centrais e distintivos da identidade organizacional, os
quais justiﬁcam a identiﬁcação dos públicos interno
e externo com a marca corporativa. Os valores são
ideias e atributos associados ao posicionamentos e
aos procedimentos éticos, lógicos e funcionais que,
positivamente, marcam a cultura organizacional.
Primeiramente, as indicações do roteiro propõem
a realização de pesquisa qualitativa, individualizada e fenomenológica, com representantes-chave
do público interno à organização. Em seguida, de
maneira anônima, o conteúdo das respostas obtidas deve ser apreciado, interpretado, categorizado
e sintetizado, para indicar os valores centrais e distintivos da organização. Assim, responde-se à pergunta básica sobre a identidade: “quem somos nós
como organização. Os fundamentos teórico-práticos aqui propostos foram adotados a partir dos
estudos pioneiros de Albert e Whetten (1985) que,
continuamente foram desenvolvidos e são aplicados nas atividades de pesquisa e criação de marcas
dos integrantes do grupo SIGMO/UFSC/CNPq.
Além de permitir o constante desenvolvimento de
suas potencialidades internas e a superação de falhas ou diﬁculdades, o reconhecimento dos valores
centrais e distintivos da identidade organizacional
possibilita aos gestores da marca mais coerência e
eﬁciência na interação e na comunicação organizacional, seja com o público em geral ou, mais especiﬁcamente, com seus diferentes grupos de interesse
(stakeholders).
Palavras-chave: Identidade Organizacional.
Identiﬁcação Psicológica. Pesquisa de Marca.
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Abstract:
TThis article presents a basic research guide for
the recognition of the core and distinctive values
of organizational identity, which justify the identiﬁcation of the internal and external publics with
the corporate brand. Values are ideas and attributes associated with ethical, logical and functional
positions and procedures, that positively mark the
organizational culture. First, the directions in the
script propose the carrying out of qualitative, individualized and phenomenological research, with
key representatives of the organization’s internal
audience. Then, anonymously, the content of the
responses obtained must be appreciated, interpreted, categorized and synthetized, to indicate the
organization’s core and distinctive values. Thus,
the basic question about identity is answered:
“who are we as an organization”. The theoretical-practical foundations proposed here were adopted
from the pioneering studies of Albert and Whetten
(1985), which were continuously developed and applied in the research and brand creation activities
of the members of the SIGMO/UFSC/CNPq group.
In addition to allowing the constant development
of its internal potentials and overcoming failures
or diﬃculties, the recognition of the core and distinctive values of the organizational identity allows
brand managers more coherence and eﬃciency in
organizational interaction and communication,
whether with the general public or, more speciﬁcally, with its diﬀerent stakeholders.
Keywords: Organizational Identity. Psychological Identiﬁcation. Brand Search.
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Resumen:
Este artículo presenta una guía de investigación
básica para el reconocimiento de los valores centrales y distintivos de la identidad organizacional,
que justiﬁcan la identiﬁcación del público interno
y externo con la marca corporativa. Los valores
son ideas y atributos asociados a posiciones y
procedimientos éticos, lógicos y funcionales, que
marcan positivamente la cultura organizacional.
En primer lugar, las orientaciones del guión proponen la realización de una investigación cualitativa, individualizada y fenomenológica, con
representantes clave de la audiencia interna de
la organización. Luego, de forma anónima, el
contenido de las respuestas obtenidas debe ser
apreciado, interpretado, categorizado y sintetizado, para indicar los valores centrales y distintivos
de la organización. Así, se responde a la pregunta
básica sobre la identidad: “quiénes somos como
organización. Los fundamentos teórico-prácticos que aquí se proponen fueron adoptados de
los estudios pioneros de Albert y Whetten (1985),
que fueron continuamente desarrollados y aplicados en las actividades de investigación y creación de marca de los miembros del grupo SIGMO
/ UFSC / CNPq. Además de permitir el desarrollo
constante de sus potenciales internos y la superación de fallas o diﬁcultades, el reconocimiento de
los valores centrales y distintivos de la identidad
organizacional permite a los gerentes de marca
una mayor coherencia y eﬁciencia en la interacción y comunicación organizacional, ya sea con
el público en general o, más concretamente, con
sus diferentes grupos de interés.
Palabras-clave: Identidad Organizacional.
Identiﬁcación Psicológica. Investigación de Marca.
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Résumé:
Cet article présente un guide de recherche fondamentale pour la reconnaissance des valeurs
centrales et distinctives de l’identité organisationnelle, qui justiﬁent l’identiﬁcation des
publics internes et externes à la marque de
l’entreprise. Les valeurs sont des idées et des
attributs associés au positionnement et aux
procédures éthiques, logiques et fonctionnelles
qui marquent positivement la culture organisationnelle. Premièrement, les indications
du scénario proposent la réalisation d’une recherche qualitative, individualisée et phénoménologique, avec des représentants clés du public
interne de l’organisation. Ensuite, de manière
anonyme, le contenu des réponses obtenues
doit être apprécié, interprété, catégorisé et synthétisé, pour indiquer les valeurs centrales et
distinctives de l’organisation. Ainsi, la question
fondamentale sur l’identité trouve une réponse
: « qui sommes-nous en tant qu’organisation.
Les fondements théoriques et pratiques proposés ici ont été adoptés à partir des études
pionnières d’Albert et Whetten (1985), qui ont
été continuellement développées et appliquées
dans les activités de recherche et de création
de marques des membres du groupe SIGMO/
UFSC/CNPq. En plus de permettre le développement constant de son potentiel interne et de
surmonter les échecs ou les diﬃcultés, la reconnaissance des valeurs centrales et distinctives de l’identité organisationnelle permet aux
responsables de marque d’être plus cohérents
et eﬃcaces dans l’interaction et la communication organisationnelle, que ce soit avec le grand
public ou, plus précisément, avec ses diﬀérents
groupes d’intérêts (parties prenantes).
Mots-clés: Identité organisationnelle. Identiﬁcation psychologique. Recherche de marque.
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Introdução
1. O conceito de “identidade” em coletivos
humanos e organizações sociais
Etimologicamente os termos latinos idem e
identitas são relacionados à origem da palavra
“identidade” (identidem) que, diretamente, é
relacionada com os termos entitas ou “entidade”. Uma “entidade” é algo que existe individualmente e, constantemente, constitui sua existência e essência. Portanto, “entidade” é uma
coisa, grupo de coisas ou eventos que, materialmente ou não, existe de modo próprio e distintivo (JAPIASSU; MARCONDES, 2001).
As ideias e os sentimentos são entidades
subjetivas, mentais, imateriais e intangíveis.
Os objetos materiais ou físico-perceptivos, incluindo os seres vivos e as pessoas, são entidades objetivas que, antes de serem pensadas, são
sensorialmente observadas e podem ser vistas,
ouvidas ou tocadas, entre outras possibilidades.
Também são percebidos como entidades, os
grupos de objetos, plantas, animais e pessoas,
cujos integrantes são identiﬁcados entre si e se
manifestam como algo existente, coeso e distinto. Em uma breve categorização, basicamente,
há entidades (A) físicas e materiais ou (B) imateriais e metafísicas, ambas podem ser (c) unitárias ou (d) coletivas, desde que essas últimas
expressem “unidade de conjunto”:
• Entidades materiais são coisas sensorialmente tangíveis, podendo ser observadas como
objetos físicos, materiais e seres vivos ou pessoas, entre outras possibilidades;
• Entidades imateriais são coisas intangíveis ou mentais, como ideias e sentimentos.
Mas, também há coletivos humanos que acreditam e consideram a existência de entidades
sobrenaturais, metafísicas ou transcendentais,
que não pertencem à mente ou à natureza;
• Entidades materiais e imateriais podem
ser unitárias (A/c ou B/c) ou coletivas (A/d ou
B/d).
Por sua vez, “identidade” é o conjunto de características especíﬁcas que distingue uma entidade com relação às outras, mesmo que sejam
semelhantes ou similares. Por exemplo, apesar
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de ideias e sentimentos serem entidades mentais, as pessoas que pensam e sentem podem
identiﬁcar e distinguir uma ideia ou sentimento
especíﬁco, devido às suas características particulares ou identitárias. Também, cada coisa,
pessoa ou ser especíﬁco é identiﬁcado e distinguido devido às suas particularidades.
O conceito identidade foi proposto e, tradicionalmente, pertence à área de Lógica. Mas,
posteriormente, foi adotado em Ciências Humanas e Sociais e, especialmente, na área de
Psicologia. No campo psicológico, considerou-se ainda o fenômeno mental reconhecido como
“crise de identidade”, principalmente em adolescentes e pessoas jovens. Assim, foi destacada a relevância da identidade, como fenômeno
psicossocial de autoimagem e expressão individual. Mas, a partir disso, na década de 1980,
os professores Stuart Albert e David Whetten
(1985) indicaram que, em sua dinâmica cultural e de modo mais ou menos consciente, as organizações constituem sua identidade e, eventualmente, também sofrem crises identitárias.
Na comparação entre a identidade individual e
a organizacional, Ruão (2001) informa que houve a alteração da pergunta “Quem sou eu?”, para
“Quem somos nós?” Isso porque a identidade
de coletivos humanos e organizações sociais é
construída, reconhecida e cotidianamente expressa pelos integrantes de seu público interno.
Por isso, reforça-se a ideia de que os coletivos humanos, étnico-culturais, sociais e proﬁssionais, entre outros, e as organizações sociais,
governamentais, institucionais ou empresariais, desenvolvem identidades e dependem de
sua “unidade de conjunto”, para existir e perdurarem. Assim, conﬁrma-se também que a
coesão identitária coletiva é necessária para a
existência e a manutenção de coletivos humanos identitários e organizações sociais.
Na perspectiva antropológica e sociocultural, “identidade” é ainda um conceito considerado a partir da percepção humana, porque as
pessoas dispõem de recursos sensoriais, para
observar as características expressivas e distintivas das diferentes entidades. Contudo, o reconhecimento, a interpretação e a memorização
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das características são operações mentais. Em
síntese, seja para os públicos interno ou externo, a percepção da identidade ou da imagem de
marca reúne de modo integrado (1) os aspectos
físicos, sensório-expressivos ou observáveis e
(2) os aspectos mentais perceptivos, interpretativos e memoráveis.
1.1 Observação, interpretação e equivalência na identiﬁcação
Com relação aos aspectos observados, a
aparência, os lugares ocupados, as atitudes e as
atuações das coisas, dos seres e das pessoas expressam seu modo próprio e distintivo. Todavia,
todos os aspectos observáveis de coisas, seres
vivos e pessoas, individualmente ou em grupos,
são mentalmente ou subjetivamente percebidos e interpretados. Por isso, as impressões e as
ideias resultantes são produzidas sob inﬂuência
de sensações, sentimentos e lembranças de cada
pessoa observadora.
Na observação de coletivos humanos ou
organizações sociais, há pessoas observadoras
internas, porque participam da coletividade ou
da organização, havendo também outras que
observam de fora, como integrantes do público externo e geral. Enquanto observam o seu
entorno, conscientemente ou não, as pessoas
avaliam continuamente sua identiﬁcação com o
coletivo ou a organização. Assim, consideram se
a dinâmica, as atitudes e os valores dominantes
na coletividade são (a) similares, (b) complementares ou (c) coerentes com sua autoimagem.
Nas mentes das pessoas internas, “identidade” é o conceito e a questão principal, porque a
permanência e a estabilidade de integrantes do
público interno dependem de sua identiﬁcação
com a cultura de sua coletividade ou organização (BENSO, 2010). Sinteticamente, a cultura é
representada pelo nome e outras marcas representativas da coletividade. A cultura do coletivo
ou da organização reúne valores, conceitos, mitos, crenças, conhecimentos, atitudes e práticas
que, com maior ou menor aderência, são compartilhados e expressos por seus integrantes.
Para as pessoas externas, “imagem” é o conceito e a questão principal, porque a simpatia de
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integrantes do público externo por uma marca
é diferente da identificação requerida das pessoas internas (BENSO, 2010). A imagem associada à marca nas mentes do público externo é
configurada como um conjunto de impressões,
afetos ou sentimentos, ideias, lembranças e
conhecimentos, que pode ou não ser positivamente considerado.
Há, entretanto, a interação perceptivo-complementar entre as características identitárias observadas nas manifestações do público
interno e a construção da imagem da marca nas
mentes do público externo. Em síntese, a identiﬁcação do público interno com a identidade
coletiva ou organizacional promove seu comprometimento e manifesta-se em suas atitudes
e ações (GIÓIA, 1998). Mas, também é percebida e interage com o público externo que constrói
uma imagem mental da marca e sua reputação
social. Portanto, a construção pública da reputação da marca também é feita em interação
com a identidade coletiva ou organizacional
(LASBECK, 2007).
Na gramática linguística de português-brasileiro, a palavra “identidade” é classiﬁcada como substantivo feminino, para signiﬁcar igualdade, semelhança, equivalência e permanência.
Isso também indica os parâmetros de seleção
dos elementos ou aspectos relacionados à identidade de entidades individuais ou coletivas, os
quais devem ser: (1) igualdade, (2) semelhança
ou equivalência e (3) permanência. Por exemplo, o nome próprio é um elemento de identidade
que, de modo convencional e coletivo, é considerado equivalente à entidade que nomeia. Portanto, a identidade é expressa ou representada
na igualdade, semelhança ou equivalência, com
tendência de permanência e recorrência entre
duas entidades. Contudo, considera-se especialmente as relações estruturais ou essenciais,
porque semelhanças superﬁciais, comumente,
não são aspectos identitários.
Nos coletivos humanos e nas organizações,
podem concorrer múltiplas visões, por causa
das diferenças na identidade individual de cada
pessoa e na identidade de grupos internos especíﬁcos. Assim, sobre as questões da identidade
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coletiva multifacetada e instável, Ruão (2001)
indica a necessidade de gestão sistemática da
multiplicidade.
1.2 Diversidade e controle da identidade
Além da instabilidade decorrente da diversidade interna, também ocorrem crises de identidade devido às transformações multifatoriais
da realidade ou de circunstâncias internas, as
quais passam a contrariar a identidade já constituída e requerem a revisão identitária. Isso é
relacionado ainda com mudanças no próprio
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negócio ou nas atividades do grupo ou da organização. Por exemplo, as alterações nas lideranças
e consequentes mudanças nas equipes e no posicionamento das pessoas. Como já foi exposto,
nos coletivos humanos e nas organizações ocorrem diferentes adequações identitárias, porque
há identidades próprias de grupos internos além
das identidades das próprias pessoas. Isso constitui a diversidade inﬂuente em entidades coletivas
ou organizações que, cotidianamente, convivem
com diferentes integrantes como: (1) os aderentes, (2) os críticos e (3) os periféricos (Figura 01).

Figura 01: Mapa de iden�ﬁcação de integrantes aderentes, crí�cos e periféricos.
Fonte: do próprio autor.

Os integrantes “aderentes” são plenamente
identiﬁcados com a identidade coletiva ou organizacional. Os “críticos” são, pelo menos minimamente, inconformados. Por exemplo, os críticos
conservadores condenam as mudanças e os reformistas requerem avanços. Os integrantes pe-

riféricos sentem-se pouco identiﬁcados ou não se
identiﬁcam com o núcleo identitário do grupo ou
da organização. Não havendo alterações na percepção das pessoas ou na cultura organizacional,
a condição periférica é circunstancial e temporária. Portanto, mais cedo ou mais tarde e de modo
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mais ou menos grave, haverá abandono ou banimento. Em síntese, na diversidade dos coletivos
humanos ou das organizações, os grupos internos
e as pessoas integrantes, manifestando-se ou não,
assumem diferentes graus de adesão (aderentes,
críticos ou periféricos), com relação à identidade
dominante, representada no núcleo identitário.
Comumente, o núcleo identitário de coletivos
e organizações é composto por grupos internos ou
pessoas que ocupam posições de liderança. Há coletivos ou organizações que, político-culturalmente, permitem a maior ou menor participação. Por
isso, sua gestão pode ser mais ou menos inﬂuenciada pela coletividade. Nas culturas mais participativas, é comum que os integrantes em geral ou
suas sublideranças consigam eleger os líderes dos
coletivos ou organizações. Porém, os líderes ou
gestores logo assumem o controle sobre as posições e as ações coletivas. Na prática, as percepções
e os valores da liderança predominam no posicionamento, no direcionamento e nas práticas dos
coletivos humanos e das organizações sociais. Aliás, nos casos em que a liderança é muito sensível
às variações das vozes do coletivo e à instabilidade
interna, suas posições e decisões também tenderão a ser igualmente cambiantes ou instáveis.
1.3 Planejamento e gerenciamento evolutivo ou disruptivo da identidade
De modo geral, as culturas desenvolvem valores resistentes, que são considerados centrais
e tradicionais. Nada é absolutamente imutável,
mas há um limite para os coeﬁcientes de mudança. Isso porque mudanças radicais ou revolucionárias rompem com a identidade constituída e,
não havendo a total dissolução, depois da ruptura
restará ou surgira outra estrutura. Isso signiﬁca
outra entidade e nova realidade. Rupturas podem
ou não ser desejadas e positivas, mas sempre provocam a dissolução ou a transformação radical da
cultura anterior.
O reconhecimento da cultura dos coletivos
ou das organizações é valioso para seus líderes
ou gestores, principalmente, no planejamento e
na realização de estratégias e ações imediatas ou
futuras. O reconhecimento da identidade coletiva ou organizacional possibilita decisões bem
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embasadas, seja para seu aprimoramento e desenvolvimento ou para a reestruturação radical
da cultura e das práticas coletivas. No geral, as
mudanças importantes provocam crises de identidade que, depois de serem consideradas, devem ser tratadas e superadas. O tratamento pode
resultar na adequação cultural da entidade, com
atualização e reposicionamento reformista, ou
na sua ampla ou radical reestruturação, diante
de drásticas mudanças na situação, incluindo novos desaﬁos contextuais.
A percepção positiva do público externo
sobre uma entidade depende da simpatia das
pessoas com relação à imagem mental de sua
marca. Na obra do filósofo alemão Max Scheler
(2004), “simpatia” é a afetividade que possibilita às pessoas sentirem as alegrias ou tristezas de outras pessoas (ou coletividades). Na
comunicação das marcas, a evolução gradual
da simpatia tende também para a “empatia”,
como uma afetividade ainda mais comprometida, que é caracterizada pela identificação
das pessoas com o posicionamento simbólico-afetivo de outras pessoas ou da marca de um
produto, serviço ou organização. Assim, depois
de consolidada sua identificação, as pessoas do
público externo percebem e assumem a marca
também como parte representativa de sua própria identidade.
A comunicação da marca com o público
em geral não ocorre apenas com a publicidade
e a propaganda oficiais (Figura 02). Os eventos imprevistos também são percebidos pelas
pessoas e influenciam na imagem mental da
marca. Isso requer o gerenciamento eficiente do que pode ser associado à marca, sejam
atividades, produções, serviços ou atitudes.
Além disso, as experiências vivenciadas são
comumente compartilhadas entre as pessoas
e influenciam a percepção coletiva que define a reputação social da marca. Em síntese,
as aparições públicas e a comunicação oficial
ou eventual devem ser coerentes com os valores identitários e as práticas internas, porque
“todos sabem que marcas não podem ter duas
caras: uma da porta da rua para fora e outra
para dentro” (TROIANO, 2017, p. 73).

BrandTrends Journal - ABRIL/2022

ARTIGO

133

Figura 02: Atuações internas e comunicações da marca percebidas pelo público externo.
Fonte: do próprio autor.

Em síntese, o conhecimento da identidade
coletiva ou organizacional permite que líderes e gestores planejem de modo coerente e
eficiente o posicionamento e a comunicação
da marca para os públicos interno e externo.
Para tanto, também é necessário conhecer a
conjuntura externa e seus aspectos sociopolíticos, mercadológicos e econômico-financeiros. Diante disso, é possível até considerar
uma reestruturação disruptiva da cultura interna, com alterações radicais dos parâmetros
identitários. Todavia, as rupturas provocam a
perda de integrantes e o reposicionamento radical requer que seja renovada a adesão interna, para garantir a identificação da coletividade com novos valores e práticas identitárias.
2. O reconhecimento da identidade e a projeção social da imagem corporativa
Como foi anteriormente assinalado, o reconhecimento interno da identidade coletiva

ou organizacional é necessário para responder
à pergunta: “quem somos nós como coletividade ou organização?”. Também foi indicado
que a identificação com os valores (incluindo
propósitos e interesses) e as práticas coletivas
mantém as pessoas integradas à coletividade.
Todavia, individualmente ou em grupos internos é maior ou menor a correspondência
de interesses, ideias e propósitos integradores. Individualmente ou coletivamente são os
interesses que determinam os propósitos. Em
síntese, os interesses são expressos em propósitos, por sua vez, os afetos e principalmente
as ideias propõem estratégias e ações, as quais
são os recursos mediadores entre interesses e
propósitos.
Diversas vezes, o conceito “valor” é apresentado neste texto, filosoficamente, a palavra designa o que é bom, útil e positivo em
coisas, seres, eventos e ações. Com relação aos
preceitos legais e morais, “valor” é o que deve
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ser respeitado, prescrito e realizado (JAPASSU; MARCONDES, 2001, p. 187). Na prática,
os valores coletivos ou organizacionais são as
boas ideias que representam tudo que é funcionalmente (boas práticas) e moralmente positivo. Por isso, devem ser pensadas, respeitadas,
conservadas, prescritas e realizadas. Como as
situações mudam, os valores (ou ideias positivas) também precisam ser renovados. Mas, há
ideias ou valores que são centrais e distintivos
para a entidade, como convicções estruturantes que resistem e perduram na identidade
coletiva ou organizacional.
A “honestidade” ou o agir honestamente pode ser um valor identitário. Há itens da
honestidade moral que são mais duradouros
como, por exemplo, “não mentir”. Mas, também ocorrem alterações nos parâmetros morais e legais de honestidade. Por exemplo, nas
últimas décadas houve contínuas mudanças
sociopolíticas e legais sobre questões étnico-raciais ou diversidade de gênero. Portanto,
para manter o valor “honestidade”, entre outros, podem ser necessárias mudanças drásticas em pensamentos, atitudes ou ações da
coletividade ou organização. Às vezes, é necessário mudar drasticamente o pensamento
e as expressões culturais para a preservação
de valores identitários.
A adesão identitária de uma coletividade
pode ser baseada em princípios, como a “honestidade”, e também em propósitos. Todavia,
é especialmente interessante a integração entre
princípios e propósitos. Nas coletividades ou
organizações mais estáveis e conﬁáveis, os ﬁns
não justiﬁcam os meios e não comprometem os
princípios. Isso mantém a coerência entre princípios e propósitos e favorece à consolidação e
a duração da identidade. De modo pragmático, um coletivo de pessoas diferentes pode ser
reunido, por exemplo, em uma gincana com o
propósito vencer e receber um prêmio. Assim,
depois de identiﬁcadas pelo desejo de vencer e
ganhar a premiação, apesar de suas diferenças,
as pessoas compartilham ideias e ações identiﬁcadas com o propósito compartilhado. Mas,
uma identidade coletiva ou organizacional ten-
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de a consolidar-se e ser mais duradoura se também houver coerência de princípios.
Em profundidade, a identidade é estabelecida por relações intersubjetivas e parcialmente
inconscientes. Por isso, a identidade é comumente reconhecida de modo tácito e, mesmo com
desavenças mais ou menos corriqueiras, as pessoas identiﬁcadas entre si continuam atuando
em conjunto. Por diversas razões positivas, é relevante e geralmente necessário o conhecimento
explícito e verbalizável da identidade. Isso inclui
o reconhecimento e a descrição do conjunto de
valores básicos, que relaciona os princípios e os
propósitos compartilhados.
Os valores básicos e definidores da identidade coletiva ou organizacional são os considerados (1) centrais, (2) distintivos e (3)
duradouros (ALBERT; WETTHAN, 1985).
Potencialmente, mudanças político-administrativas internas ou transformações externas,
socioculturais e político-econômicas são causadoras das crises de identidade e essas requerem reajustes de ideias e práticas coletivas.
Inclusive, para preservar ou fazer evoluir a
percepção dos valores básicos da identidade e
da marca. As organizações sociais e os coletivos
humanos como grupos identitários não são entidades isoladas. Principalmente, considera-se
neste artigo que o conhecimento da identidade
de coletivos ou organizações é relevante para a
percepção interna da marca comum e para sua
comunicação positiva ao público externo.
O conhecimento sobre a identidade coletiva
ou organizacional indica os atributos positivos,
particulares e distintivos que, coerentemente,
podem e devem ser comunicados ao público.
Assim, deﬁne-se as características e o posicionamento público da marca para, positivamente, inﬂuenciar na imagem conﬁgurada nas mentes do
público em geral e na sua reputação social. Admiração, respeito e ﬁdelização por parte do público, vantagens sociopolíticas, sucesso negocial
e lucros ﬁnanceiros, geralmente, são os bônus
esperados e possíveis de serem alcançados, em
função do conhecimento da identidade da marca
e de sua comunicação competente às pessoas em
geral e aos públicos de interesse.
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A dinâmica do sistema de conhecimento e
aprimoramento identitário é geral e evolutiva
(Figura 03). Os objetivos são o reconhecimento,
a consolidação e o desenvolvimento da identidade no ambiente interno. Mas, em ativa interação
com o público externo e seu contexto sociocultural e político-econômico. O conhecimento da
identidade permite a coerência e a qualiﬁcação
das manifestações, reduzindo os imprevistos que
publicamente são associados à entidade. Também, potencializa a efetividade das expressões
e da comunicação da marca para as pessoas em
geral e para os públicos de interesse. Como já foi
assinalado, há plena interação entre a consolidação da identidade de marca no ambiente interno
e a construção da imagem da marca nas mentes
do público externo. Isso inﬂuencia diretamente

Figura 03: Sistema de projeção da iden�dade na comunicação da marca.
Fonte: do próprio autor.
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na composição e na disseminação da reputação
social da marca. Em síntese, o conhecimento da
identidade coletiva ou organizacional propõe recursos para: (1) gerenciar a projeção da imagem
social da marca; (2) evoluir e aprimorar a imagem socialmente percebida; (3) inﬂuenciar positivamente na composição e na disseminação social
da reputação da marca.
Líderes e gestores podem e devem aprimorar
e desenvolver a identidade e a dinâmica interativa do sistema de comunicação da marca. Principalmente, com base no feedback resultante das
pesquisas e do conhecimento sobre a percepção
social da marca (reputação). A marca publicada
ou comunicada passa a ser apropriada e, positivamente ou não, divulgada pelas pessoas em geral e
pelos públicos de interesse (Figura 03).
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Comumente, o desenvolvimento ou o aprimoramento da identidade, visando sua constante
adequação social, requer estudo e planejamento
para implementar possíveis e necessárias mudanças internas de percepções, ideias, atitudes e
ações. Inicialmente, isso é baseado em informações, mais ou menos detalhadas, que são recolhidas como feedback da reputação social da marca.
Assim, é necessária a pesquisa por informações
sobre a atuação pública e a comunicação da marca. Isso vale para a gestão de marcas de coletivos
ou organizações sociais e, também, para marcas
de eventos, produtos ou serviços especíﬁcos, entre outros. No contexto da comunicação e das
informações, a marca que identiﬁca uma entidade social, seja seu nome ou outro símbolo, é sinônimo da própria organização, seja instituição
ou empresa. Em síntese, caso a marca de uma
empresa é desprezada pelo público, é a própria
empresa que sofre o desprezo. Isso também é válido para marcas de eventos, produtos, serviços e
todas as outras.
Seja de um coletivo ou organização e também
de eventos, produtos, serviços e outras entidades,
os valores ou atributos centrais, distintivos e duradouros da identidade da marca costumam variar entre três e seis conceitos básicos. Contudo,
esses podem ainda ser explicados ou justiﬁcados
com informações complementares. Comumente,
há múltiplas identidades interagindo em um coletivo ou organização. Mesmo assim, desde que
sejam corretamente pesquisados, os conceitos adjetivadores da identidade representam os valores
internamente compartilhados e responsáveis pela
identiﬁcação da maioria do público interno.
3. Processos e procedimentos da pesquisa
de valores identitários
Atualmente, são propostos e aplicados diferentes métodos de pesquisa da identidade de marca,
principalmente, em organizações como as startups,
que estão em processo de desenvolvimento ou consolidação. São métodos que propõem diversas atividades coletivas, incluindo gestores e colaborados.
Aliás, algumas são aparentemente recreativas e sua
realização é justiﬁcada por serem recursos lúdicos.
Além disso, as atividades características dos plane-

ARTIGO

jamentos estratégicos e os instrumentos de Design
Thinking também são amplamente utilizados em
métodos de pesquisa sobre identidade de marca.
Por sua vez, os processos e os procedimentos
aqui apresentados são mais tradicionais, conservadores e baseados na tradição acadêmica de pesquisa qualitativo-descritiva com abordagem fenomenológica. O seu desenvolvimento é baseado em
observação, coleta de informações, correlações, interpretações e descrição. Os objetivos não incluem
a realização de experiências ou a interferência na
realidade estudada, busca-se apenas descrever o
que foi observado (VALETIM, 2005; JAPIASSU E
MARCONDES, 2001).
Na prática, a pesquisa não é difícil, apesar de
ser trabalhosa em algumas situações. Todavia, são
estritamente necessários a atenção detalhada, o
rigor na coleta das informações e o cuidado no registro, nas correlações e nas interpretações do que
foi pesquisado. Também, é necessário aceitar que a
pesquisa não é sobre “a verdade dos fatos”, porque
se busca conhecer a percepção e o afeto das pessoas integrantes do coletivo ou da organização. Além
disso, no processo de entrevistas ou na leitura das
respostas de questionários são estabelecidas relações intersubjetivas.
Isso destaca a abordagem fenomenológica da
pesquisa, porque há aspectos subjetivos no modo de informar e no tipo de informação oferecida
pela pessoa respondente. De modo semelhante,
também há aspectos subjetivos na percepção e na
interpretação da pessoa que pesquisa. Portanto, é
necessário o exercício da empatia ao presenciar,
ouvir ou ler as informações respondidas, colocando-se em consonância com a situação do respondente. A adoção da abordagem fenomenológica
indica ainda que, apesar da empatia, os enfoques e
os sentidos são intersubjetivamente afetados pela
percepção própria das pessoas respondentes e pesquisadoras. Mas, isso não é necessariamente um
problema, porque se busca saber como o fenômeno
coletivo ou organizacional é apreendido e vivenciado pelas pessoas.
A abordagem qualitativo-fenomenológica não
prioriza os processos quantitativos. Por isso, eventuais enumerações ou quantiﬁcações são aspectos
pontuais, secundários ou auxiliares. A imprevisibi-
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lidade subjetiva também é controlada e superada
com a recorrência de similaridades, semelhanças
ou equivalências nas respostas das pessoas respondentes. Giorgi (2006) indica a adoção das
ideias de Edmund Husserl (1859-1938). Primeiramente, ouvir os relatos e ler as anotações, para
conhecer o sentido geral. Em seguida, identiﬁcar
e estudar as unidades de signiﬁcado, discernindo
o que essas revelam. Para tanto, é necessária a interação entre reﬂexões e insights, para se obter a
síntese coerente da experiência.
É comum que ideias e justiﬁcativas de procedimentos clássicos sejam recuperadas em a abordagens mais atuais. Nos estudos literários é comum a
adoção da abordagem designada como Close Reading, na qual é proposta a leitura atenta do objeto
de estudo, identiﬁcando-se e destacando-se seus
aspectos particulares. As intenções são a seleção e
a consequente descrição de elementos e aspectos
distintivos e relevantes. Aliás, apesar de ter sido
primeiramente adotada nos estudos literários, a
mesma abordagem já foi amplamente aplicada em
estudos sobre diversos objetos midiáticos.
Sobre a aplicação da mesma abordagem, Boyles
(2013) ressalta que é necessária a identiﬁcação de
superposições e signiﬁcados, para a compreensão
aprofundada do objeto estudado. Isso também é
assinalado por Bizzocchi e Tanenbaum (2011), que
alertam sobre a necessidade de leitura das características ocultas do objeto de estudo. Conﬁrmando
que se trata de uma abordagem que recupera os
procedimentos clássicos da pesquisa descritivo-qualitativa, Trinta (2012) informa que a postura
assumida deve ser indagativa e exploratória, para
descrever criticamente o objeto estudado, mas sem
querer necessariamente explicá-lo.
A abordagem Close Reading não é aplicada
apenas na leitura crítica do conteúdo de entrevistas ou questionários. Isso porque, na pesquisa sobre identidade aqui proposta, além de se ouvir, registrar e interpretar os relatos verbais, também são
reveladoras as entonações vocais, as justiﬁcativas
e a estruturação de frases e discursos. A observação visual do ambiente e da pessoa entrevistada,
observando-se suas atitudes corporais ou expressões faciais são igualmente signiﬁcativas. Em síntese, considera-se que, com base nas recorrências das
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“unidades de signiﬁcado” observadas no estudo, os
sentidos intersubjetivos são também reconhecidos e considerados, como atributos e adjetivações
da percepção coletiva, como aspectos e elementos
identitários da coletividade ou da organização.
A “unidade de signiﬁcado” é uma ideia mais
ou menos recorrente e considerada relevante. Às
vezes, a mesma ideia é informada com palavras
diferentes ou conﬁrmada em uma imagem ou atitude. A identiﬁcação das unidades de signiﬁcado
depende da percepção da pessoa pesquisadora. As
unidades de signiﬁcado amplas e recorrentes são
consideradas participantes da realidade mental
que, de maneira explícita ou intersubjetivamente,
é compartilhada na coletividade.
3.1 Desenvolvimento da pesquisa
Esta proposta de pesquisa pode ser adotada
para coletivos, comunidades e organizações de diferentes tamanhos. Mas, como se trata de pesquisa
qualitativa, é necessário que lideranças ou gestores
de níveis e setores estratégicos possam ser representados por um número de pessoas que permita o trabalho eﬁciente da equipe de pesquisa. Por
exemplo, a pesquisa na sede de uma grande empresa nacional de fabricação e comércio de produtos
cosméticos e de higiene, com diferentes setores estratégicos, foi realizada por seis pesquisadores e 19
pessoas respondentes, entre diretores e gestores,
que foram presencialmente entrevistados. Por sua
vez, a pesquisa em um grupo de música com quatro integrantes foi realizada por dois pesquisadores, com seis respondentes, sendo esses os próprios
músicos, a produtora do grupo e um colaborador.
Houve também casos em que as impressões
dos respondentes foram coletadas com a aplicação
de questionários online. Os resultados da pesquisa
a distância foram reveladores e satisfatórios. Todavia, considera-se que, para isso, são necessários
mais conhecimentos, dedicação e senso crítico,
para a formulação de questionários acessíveis, estimulantes e eﬁcientes, para se obter declarações
qualiﬁcadas, como resultantes da interação de fatos e impressões pessoais ou subjetivas.
São quatro as etapas básicas de realização da
pesquisa: (1) “levantamento”; (2) “seleção”; (3) “organização”, e (4) “interpretação” das informações
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necessárias para o conhecimento da identidade
organizacional. Tudo isso resulta na deﬁnição da
síntese identitária, como um conjunto de três a seis
conceitos centrais, distintivos e duradouros.
1. Na etapa de “levantamento” são realizadas
a coleta e a organização de informações sobre o histórico da coletividade ou organização, sua atuação
e situação atual no contexto social ou no mercado.
Primeiramente, isso pode e deve ser buscado em
publicações jornalísticas ou em websites oﬁciais e
outras fontes digitais de acesso online. Em seguida,
são realizadas as entrevistas informais com líderes
ou gestores diretamente interessados na pesquisa, para complementar o quadro das informações
gerais com declarações e também obter acesso às
fontes internas de pesquisa;
2. Na etapa de “seleção” ocorrem as escolhas
e a reunião das informações necessárias para compor um panorama sintético da coletividade ou organização e o organograma de sua estrutura gestora e funcional. Em seguida, efetua-se a seleção das
pessoas em cargos estratégicos, como as possíveis
respondentes da pesquisa;
3. Na etapa de “organização” são preparados
o plano e os suportes da pesquisa, como o esquema de abordagem aos respondentes, o roteiro das
entrevistas semiestruturadas ou os questionários
a serem aplicados às pessoas respondentes, entre
outras providências;
4. Na etapa de “interpretação” são selecionadas, organizadas e interpretadas as declarações
das pessoas respondentes, com a identiﬁcação e a
categorização das unidades de signiﬁcado, para a
compreensão geral da situação e a posterior indicação dos valores centrais, distintivos e duradouros,
que sintetizam a identidade da marca do coletivo
ou da organização em estudo.
3.2 Processos e produtos
Com base nas informações obtidas sobre o
histórico, a atuação social e a estrutura gestora e
funcional, é possível compor a “ﬁcha técnica” com:
os dados de identiﬁcação do coletivo ou organização, suas atividades, atributos básicos e síntese da
estrutura gestora e funcional.
Depois da ﬁcha técnica de apresentação, como introdução e contextualização da pesquisa,
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apresenta-se a situação atual da coletividade ou
organização e, dependendo de sua abrangência,
também sua atuação e situação em possível comparação com similares ou correntes, seja em âmbito local, regional ou global. Salienta-se que não
se trata de um relato extenso, apenas um conjunto
sintético de informações sobre a coletividade ou
organização no contexto sociocultural, político-econômico ou mercadológico.
Os aspectos históricos são particularmente
interessantes, porque nas percepções subjetivas
ou intersubjetivas, os fatos, as versões e as impressões são igualmente relevantes. Portanto, depois
da ampla coleta de informações e das declarações
dos respondentes, é interessante considerar comparativamente as informações documentais e as
versões ou impressões pessoais. Principalmente,
para a compreensão do mito ou mitos de origem
e a sequência de fatos, momentos e percepções
deﬁnidoras do percurso coletivo. Um produto interessante desta etapa é a representação gráﬁco-numérica de uma “linha do tempo”.
Para a pesquisa de campo, como foi antecipado, são realizadas entrevistas ou aplicados
questionários. A tecnologia digital em rede online
também permite conversas síncronas a distância
ou que seja respondido um questionário online.
Contudo, salienta-se que, nas entrevistas presenciais ou online, observa-se um repertório variado
de expressões não verbais, além das informações
verbalizadas. As plataformas digitais permitem
que sejam gravadas as entrevistas audiovisuais
online. Mas, nas entrevistas presenciais, além das
anotações das pessoas que entrevistam, pelo menos o áudio deve ser gravado.
Sempre que possível, é interessante que que
duas pessoas pesquisadoras estejam nas entrevistas, uma para ouvir, observar e anotar e a outra,
além disso, também faz as perguntas à pessoa entrevistada. Predominantemente, uma pessoa atua
como observadora e a outra como entrevistadora.
Assim, a subjetividade pessoal é reduzida com a
percepção comparada de duas pessoas das manifestações das respondentes. São mais relevantes as
percepções convergentes das duas pessoas, a entrevistadora e a observadora.
Os questionários são necessariamente um
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pouco mais rígidos e estruturados. Isso porque,
nas entrevistas semiestruturadas, apesar do roteiro previamente elaborado, a pessoa que entrevista
pode alterar diversos aspectos. Por exemplo, a ordenação das perguntas, além de poder suprimir ou
acrescentar questionamentos, de acordo com a dinâmica das informações oferecidas. As entrevistas
parecem conversas e, psicologicamente, as pessoas
sentem-se envolvidas, mostrando-se mais espontâneas. Não há um tempo padrão de entrevista,
geralmente, essa não dura menos que meia hora e
não excede muito o tempo de uma hora.
Ocorrem diversas etapas nos processos de
identiﬁcação, comparação, interpretação, reunião
e seleção das unidades de signiﬁcação. As primeiras etapas são mais amplas e gerais, ocupa-se mais
tempo, contemplando as frases, confrontando as
datas ou períodos, comparando e agrupando as
ideias gerais ou especíﬁcas. Nas etapas seguintes,
ocorrem processos subsequentes de agrupamento e reﬁnamento, até que, ﬁnalmente, é realizada
a proposição dos poucos conceitos adjetivadores
centrais, distintivos e duradouros. Antes da decisão ﬁnal, os conceitos gerais são observados separadamente, de acordo com as declarações de
cada entrevistado. Em seguida são categorizados
como: “positivos”, “negativos” e “mentirosos” (ou
absurdos e incoerentes). Isso porque nas entrevistas ou questionários é perguntado sobre aspectos
“positivos” (ou pontos fortes) e “negativos” (ou
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pontos fracos) da entidade que, verdadeiramente,
poderiam ser assim considerados. Mas, também
é perguntado sobre os aspectos que a pessoa entrevistada repudiaria como “mentirosos” ou “absurdos”, porque não participariam de nenhuma
maneira da marca coletiva ou organizacional.
Com base em elementos e aspectos diversos
de algumas pesquisas já realizadas, por exemplo, é
possível supor uma pesquisa, para conhecer e descobrir a identidade da marca proﬁssional de um
jovem professor que ministra aulas particulares.
A pesquisa seria realizada com os seis estudantes
e ex-estudantes mais constantes que, na época,
estariam no ﬁnal da adolescência ou jovens adultos. As entrevistas individuais seriam realizadas
com total garantia de anonimato, como indicado
no termo de consentimento livre e esclarecido,
já assinado pelos respondentes. Nas declarações
resultantes, a atuação do professor seria amplamente elogiada e, como aspectos negativos, seria
indicada relativa falta de autoconﬁança e autoestima. Todavia, na interpretação geral, considerou-se que aspectos aparentemente negativos eram
complementares com os positivos como: comprometimento, dedicação, colaboração, cuidado com
o outro e disposição para experimentar diversos
recursos (Quadro 01). Isso porque excessos de
conﬁança e autoestima poderiam ser prejudiciais
se resultassem em prepotência e autoidolatria, como aspectos mais negativos.

Quadro 01: Parte dos conceitos adje�vadores respondidos, posi�vos, nega�vos e men�rosos.
Fonte: do próprio autor.
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A recorrência dos conceitos (Quadro 01) é indicada com palavras ou expressões iguais, semelhantes ou equivalentes, assinalando elementos,
aspectos e situações continuadas, que tendem a
perdurar. Os conceitos da última etapa de interpretação das informações são os elementos ﬁnais
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para a deﬁnição do conjunto de valores básicos
da identidade da marca (Figura 04). No exemplo
proposto, os valores considerados mais centrais,
distintivos e duradouros da identidade da marca
proﬁssional do ﬁctício professor seriam: (1) “conﬁável”, (2) “comprometido” e (3) “habilidoso”.

Figura 04: Imagens associadas aos valores centrais, dis�n�vos e duradouros da marca docente.
Fonte: do próprio autor.

Os valores foram assim considerados, porque
conceitos como: integridade, cuidado e eﬁcácia,
entre outros, participam do atributo “conﬁável”. O
atributo “comprometido” reúne valores como dedicação, envolvimento e outros. O atributo “habilidoso” reúne valores pessoais e proﬁssionais, como
a “inteligência” e a dupla “habilidade” de convívio
humano e prática docente.
3.3 As possíveis perguntas na pesquisa da
identidade coletiva ou organizacional
Depois de serem feitas a identiﬁcação e a seleção das pessoas respondentes, há conjuntos de
perguntas que podem e devem ser apresentadas
nas entrevistas ou no conteúdo de questionários.
Como foi anteriormente assinalado, não é necessário ou conveniente o registro do nome da pessoa respondente. Portanto, pode-se registrar as
entrevistas com números, letras, siglas ou nomes
ﬁctícios. Também, são sigilosas para quaisquer
pessoas fora da equipe de pesquisa as referências
que relacionam a pessoa respondente ao coletivo
ou à organização. Nas pesquisas em empresas médias e grandes, os donos não são entrevistados e
tão pouco devem acessar os registros da pesquisa.
O conteúdo informado para outras pessoas, fora da
equipe de pesquisa, deve identiﬁcar a entidade co-

mo um todo, portanto, é geral, básico e anônimo,
apesar de ter sido resultante das manifestações das
pessoas respondentes.
Sobre as condições aqui expostas, considera-se necessário que as pessoas pesquisadoras
façam perguntas sobre: (1) a condição de cada
pessoa entrevistada na coletividade ou organização. Isso porque o tempo de pertencimento, (2)
a posição que a pessoa ocupa e as que já ocupou,
porque isso inﬂuencia na sua percepção sobre
a entidade e deve ser considerado nas interpretações de suas manifestações, (3) entre outras
possibilidades, a idade da pessoa respondente e,
em síntese, suas áreas de formação e atividades
internas devem ser perguntadas.
No momento das entrevistas ou de aplicação
dos questionários, a equipe de pesquisa já deve dispor de muitas informações sobre a entidade. Essas
são adquiridas em conversas anteriores e pesquisas
documentais. Mas, mesmo assim, (4) são necessárias as perguntas sobre os elementos e aspectos de
identiﬁcação da entidade e sobre o percurso histórico de sua constituição e atuação até o momento da
pesquisa. Comumente são feitas perguntas sobre:
• A fundação, a consolidação e o desenvolvimento da entidade;
• As atividades desenvolvidas e os serviços
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prestados;
• O posicionamento da entidade no seu contexto de atuação, com relação a outras entidades
similares, concorrentes ou complementares;
• O público ou os públicos de interesse para
as atividades da entidade;
• Os objetivos ou propósitos da atuação pública da entidade;
• As características socioculturais, proﬁssionais e tecnológicas da entidade.
Além do que já foi sugerido, devem ser feitas
perguntas (5) sobre relação subjetiva da pessoa
entrevistada com a entidade e, também, como ela
percebe o processo identitário de outras pessoas e
grupos internos. Isso permite avaliar os posicionamentos pessoais e de grupos, que manifestam
maior ou menor grau de identiﬁcação com a coletividade. Também, pode haver perguntas sobre palavras ou termos que, para a pessoa respondente, (a)
identiﬁcam e distinguem o coletivo ou a organização; (b) que deﬁnem a missão da entidade; (c) que
demarcam diﬁculdades, defeitos ou problemas; (d)
que negam ou agridem a entidade de maneira injusta ou mentirosa.
Há ainda outras perguntas interessantes (6)
para que a pessoa entrevistada possa brevemente
avaliar:
• O desempenho da entidade junto ao público
em geral e aos públicos de interesse;
• A situação atual e os rumos propostos para
a entidade;
• As mudanças positivas e negativas que ocorreram no percurso da entidade;
• A perda de valores ou práticas que deveriam
ser recuperados;
• Possibilidades gerais ou especíﬁcas de aprimoramento da entidade.
Aqui foram apresentadas as orientações gerais para a composição do roteiro de perguntas.
Além disso, foi alertado que, previamente, devem
ser consideradas as condições da entidade no seu
contexto sociocultural, político-econômico e mercadológico. Assim, considerando-se as possíveis
variáveis, a equipe pesquisadora poderá roteirizar
com mais consistência as entrevistas ou os questionários da pesquisa de campo.
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4. Considerações Finais
Como foi antecipadamente proposto no seu título, este artigo foi escrito para “apresentar fundamentos para a compreensão e a pesquisa da identidade de marca”. Assim, primeiramente, foram
apresentados conceitos sobre o tema, em articulação
com arranjos teóricos pertinentes. Principalmente,
isso é proposto para evidenciar a relação interativa e
complementar entre a imagem pública da marca coletiva ou organizacional e o necessário conhecimento de sua identidade. Em síntese, o conhecimento,
o desenvolvimento e a comunicação eﬁciente da
identidade da marca são fatores potenciais para a
construção positiva de sua imagem nas mentes do
público e de boa reputação social.
A coesão e a cooperação internas e o sucesso da
gestão coletiva são relacionados com a consolidação
integrada da identidade de marca. Para isso, é necessário o alinhamento entre os princípios e os propósitos da coletividade. Portanto, antes de direcionar as
pessoas integrantes da entidade para a realização de
propósitos ou objetivos, é interessante e conveniente
conhecer os princípios ou valores centrais, distintivos
e duradouros de sua marca. De maneira mais ou menos ﬁrme e consolidada, os princípios ou valores que
representam a identidade coletiva mantém a coesão e
promovem a cooperação entre o público interno.
Em síntese, o conhecimento da identidade da
marca permite: (1) a gestão consciente, (2) a coerência
na comunicação oﬁcial e mesmo nas manifestações
imprevistas, (3) a indicação de propósitos e objetivos
pertinentes e (4) a proposição de estratégias e ações
coerentes. Isso decorre do alinhamento e da adequação de princípios e propósitos, para uma determinada
coletividade ou organização.
Com relação aos fundamentos da pesquisa, foi
feita a justiﬁcativa acadêmica da proposta, como
pesquisa qualitativa de abordagem fenomenológica. Assim, também foram justiﬁcados processos,
procedimentos e produtos, os quais são adotados
ou realizados nesta proposta de pesquisa. Além
disso, foi apresentada a descrição ilustrada de
elementos e aspectos relacionados à dinâmica da
pesquisa, incluindo as sugestões de temas, para a
composição do roteiro de perguntas em questionários ou entrevistas sobre a identidade da marca de
coletivos ou organizações.
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Resumo:
Através da cultura de consumo simbólico, as artes
se apresentam aplicadas a diversos produtos e vendidas em webstores dos próprios museus, assim como acontece com o Van Gogh Museum (VGM), tema que permeia este trabalho. O objetivo proposto
é analisar quais os produtos mais vendidos dentro
de cada categoria da webstore do VGM e demonstrar as experiências de compra desses consumidores sob três aspectos: (1) Loja, (2) Frete/Transporte e (3) Qualidade dos produtos. Resultado de
uma pesquisa descritiva com etapa exploratória,
de abordagem predominantemente quantitativa,
os procedimentos metodológicos adotados foram
em primeiro momento a identiﬁcação e seleção de
fontes bibliográﬁcas e documentais; a identiﬁcação
e seleção a partir de repositório de dados na internet; a descrição dos dados quanti-quali através de
análise do discurso; e por último a discussão do objeto estudado, de acordo com o escopo e o recorte
teórico adotados. A partir da análise, foi possível
a identiﬁcação dos itens considerados bestsellers
pela webstore VGM dentro de cada categoria de
produtos. Quanto à mensuração das experiências
dos consumidores, pode-se constatar que 95% dos
avaliadores recomendam a webstore, 61,6% são do
gênero feminino, que a média geral de estrelas ﬁcou
em 9,3 e que as principais reclamações são referentes a problemas com o frete. Por ﬁm, percebeu-se
algumas falhas quanto à plataforma responsável
pelas avaliações da webstore e descobriu-se novas
lacunas que podem ser usadas para futuras pesquisas na área de experiência de consumo.
Palavras-chave: consumo simbólico; experiência de consumo; sociedade imediatista; webstore
de museu.
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Abstract:
Through the culture of symbolic consumption,
the arts are presented applied to various products
and sold in the museums’ web stores, as is the case
with the Van Gogh Museum (VGM), a theme that
permeates this work. The proposed objective is to
analyze which are the best-selling products within
each category of the VGM web store and demonstrate these consumers’ shopping experiences under three aspects: (1) Store, (2) Shipping/Transportation, and (3) Product Quality. The result of
descriptive research with an exploratory stage, with a predominantly quantitative approach, the methodological procedures adopted were, at ﬁrst, the
identiﬁcation and selection of bibliographic and
documental sources; identiﬁcation and selection
from an internet data repository; the description
of quantitative-qualitative data through discourse
analysis; and ﬁnally, the discussion of the studied
object, according to the scope and theoretical framework adopted. From the analysis, it was possible
to identify the items considered bestsellers by the
VGM web store within each product category. As
for measuring consumer experiences, it can be seen
that 95% of evaluators recommend the web store,
61.6% are female, that the overall average of stars
was 9.3 and that the main complaints are related to
problems with shipping. Finally, some ﬂaws were
noticed regarding the platform responsible for the
web store evaluations, and new gaps were discovered that can be used for future research in the area
of consumer experience.
Keywords: symbolic consumption; consumer
experience; immediacy society; museum web store.
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Resumén:
A través de la cultura del consumo simbólico, las
artes se presentan aplicadas a diversos productos
y se venden en las propias tiendas web de los museos, como es el caso del Museo Van Gogh (VGM),
tema que impregna esta obra. El objetivo propuesto es analizar cuáles son los productos más
vendidos dentro de cada categoría de la tienda
web VGM y demostrar las experiencias de compra de estos consumidores bajo tres aspectos: (1)
Tienda, (2) Envío / Transporte y (3) Calidad del
producto. Fruto de una investigación descriptiva con una etapa exploratoria, con un enfoque
predominantemente cuantitativo, los procedimientos metodológicos adoptados fueron, en un
primer momento, la identiﬁcación y selección de
fuentes bibliográﬁcas y documentales; identiﬁcación y selección de un repositorio de datos de
Internet; la descripción de datos cuanti-quali a
través del análisis del discurso; y ﬁnalmente, la
discusión del objeto estudiado, según el alcance y
marco teórico adoptado. A partir del análisis, fue
posible identiﬁcar los artículos considerados más
vendidos por la tienda web de VGM dentro de
cada categoría de producto. En cuanto a la medición de las experiencias de los consumidores, se
puede observar que el 95% de los evaluadores recomiendan la tienda web, el 61,6% son mujeres,
que el promedio general de estrellas fue de 9,3
y que las principales quejas están relacionadas
con problemas de envío. Finalmente, se notaron
algunas fallas con respecto a la plataforma responsable de las evaluaciones de la tienda web y
se descubrieron nuevas brechas que se pueden
utilizar para futuras investigaciones en el área de
la experiencia del consumidor.
Palabras-clave: consumo simbólico; experiencia del consumidor; sociedad de inmediatez;
tienda web del museo.
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Résumé:
À travers la culture de la consommation symbolique, les arts sont appliqués à divers produits et vendus dans les boutiques en ligne des
musées, comme c’est le cas avec le Musée Van
Gogh (VGM), un thème qui imprègne ce travail.
L’objectif proposé est d’analyser quels produits
sont les plus vendus dans chaque catégorie de
la boutique en ligne VGM et de démontrer les
expériences d’achat de ces consommateurs
sous trois aspects: (1) Magasin, (2) Expédition/
Transport et (3) Qualité des produits. Fruit
d’une recherche descriptive à caractère exploratoire, avec une approche essentiellement
quantitative, les démarches méthodologiques
adoptées ont été, dans un premier temps, l’identiﬁcation et la sélection de sources bibliographiques et documentaires; identiﬁcation et sélection à partir d’un référentiel de données sur
Internet; description des données quanti-quali
par l’analyse du discours; et enﬁn, la discussion de l’objet étudié, selon le périmètre et l’approche théorique adoptés. À partir de l’analyse,
il a été possible d’identiﬁer les articles considérés comme des best-sellers par la boutique en
ligne VGM dans chaque catégorie de produits.
En ce qui concerne la mesure des expériences
des consommateurs, on constate que 95 %
des évaluateurs recommandent la boutique en
ligne, 61,6 % sont des femmes, que la moyenne
globale des étoiles était de 9,3 et que les principales plaintes concernent des problèmes avec le
fret. Enﬁn, certaines failles ont été remarquées
concernant la plateforme responsable des évaluations des boutiques en ligne et de nouvelles
lacunes ont été découvertes qui peuvent être
utilisées pour de futures recherches dans le domaine de l’expérience consommateur.
Mots-clés: consommation symbolique; expérience de consommation; société immédiate;
boutique en ligne du musée.
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Introdução
Com o avanço de pesquisas sobre o comportamento do consumidor, pode-se observar
também a importância de estudo no campo das
experiências de compra em diversos setores de
bens e serviços. Através de uma cultura de consumo simbólico, as artes se fazem presente na
forma de lembrança, aplicadas a diversos produtos com ﬁnalidades distintas. Seguindo pela
lógica capitalista, de que tudo pode ser comercializado (AKTOUF, 2004), pessoas tornam-se
marcas e agregam valor para a comercialização
de objetos simbólicos, como acontece com o renomado artista holandês Vincent Willem van
Gogh (1853-1890), que possui uma instituição
cultural especialmente composta para reunir,
conservar e expor suas obras. O espaço material e urbano chamado de “Van Gogh Museum”
(VGM), foi inaugurado em 1973, na cidade de
Amsterdã e conta com um acervo de mais de
1400 peças, como pinturas sobre tela, desenhos
e cartas do artista, além de reunir obras de outros artistas oitocentistas e registrando, ao todo,
mais de quatro mil peças.
Devido também, às novas tecnologias digitais, a capacidade e rapidez no processamento
de dados permitiu a reprodução e disponibilização de informações com qualidade crescente.
Assim, desde meados da década de 1990, houve
a possibilidade de visitas online às versões virtuais de museus que, com o passar do tempo,
tornaram-se cada vez mais completas e imersivas. Também pode se observar o consumo que
acontece através dos e-commerces, aqui chamado de webstore, sendo uma extensão digital da
loja física que o museu Van Gogh possui e que é
tema desta pesquisa.
Do mesmo modo, a busca pelo imediatismo é outro fator importante para uma geração
que possui tudo a distância de um clique. “Ao
percebermos que o mundo deixou de ser uma
dimensão geográﬁca inalcançável e misteriosa
e passou a caber na palma de nossas mãos, começamos a exigir mais daquilo que nos cerca, a
querer mais” (LONGO, 2019, p. 81). A frustração com qualquer demora diante de suas solicitações ou ainda problemas especialmente on-
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line, faz com que a experiência de compra seja
afetada ao ponto de o consumidor mudar sua
conduta perante a futuros consumos na mesma
loja ou em outras (LONGO, 2019). Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar quais os
produtos mais vendidos dentro de cada categoria da webstore do Van Gogh Museum e ainda,
demonstrar as experiências de compra dos consumidores sob o viés de três esferas - (1) loja, (2)
frete/transporte e (3) qualidade dos produtos
- resultando em uma pesquisa descritiva com
etapa exploratória, de abordagem predominantemente quantitativa.
2 Experiências de consumo e cultura do
consumo simbólico
O processo de tomada de decisão de compra
deixou de ser algo predominantemente racional
há muito tempo e os estudos acerca desse comportamento têm sido direcionados a outros fatores, como a noção experiencial do consumo.
Essas experiências podem ser caracterizadas
pelo papel de sentimentos e emoções, como
também pelo reaﬁrmamento de identidade e
posição social (PINTO e LARA, 2011). Há diferentes deﬁnições para o conceito de experiência
em diferentes áreas de conhecimento, como na
Ciência, Filosoﬁa, Sociologia, Psicologia, Antropologia e Etnologia. Alguns autores (HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982; PULLMAN e
GROSS, 2003) trazem o conceito de que a experiência é uma ocorrência pessoal ligada muitas
vezes ao emocional, com estímulos relacionados
a uma variedade de signiﬁcados simbólicos, respostas hedônicas e critérios estéticos, e também
aspectos interpretativos pessoais, por meio de
alguma situação baseada no histórico cultural,
experiências anteriores, humor e traços de personalidade. Outros (SCHMITT, 2000; FALK e
CAMPBELL, 1997; CARÙ e COVA, 2003) deﬁnem a experiência como respostas - não espontâneas - a estímulos, criados para os sentidos, sentimentos e mente, e ressaltando que a
experiência de consumo não deve ser reduzida
somente à atividade de compra e pós-compra,
mas sim, dividida em quatro grandes estágios
(Tabela 01) (PINTO e LARA, 2011).
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Tabela 01: Grandes estágios da experiência de consumo
Fonte: Pinto e Lara (2011, p. 4) com base em Carù e Cova (2003).

Na teoria da cultura do consumo ocorrem várias dinâmicas entre ações de consumo, mercado
e signiﬁcados culturais, ou seja, explora a “distribuição heterogênea dos signiﬁcados e a multiplicidade de grupos e manifestações culturais que
existem nas diversas formações sócio-históricas
atuais” (PINTO e LARA, 2011, p. 9). A cultura e
o consumo possuem uma forte ligação já que os
consumidores usam o signiﬁcado dos bens de
consumo para expressar categorias e princípios
culturais, cultivar ideias, criar e manter estilos
de vida, (re)construir noções de si e sobreviver a
mudanças sociais (McCRACKEN, 2003).
Já o consumo com a abordagem simbólica,
surgiu no início do século XX através do autor
Thostein Veblen (1988), que provê a teoria de
uma classe que consome por ostentação com
ﬁnalidade de aﬁrmar sua condição social. “Ele
concebe o consumo como um atendimento tanto
das necessidades físicas do consumidor como de
suas necessidades mais elevadas, espirituais, estéticas ou intelectuais” (PINTO e LARA, 2011, p.
7). Essas práticas de consumo vão muito além da
simples função de necessidade ou pela utilidade
de certo objeto, e seguindo os conceitos de Baudrillard (2005), a mercadoria é seu próprio signi-

ﬁcado, assim, a circulação, a compra, a venda, a
apropriação de bens e de objetos/signos diferenciados constituem atualmente a linguagem e o
código, por intermédio onde toda a sociedade se
comunica (BAUDRILLARD, 2005). Outro ponto
que deve se levar em conta quanto aos estudos
dos signiﬁcados culturais, é que este signiﬁcado
está em constante mudança.
O signiﬁcado cultural ﬂui naturalmente entre suas
diversas localizações no mundo social, auxiliado
pelos esforços coletivos e individuais de projetistas,
produtores, publicitários e consumidores. Esse movimento segue uma trajetória tradicional. De modo
geral, o signiﬁcado cultural é absorvido do mundo
culturalmente constituído e transferido para um
bem de consumo. O signiﬁcado é, então, absorvido
do objeto e transferido para um consumidor individual. (McCRACKEN, 2007, p. 100).

Assim, os signiﬁcados acerca dos produtos
comerciais, são gerados de forma individualizada, através do processo de “fazer sentido” para
aquele consumidor, podendo ser deﬁnido pelas
experiências ao decorrer da vida, como também
o meio cultural em que está inserido. O mesmo
acontece com o consumo simbólico das artes, onde utiliza-se o nome de artistas famosos para a
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comercialização de bens constituídos pelo valor
simbólico e material, “sendo para aqueles que
os consomem, uma distinção social no meio em
que vivem, já que toda a lógica mercantilista do
sistema atual os beneﬁcia” (CORREIA, 2018, p.
2), desse modo, a cultura também se insere em
um contexto capitalista, transformada em bens
econômicos.
Pierre Bourdieu (2005), considera que o
consumo é uma reprodução de hábitos, que acaba sendo imposta por outros indivíduos, facilitando a exclusão daqueles que não possuem as
disposições necessárias para compreensão desse
sistema.
[...] as novas tecnologias, a globalização, as alterações dos meios de produção e das interações entre
as pessoas fez com que emergisse a necessidade
de reﬂetir o papel da arte na sociedade, bem como
sua produção de bens simbólicos e sua participação
na economia. O autor considera que o que antes
era destinado às altas elites passa a ser destinado
às grandes massas e a obra de arte enquanto bem
simbólico vincula sua existência a necessidade de
decifração pelos indivíduos, compreendendo toda
sua construção social, histórica de uma sociedade
em um tempo especíﬁco (BOURDIEU, 2005 apud
CORREIA, 2018, p. 4).

Assim, o consumo das artes no cotidiano das
grandes massas, deve ser reﬂetido, considerando os preconceitos e desigualdades (WU, 2006),
e como aﬁrma Bourdieu (2005), deve se pensar
pelo viés dos artistas, separando a arte de “pura
signiﬁcação” da arte como “simples mercadoria”,
ou seja “ao separar as artes que atendem o grande público oriundas de reprodução mecânica e
as artes oriundas de inspiração artística, criam-se barreiras de separação entre o intelectual e o
vulgar” (CORREIA, 2018, p. 4).
Por ﬁm, o consumo também serve para fazer
pensar, assim como aﬁrma o autor Néstor García
Canclini (1997, p. 53) em seu livro “Consumidores e Cidadãos”, onde parte da deﬁnição de que
“o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos
dos produtos”. Embora o consumo simbólico
parte da premissa do desejo por parte do consumidor, é indissociável o papel do capitalismo. No
invisível status social, não basta somente a posse
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de algum produto dessa indústria, mas sim o de
outras pessoas não terem o mesmo acesso, pois
assim o consumidor se torna exclusivo.
A lógica que rege a apropriação dos bens enquanto
objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a escassez desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam. [...] Mas se os
membros de uma sociedade não compartilhassem os
sentidos dos bens, se estes só fossem compreensíveis à elite ou à maioria que os utiliza, não serviriam
como instrumento de diferenciação. (GARCÍA CANCLINI, 1997, p. 56).

Há também o fator do consumo que se associa a rituais e celebrações, onde grupos - através
de acordos coletivos - selecionam e ﬁxam signiﬁcados que regulam a vida, assim quanto mais
custosos forem esses bens, mais forte será o investimento afetivo e a ritualização que ﬁxa os signiﬁcados a eles associados (GARCÍA CANCLINI,
1997).
Comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela
casa, assinalar-lhes um lugar em uma ordem, atribuir-lhes funções na comunicação com os outros,
são os recursos para se pensar o próprio corpo, a
instável ordem social e as interações incertas com
os demais. Consumidor é tornar mais inteligível um
mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de
serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos distinguirmos
dos demais e nos comunicarmos com eles, como aﬁrmam Douglas e Isherwood, “as mercadorias servem
para pensar”. (GARCÍA CANCLINI, 1997, p. 59).

Ou seja, bens de consumo são comumente
empregados de valores criados pelo viés social,
para expressar tanto categorias e princípios, como também para cultivar ideias, ﬁrmar e sustentar estilos de vida ou ainda enfrentar mudanças,
já que o valor é conferido pelos juízos humanos
e volta sua signiﬁcação aos objetos que são usados, após a compra dos mesmos. E assim como
aﬁrmam Douglas e Isherwood (2006, p. 36), “os
bens são neutros, seus usos são sociais; podem
ser usados como cercas ou pontes” (PINTO e LARA, 2011).
3 Imediatismo e consumo na era digital
Além de levar em consideração o desejo do
consumidor, a publicidade e o design usam de
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recursos para propagar e midiatizar bens e serviços. Nos rituais de consumo, os sistemas de mídias reconﬁguram novas práticas de consumo,
além de interferir na relação do consumidor com
as marcas e nos usos das interpretações publicitárias (BELMIRO, 2019). Em um contexto de
midiatização, as marcas se tornam dispositivos
midiatizados, onde a própria marca é a mídia e
comunicação de si mesma, criando - por meio de
rituais, signiﬁcados e presença de valor - vínculos
de sentidos com seus públicos (TRINDADE e PEREZ, 2014; TRINDADE; ZIMMERMANN; MEIRA, 2019), resultando em marcas que se apropriam de temas e causas sociais para estabelecer
uma relação mais próxima com o consumidor
(ZIMMERMANN e TRINDADE, 2018).
Quando envolve emoções e sentimentos, da
mesma maneira que o consumidor pode estreitar
seus vínculos acerca de determinada marca, pode acontecer também desse mesmo consumidor
se frustrar quando algo não sai como o esperado.
O autor Walter Longo (2019, p. 82), denomina
o atual cenário como sendo uma “sociedade mimada”, resultante das inúmeras facilidades que
a internet proporciona, além de não haver mais
espaços geográﬁcos delimitados, criando assim,
um imediatismo das exigências e o “surgimento
de uma personalidade impaciente e reativa a situações imprevistas”.
Longo (2019) esclarece que a característica
imediatista deste momento atual, pode ser explicada devido aos longos períodos que se passa
conectado a dispositivos eletrônicos, o que acaba
distorcendo a percepção de tempo e onde aparentemente tudo é mais rápido.
A ciência já comprovou que a percepção do tempo
é subjetiva, está ligada às nossas emoções e estabelece a noção de passado, presente e futuro. Ela
constrói nossas expectativas e nosso entendimento
de duração de ciclos, além de ser fundamental para compreendermos textos e lidarmos com perdas
e conquistas.
[...]
A popularização da internet nos empoderou. Além
de nos possibilitar o consumo ilimitado de informação quando, onde e como desejarmos, ela nos
transformou em difusores de conteúdo, em multiplicadores de conhecimento e comportamento. Isso
muda irrestritamente nossas relações. Vivemos uma
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revolução. (LONGO, 2019, p. 87-88).

A falta de percepção do tempo, pode ser associada à questão da experiência imersiva do
consumidor, principalmente em um ambiente
digital. A imersão não está relacionada somente
à realidade virtual, uso de óculos 3D ou outras
tecnologias eletrônicas, mas refere-se ao uso de
“narrativas midiatizadas construídas pela publicidade, principalmente nas mídias sociais
digitais”, e “mesmo essas narrativas criadas espontaneamente também acabam sendo utilizadas pelas organizações, pela publicidade e pelas
marcas para dar suporte, comunicar e até mesmo
materializar experiências de consumo” (ZIMMERMANN; HUMES; MEIRA, 2019, p. 1374),
ou seja, o consumidor deve estar em sintonia
com a narrativa que lhe é exposta, para que ao
ﬁm, ocorra a prática de consumir em si.
Seguindo essa perspectiva, marcas desfrutam de artifícios publicitários pensando nas minorias ou no individual, assumindo papéis inéditos de representação, enfatizando o lugar dos
signiﬁcados, conceitos e valores. “Para vender
maquiagem, mulheres trans; para reposicionar
cerveja, mulheres empoderadas. Para anunciar
novo perfume, casais gays; para oferecer serviços bancários, leitura para crianças; para vender
seguro para carros, trânsito mais gentil” (POMPEU, 2010, p. 156).
Assim, ao se criar um laço emocional entre
marcas e consumidores, maior será o tempo de
relacionamento empregado desse público da
Idade Mídia, principalmente pelo viés da imersão nos ambientes virtuais, como no caso dos e-commerces e webstores, onde o consumidor pode passar horas pesquisando, lendo e escolhendo
um produto que o represente. Ou seja, “gerenciar
os ambientes virtuais de uma marca de maneira
genérica, pela média das pessoas, tende a morrer. Se esse consumidor não for individualizado,
entendido e respeitado em suas características, é
muito difícil estruturar e levar adiante planejamentos de venda e marketing” (LONGO, 2019,
p. 89). Essa nova Idade Mídia, da qual Longo
(2019) fala, é a do comércio como sendo um espaço para experiências de consumo.
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Nesta fase de transição da Idade Média para a Idade Mídia, o varejo se estrutura em duas pernas, a
digital e a experiencial. Esse é seu paradigma contemporâneo e futuro. [...] Não sou mais eu que devo
me adaptar a uma oferta preestabelecida de bens e
formas de consumo. É esse universo que, agora, deve se adaptar a mim e oferecer a única opção viável
de consumo: a minha. [...] No futuro, a dinâmica do
varejo não será mais vender e entregar uma mercadoria. Essa relação se inverterá. As marcas vão entregar primeiro, para só depois consumar a venda
dos produtos entregues. (LONGO, 2019, p. 90-92).

É dessa forma que a aquisição de mercadorias
por parte do consumidor, objetiva a representação da sua identidade consumidora, exigindo das
marcas um posicionamento que o represente, seja do âmbito social, emocional ou sentimental.
4 Procedimentos metodológicos
Tratando-se aqui de uma pesquisa descritiva, Japiassu e Marcondes (2001) indicam que
essa pesquisa se baseia em observação, descrição e interpretação, mas sem interferir no
fenômeno estudado. Assim, a partir da fundamentação apresentada e seguindo indicações de
Valetim (2005), a pesquisa foi desenvolvida em
cinco etapas básicas.
Uma etapa exploratória, para identiﬁcação
e seleção de fontes bibliográﬁcas e documentais.
A segunda etapa foi composta com estudo
bibliográﬁcos (fontes secundárias), considerando-se conceitos e arranjos teóricos pertinentes e
coerentes.
Na terceira, foi feita a identiﬁcação e seleção a partir de repositório de dados na internet, contemplando os produtos mais vendidos
(bestseller) dentro de cada categoria da webstore VGM e também a quantiﬁcação e qualiﬁcação de avaliações dos consumidores através
de plataforma terceirizada Feedback Company,
dos meses de junho, julho, agosto e setembro de
2021, acerca da experiência de compra realizadas na webstore do VGM.
Na quarta etapa, foram mensuradas e sistematizadas essas avaliações em três principais
categorias - (1) Loja; (2) Frete/Transporte e; (3)
Qualidade dos produtos - através do método de
Análise de Conteúdo, já que esse método é muito
usado nas investigações do campo das ciências
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sociais para quantiﬁcar posicionamentos, preferências ou reconhecer pontos de vista que justiﬁquem uma opinião. Conforme esclarece Bardin
(1977, p. 114) “a análise quantitativa funda-se na
frequência de aparição de certos elementos da
mensagem, enquanto a análise qualitativa recorre a indicadores não frequenciais suscetíveis
de permitir inferências”. Dessa maneira, a identiﬁcação de semelhanças, oposições, particularidades, pressupostos explicitados, hierarquias,
causalidades expressadas, elementos argumentativos, entre outras características, contribui
para quantiﬁcar o que era, em princípio, qualitativo, gerando material para a organização, interpretação e compreensão do conteúdo analisado.
(BRAVIANO, 2021).
E a quinta e última etapa, caracterizada pela descrição e discussão do objeto estudado, de
acordo com o escopo e o recorte teórico adotados, sendo isso apresentado neste artigo.
5 Análise e descrição dos resultados
5.1 Os bestsellers
Há diversas maneiras do consumidor chegar até a webstore do VGM, uma delas é diretamente pelo hiperlink disponível na homepage
do website institucional do próprio museu, denominada “Shop”. Dessa maneira, o pensamento seria de que, quanto mais imersa a pessoa está sobre a vida e obra do artista Van Gogh, mais
cria-se o desejo de consumo de produtos com os
temas de suas pinturas.
A interface digital da webstore do VGM se
apresenta bem construída do ponto de vista estético e visual, criando um ambiente espacial rico
em informações e ﬁguras. O idioma padrão da
webstore é disposto em holandês, estabelecendo
conexão direta à nacionalidade do pintor, havendo ainda a opção de alteração para o inglês ou espanhol. A cor amarela do plano de fundo se destaca, caracterizando o estilo pictórico-cromático
de Van Gogh. Logo na parte superior, apresenta
um menu principal com indicações informativas,
dispondo de uma aba ﬂutuante com hiperlinks
para as trilhas de navegação, de modo que o consumidor possa se situar e escolher a aba para onde se direcionar, mas sem sair propriamente da
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homepage, sendo elas:
• Museu - redireciona para o website institucional;
• Visita e Ingressos - conteúdo voltado para
o visitante na forma presencial;
• Shop - homepage da webstore;
• Minha Conta - sobre dados da conta e
pedidos;
• EN | ES | NL - opções de idioma;
• Ícone de Lupa - campo para pesquisa.
E logo abaixo, apresenta outro menu (Figura
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01) com as categorias de produtos comercializados na webstore, que são:
• Livros;
• Impressões;
• Joias;
• Moda;
• Cozinha e Jantar;
• Living - artigos para casa;
• Lazer;
• Presentes;
• Ícone de carrinho de compras.

Figura 01: Vista panorâmica da homepage da webstore do VGM
Fonte: Webstore Van Gogh Museum (2021).

No momento em que se passa o mouse na
respectiva categoria, surge uma aba ﬂutuante
para o consumidor se direcionar a subcategorias
especíﬁcas de produtos, como por exemplo na seção de Joias, que dispõe de divisões em correntes,
brincos, pulseiras, entre outros. Desse mesmo
modo, a webstore também apresenta os bestsellers de cada categoria, para segregar e facilitar a
demanda na busca desses produtos, que a própria loja anuncia como “os mais vendidos”. A ﬁns
de esclarecimentos, a expressão proveniente do
inglês, bestseller, pode ser compreendida como
os “livros” - originalmente - que obtiveram grande volume de vendas, ou qualquer outro produto
mercantil considerado extremamente popular, e
que independe da sua qualidade como obra.

Assim, a primeira seção analisada contempla os produtos bestsellers da categoria “Livros”,
apresentando um total de 12 itens, sendo eles: 2
guias do museu VG, em idioma holandês e inglês;
1 livro contendo as cartas especiais de VG; 8 livros com as obras-primas de VG que fazem parte
da coleção do museu, em idioma inglês, holandês, francês, alemão, espanhol, italiano japonês
e chinês; 1 livro edição de bolso contendo cartas,
esboços e pinturas.
Na seção de “Impressões” não há a categoria bestseller, mas sim as obras-primas “sob demanda”, onde o consumidor escolhe a sua obra
favorita para reprodução, dentre um total de 204
opções.
Considerando 8 produtos, os bestsellers da
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categoria “Joias” são: 1 brinco de ﬂor de amêndoa rosa; 3 relógios de pulso, sendo dois deles
com design exclusivo; 3 colares, sendo dois de
girassóis e um de ﬂor de amêndoa; 1 pulseira.
Os bestsellers da seção “Moda” se apresentam em 9 produtos: 1 óculos de sol; 2 lenços de
seda; 2 bolsas, onde uma está em promoção - Sale -; 2 pares de meias; 1 boné; 1 conjunto com
quatro máscaras faciais - levando em conta a atual pandemia.
“Cozinha e Jantar” possuem em total 13 bestsellers: 1 embalagem contendo chá preto; 1 jogo
de guardanapos; 1 conjunto de saleiro e pimenteiro; 3 conjuntos de jogo americano; 3 garrafas
de água sustentáveis; 3 variações de canecas; 1
conjunto com dois copos. Nesta seção destaca-se
a caixa de chá preto com notas de amêndoa, produto desenvolvido exclusivamente para o VGM,
pela marca de chás “Newby” de Londres, evidenciado pela embalagem que além de reproduzir a
obra “Amendoeiras em Flor” (1890), é toda banhada em prata (Figura 02).
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1 bloco de notas; 2 malas de mão, onde uma é
contemplada com brinde; 1 livro para colorir; 2
brinquedos da Playmobil exclusivos do VGM.
5.2 Experiências dos consumidores
Embora a webstore apresente fotos, preços
e descrições sobre cada produto em um layout
bem estruturado para situar o consumidor, não
há um espaço próprio para avaliações de pessoas
que adquiriram a mercadoria. Essa função ﬁca a
cargo da empresa terceirizada “Feedback Company” disposta no ﬁm da página da webstore,
que quando selecionada, leva o consumidor para
uma nova página com os respectivos comentários de forma corrida.
Essa plataforma terceirizada apresenta algumas informações da empresa que está sendo avaliada, assim como seu endereço e detalhes para
contato. A avaliação é feita através de um sistema
de contagem de estrelas referente a satisfação geral com a loja - 1 a 10 estrelas - e os consumidores
além de fornecerem seu nome, gênero e e-mail,
podem descrever livremente sobre sua experiência com a empresa, propor melhorias ou sugestões e indicar ou não a empresa. Na ocasião que
esta pesquisa foi realizada, a webstore possuía
um total de 4017 comentários, uma média de 9,2
estrelas e 95% das pessoas recomendavam a empresa VGM, sendo que o primeiro comentário é
datado de 27 de janeiro de 2016.
A coleta de dados considerou 125 comentários dos meses de junho, julho, agosto e setembro
- até dia 20 - de 2021, predominando o gênero
feminino (Gráﬁco 01).

Figura 02: Detalhes da embalagem do chá em prata
Fonte: Webstore Van Gogh Museum (2021).

Na seção “Living”, que são produtos para a
casa, há apenas 1 bestseller, que é um banquinho
de papelão colmeia, podendo servir também como mesa lateral.
A última categoria analisada é a “Lazer” e
conta com 8 produtos bestsellers: 1 conjunto de
caneta caligráﬁca com tinta; 1 sino de bicicleta;

Gráﬁco 01: Porcentagem correspondente ao gênero
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Sobre a satisfação geral referente a webstore do
VGM, a média de estrelas ﬁcou em 9,3 (Gráﬁco 02).
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Gráﬁco 02: Sa�sfação geral dos consumidores
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

E quanto à recomendação, 95% dos avaliadores recomendam a empresa (Gráﬁco 03).
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qualidade dos produtos, houve apenas 4 reclamações, sendo duas de produtos com defeito e
duas de produtos com alterações de características.
Para facilitar a visualização dessas avaliações, pode-se observar no Gráﬁco 04 a disposição das informações coletadas, onde nitidamente percebe-se que os comentários positivos
sobressaem os negativos. A “Loja” no geral foi
bem avaliada quanto à experiência de compra,
e no quesito negativo, o “Frete” acaba se evidenciando sobre os outros.

Gráﬁco 03: Consumidores que recomendam a webstore VGM
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Quanto à mensuração da experiência de
consumo, os avaliadores classiﬁcaram a webstore como sendo de uma “excelente” experiência,
seguindo da “facilidade” de acesso e da “rapidez”
em encontrar os produtos desejados. Em referência ao Frete/Transporte, a satisfação dos consumidores foi devido a “velocidade rápida” de
entrega das mercadorias e depois elogios sobre a
condição de “empacotamento” para o transporte
desses produtos. Já no que diz respeito a Qualidade dos Produtos, os avaliadores classiﬁcaram
como sendo produtos de “ótima qualidade”, seguido de produtos “como o descrito”.
Pode-se observar também, poucos comentários negativos, mas que devem ser levados em
consideração, sendo alguns apenas como sugestão para melhorias. Algumas pessoas tiveram
problemas com o idioma da webstore e sobre a
falta de mais opções de mercadorias. Quanto ao
frete, a reclamação foi sobre a diﬁculdade de informar um endereço diferente, quando o pedido
é para presente, por exemplo, seguido de reclamações sobre o valor alto do frete. Em relação a

Gráﬁco 04: Sistema�zação das avaliações
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

6 Considerações ﬁnais
O que leva uma pessoa a adquirir uma caixinha de chá banhada em prata é justamente o
atendimento de suas necessidades espirituais,
estéticas e intelectuais. O chá, um item tão casual, aqui é visto e sentido de maneira diferente
pelos consumidores. A começar por sua embalagem, que de forma vazada, simula a famosa obra
de Van Gogh, “Amendoeiras em Flor” (1890)
e depois, o design exclusivo com um toque de
glamour, a prata. Para algumas pessoas, seria
impensável gastar um dinheiro com algo tão requintado, contudo, em uma sociedade permeada
pela cultura do consumo, a aquisição de mercadorias objetiva a representação de identidades,
além da colaboração do capitalismo, que faz com
que o consumidor se sinta único - como a caixa
- e se reaﬁrme em meio ao status social ao qual
pertence (GARCÍA CANCLINI, 1997).
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Já a experiência de consumo dessa aquisição
pode ser afetada de inúmeras maneiras, partindo
principalmente de experiências boas e ruins. Essa geração imediatista, que determina que seus
desejos sejam atendidos no mesmo instante, é
a mais afetada. Como Longo (2019) descreve,
na Idade Mídia, as pessoas se frustram quando
ocorre algum problema ou quando algo não sai
como o planejado, e essa situação se agrava se
considerando o consumo online.
Pode-se perceber que nas avaliações negativas, o consumidor que teve algum tipo de transtorno com a webstore ou com o frete, acaba por
não indicar a empresa, ou seja, pode acontecer de
ter sido um problema isolado, uma casualidade,
mas principalmente se for sua primeira compra,
ele ﬁca tão desapontado ao ponto de não fazer
mais compras naquela loja e ainda não a indicar a
outros consumidores. Já as avaliações positivas,
servem de alicerce para novos compradores ou
ainda como incentivo para a empresa, pois pode-se identiﬁcar que mesmo o campo para sugerir
melhorias não sendo obrigatório seu preenchimento, alguns consumidores ﬁzeram questão de
relatar que sua experiência foi tão excelente que
a webstore não tinha nada a aperfeiçoar.
Embora a plataforma terceirizada Feedback Company, de um suporte às avaliações, observou-se que ela não pode ser considerada de
total confiança. Embora a própria plataforma
alegue em seu site que os dados dos clientes são
verificados, por meio de um comentário aleatório feito pelos autores que não compraram
na webstore VGM, se constatou que essa verificação é apenas um e-mail enviado ao cliente,
solicitando a confirmação dos dados, porém,
mesmo não sendo feita essa confirmação, o comentário foi publicado na plataforma. Assim,
qualquer um pode avaliar a empresa, mesmo
pessoas que não efetuaram compras ou ainda
pessoas que queiram denegrir a reputação da
marca, os famosos haters. Da mesma maneira
acontece acerca dos produtos adquiridos, pois
não é solicitada essa informação na plataforma, o que dificultou esta pesquisa do ponto de
vista de quais itens foram consumidos.
Outra observação constatada, é a de que em

ARTIGO

algumas categorias, há presença de mercadorias
consideradas “novas” - recém adicionadas à webstore - sendo destacado por um retângulo horizontal verde, do lado direito superior da imagem
do produto. Nestes casos, não se pode compreender então, qual o critério que a loja usa para
destacar tal produto como sendo bestseller, pois
se considerando que os bestsellers são os “mais
vendidos”, como um produto que é considerado
novo, pode estar incluído em um alto ﬂuxo de
vendas?
Por ﬁm, esta pesquisa serve como base para
futuros estudos, pois os produtos disponíveis na
webstore podem mudar de tempos em tempos.
Assim como os comentários que são publicados
quase diariamente, abrindo lacunas para novas
pesquisas na área, como por exemplo, um estudo
sobre o consumo da webstore VGM antes e depois da pandemia.
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-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-

parágrafo, espaço simples entre linhas, 6 pt depois de cada

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

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

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

inferior de 2,0 cm.

e vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos
que as palavras-chave são de extrema importância no pro-

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

cesso de indexação do artigo em bases de dados nacionais e

ﬁcações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os

internacionais. Portanto, a escolha adequada é fundamental.

trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo
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6.2 Elementos textuais:

Caso os arquivos ultrapassem o limite de tamanho permitido

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

pelo seu provedor de email, os mesmos podem ser enviados

do ao longo de todo o texto.

por www.sendspace.com ou o aplicativo de download online

b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após cada pará-

que preferir. No artigo, as referências devem ser organizadas

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

alfabeticamente.

ções em destaque, etc.); parágrafos com adentramento.
c. Citações: no corpo do texto, serão de até três linhas, entre

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

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

Livro:

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

ATKIN, Douglas. O Culto das Marcas. Lisboa: Tinta-Da-China,

tação: fonte Times New Roman corpo 10, em espaço simples,

2008.

com recuo de 2,5 cm à direita e à esquerda para toda a cita-

CHEVALIER, Michel, MAZZALOVO, Gérald. Pró Logo – Marcas

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

como fator de progresso. São Paulo: Panda Books, 2007.

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

SIM-SIM, Inês et al. A língua materna na Educação Básica:

2006, p. 1-3).

Competências Nucleares e Níveis de Desempenho. Lisboa: Mi-

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 de-

Artigo de revista cientíﬁca:

vida explicação na parte inferior da mesma, numeradas se-

Rethinking rationality: locating thinking in gender. Revista Ve-

quencialmente.

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).
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