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RESUMO 

Em uma sociedade organizada em rede, as ações das marcas estão expostas e são discutidas 

por diversos públicos de interesse. As organizações, na gestão de suas marcas, percebem a 

geração dos ativos cada vez mais atrelados ao alinhamento claro e estratégico entre a 

produção de bens e serviços e a comunicação gerada para promovê-los. Tendo em vista este 

cenário, e, considerando a forte presença do ambiente web nas estratégias de marketing das 

empresas, desenvolveu-se o presente estudo com a finalidade de conectar os vários veios 

teóricos que compõem o campo de investigação de gestão de marcas. 

 

Palavras-chave: Gestão de marcas. Filosofia institucional. Stakeholders. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na sociedade em rede, as ações das marcas estão expostas e são discutidas por 

diversos públicos de interesse. Sobressai, pois, a importância do alinhamento claro e 

estratégico entre o desenvolvimento de bens e a comunicação da marca para garantia de 

valoração dos ativos destas (AAKER, 1998; CASTELLS, 1999).  

O desenvolvimento tecnológico acompanhou o crescimento das cidades e permitiu que 

a produção de bens, em cada segmento, se tornasse exponencial para populações também cada 

vez maiores (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Para o consumidor, redundam ofertas, o que 

provoca uma disputa entre as marcas pela atenção do público. Não há lugar, nos grandes 

mercados, para amadorismo ou ações low profile, espera-se envergadura, disposição, 

reputação e conexão constante das marcas com seus públicos (AAKER; 

JOACHIMSTHALER, 2007).  

O aumento da velocidade com que os avanços tecnológicos acontecem, procedente do 

processo de globalização, torna a busca por informação uma preocupação da sociedade. 

Segundo Alvim (1998), é desta inquietação que surge o conceito de uma sociedade da 



 

informação, pois ter informação passa a ser um diferencial.   

Uma das principais características do desenvolvimento tecnológico é a velocidade da 

inovação, especialmente em relação à tecnologia da informação que acelera e democratiza a 

própria informação, explica Toffler (1980). Com informação acessível e comoditizada, os 

negócios passaram a se sustentar na capacidade intelectual e na agilidade estratégica das 

organizações e suas marcas. Morin (1978) já alertava sobre a mudança da relação do homem 

com o tempo e com a sociedade, à medida que aceleram as etapas de planejamento e 

desenvolvimento de ideias e projetos. 

Na mesma medida em que as organizações puderam diminuir o tempo de 

planejamento e desenvolvimento, aprenderam a desenvolver produtos diante e em conjunto 

com os usuários deles (TOFFLER, 1980). Ciclos de vida de produto apresentaram-se cada vez 

mais curtos pela velocidade com que as revoluções tecnológica e da informação vêm 

acontecendo, e pela própria necessidade de uma indústria que encerra a fabricação de um 

produto, lançando sua versão melhorada para que o consumidor se mantenha seguidor da 

marca (KARTAJAYA et al., 2010). Produtos passaram a ser menos importantes do que as 

marcas que representam, podem ser engolidos pela tecnologia, pela competência da 

concorrência e/ou pela preferência das pessoas (KRAMER, 2014).  

 

2.1 Marcas: do surgimento ao significado atual 

 Uma marca é um símbolo que pretende identificar os bens e/ou serviços de uma 

empresa ou de um grupo empresarial e diferenciá-los de seus concorrentes. Desta forma, para 

Aaker (1998), uma marca informa a origem de um produto e seu fabricante ao consumidor, a 

fim de auxiliá-lo na identificação e na diferenciação entre estes e os produtos similares dos 

demais competidores. Assim, a AMA (American Marketing Association) delimita o que é 

marca: “marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 

mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores 

e diferenciá-los daqueles dos concorrentes” (PINHO, 1996, p. 14).   

O uso de siglas e de selos, como forma de se distinguirem e de se identificarem itens 

agrícolas, armas e utensílios, já era praxe, muito antes das marcas terem adquirido o sentido 

moderno, porque tais distinções outrora atestavam a excelência e o prestígio dos produtos 

(PINHO, 1996). Para este autor, quando as operações comerciais passaram a ser feitas longe 

do local de produção, as marcas passaram a estabelecer um vínculo entre o fabricante 

(determinação de origem do produto) e o consumidor (onde quer que este se encontrasse). No 

entanto, anos mais tarde, a função de indicação de origem das marcas esvaziou-se 

completamente de sentido, dado o caráter global e transnacional dos jogos empresariais 

modernos, sendo as funções distintivas e econômicas destes mais importantes e de validades 

inquestionáveis (CALIXTA, 1998).  

Desde o surgimento das marcas, pela necessidade de se nomear, instaurar e, 

posteriormente, de se distinguir a oferta das empresas, na organização de mercado, assiste-se 



 

às insígnias se tornarem parte importante, senão fundamental, da vida e da cultura das mais 

variadas sociedades (RIES; RIES, 2004). Isso porque a própria definição de marca tem em si 

uma função diferenciadora, uma vez que ela deve assegurar qualidade e representar garantia 

para o consumidor, pois atua como uma designação visual, acompanhada de um nome dado a 

um produto ou a um serviço na iminência de diferenciá-lo de seus concorrentes (DEALOVE; 

CRAINER, 2000). 

Essa definição de marca é sustentada por Chantérac (1989 apud LOURO, 2000, p. 

190), ao afirmar que a marca é um: “sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou 

emblemáticos que aplicados, por qualquer forma, num produto ou no seu invólucro o faça 

distinguir de outros idênticos ou semelhantes”. Sobre a sinalização de excelência e de 

qualidade da marca, Vieira (2002) explica que dificilmente definições desalinhadas de um 

contexto ideológico serão eficientes como conceitos para a marca, e que mesmo que uma 

marca seja tecnicamente construída, ela carece de sua validade e de vinculação com o produto 

e as práticas que este encena junto ao mercado (VIEIRA, 2002).  

A natureza das marcas e o papel que ela desempenha nas organizações estão 

relacionados ao desenvolvimento econômico da sociedade de consumo (CALIXTA, 1998). 

Há muito não se pode mais pensar ou perceber uma sociedade de consumo sem marcas. Há 

um registro, do século XIX, considerado pioneiro, de uma marca de bebida escocesa, um 

Whisky, um scoth: ‘Old Smuggler’, para capitalizar a reputação de qualidade alcançada pelos 

contrabandistas, que usavam um processo de destilação especial (AAKER, 1998). Ainda no 

referido século, há as primeiras evidências de registros e patentes relacionados às marcas. 

 

As marcas mais poderosas surgiram entre 1890 e 1940, porque naquela época 

imperava outro espírito, mais aventureiro, mais heróico. Era o industrial, 

impregnado de toda uma força, um poder transcendental, o dono, o senhor que 

decidia tudo, ninguém se atrevia a dar palpites nem opiniões (PETIT, 2003, p.21). 

 

As marcas viabilizaram a existência da concorrência, a competição e a atenção dos 

consumidores. Elas representam o direito de escolha do consumidor, ajuda na sua 

“individualização” diante do mercado, pois objetivam o seu tempo e o seu investimento no 

processo de escolha (PETIT, 2003). A marca pode, portanto, ser vista como um otimizador 

dos custos de transação, ao permitir que o consumidor avalie antecipadamente os produtos 

que deseja adquirir. Se por um lado as marcas podem facilitar e estimular as decisões dos 

consumidores, com uma série de apelos e graus múltiplos de diferenciação, por outro, 

incentivam as empresas a produzirem produtos de qualidade desejáveis pelo público, 

demarcando a escala de vantagens competitivas deles (WILLIAMSON, 1985).  

Mais do que um elemento econômico do mercado, a marca representa o direito de 

propriedade e de uso exclusivo, indissociado do viés jurídico, pois estabelece limites de 

direitos a fim de minorar possíveis prejuízos do titular da marca e dos consumidores, explica 



 

Tavares (2005) que, além disso, esclarece que, por demarcar o uso exclusivo, a marca cumpre, 

pois, um papel também informacional na dimensão que ela traz, em si mesma, um arranjo de 

informações capaz de distinguir uma fonte de outra. Muito mais do que simplesmente apontar 

um comerciante específico, a marca organiza a sinergia entre o emissor e o receptor, o 

produtor e o comprador, a empresa e seu consumidor, a marca e seu seguidor.  

Há, além disso, para marca, uma definição holística e alinhada com a percepção e a 

realidade do marketing contemporâneo. Nas palavras de Kapferer (1998, p.46): 

 

Uma marca é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito. Signo, pois a marca 

é multiforme: ela integra os signos figurativos, como os logotipos, os emblemas, as 

cores, as formas, as embalagens e o design. Palavra, no caso o nome da marca, que é 

o suporte de informação oral ou escrita sobre o produto. Objeto, pois a marca 

distingue um ou vários produtos de outros produtos ou serviços. Conceito, enfim, 

pois a marca, como todo signo, tem um significado, ou seja, um sentido.  

 

Na atualidade, o conceito de marca descolou-se das características e dos benefícios 

funcionais de produtos e serviços, e passou a refletir os valores, as ideias, desejos e ambições 

da sociedade a que pertence (FONTENELLE, 2002). Nesta dimensão, desterritorializaram-se 

e passaram a ser verdadeiramente fortes na mente dos consumidores (KELLER; MACHADO, 

2006). Ainda segundo esses autores, em tempos de efemeridade, a marca se constituiu uma 

importante propriedade intelectual, a legislação garante caráter vitalício, diferente de patentes 

ou de direitos autorais que prescrevem. Produtos podem deixar de existir ou serem 

importantes para seus consumidores, as marcas não precisam deixar de existir. Ao contrário, 

lutam para serem perenes. 

Para se manterem fortes e perenes na mente dos consumidores, Tavares (2005) explica 

que os campos de pesquisa em comportamento de consumo sofisticaram-se tanto para o 

desenvolvimento de produtos quanto para as estratégias mercadológicas. Dados passaram a 

contribuir não só para inovações nos compostos de marketing, mas também para a 

amplificação de significados e de representações das marcas. Segundo Kapferer (1998), estas 

representações da marca são percebidas a partir do produto, do canal de compra, da 

comunicação e de outras pessoas que também conhecem ou convivem com a marca.  

Na tentativa das equipes de marketing em construir narrativas humanizadas para as 

marcas, estas se apresentam como verdadeiros “seres sociais”, com ativas capacidades 

interpretativas, relacionais e atentas a valores, crenças, emoções, hábitos e interesses da 

sociedade a que pertencem (KRAMER, 2014). Kartajaya et al. (2010) corroboram com este 

entendimento, demonstrando que a narrativa, criada para determinada marca, busca se 

estabelecer em aspectos humanos para ser capaz de agregar, dialogar, influenciar e gerar valor 

a seus públicos de interesse.  

A internet, segundo Terra (2012), a partir das redes sociais, deixa entrever esta 

tentativa da marca em se humanizar, principalmente pelos benefícios que esta tentativa 



 

oferece. Torres (2009) acrescenta que uma marca humanizada desperta um valoroso séquito 

de fãs nas redes sociais e aumenta sua capacidade de alavancagem de novos negócios. Quanto 

maior a base, maior a atração de novos consumidores, e maior também será a disposição do 

público em aguardar um posicionamento diante de ofensivas da concorrência ou erros de 

conduta desta. Importantes vantagens competitivas e com maior dificuldade de serem 

superadas por novos competidores ou seguidores de mercado.  

Durante o estudo para a criação e o desenvolvimento das marcas - branding1 -, inicia-

se a discussão sobre os aspectos humanos que serão associados a elas (GOBÉ, 2002). O 

exercício de branding sugere, segundo Neumeier (2008), que é preciso construir atentamente 

cada passo da marca de forma a torná-la crucial na vida das pessoas, e que são importantes 

para a consecução de seus objetivos econômicos.  

O branding pode ser definido como o ato de atribuir valor aos produtos e serviços por 

meio de uma marca – brand equity (KELLER e MACHADO, 2006). Para a língua portuguesa 

esse termo possui traduções diversas: “equidade de marca”, “capital da marca”, “ativo da 

marca’ ou “valor da marca” (MACHADO, 2010).  Brand equity para as organizações é a 

somatória do seu valor de mercado, ou seja, a relação entre quantas pessoas a preferem e o 

quanto cada uma delas está disposta a pagar adicionalmente pelo custo que a marca representa 

em seu segmento de consumo (SAMPAIO, 2002).  

Uma marca tem valor quando empresas, indústrias culturais, varejistas, consumidores 

e suas comunidades contam histórias a respeito dela (HOLT, 2006). Este autor parametriza 

que a forma de aferir este valor é a partir da construção, divulgação e gerenciamento da 

marca. Este valor, conforme explica Calixta (1998), ao longo do tempo, pode ser alterado por 

estar intimamente ligado à identidade geral da empresa, sendo mais ou menos suscetível às 

forças mercadológicas ou competitivas.  

Os conceitos de identidade e posicionamento serão trabalhados a seguir e, somente no 

próximo capítulo, serão apresentadas suas imbricações na filosofia institucional e a tradução 

desta nas relações da marca. Identidade de marca pode ser definida como o conjunto de 

associações que objetiva proporcionar sentido, finalidade e significado a uma determinada 

marca. É um processo de planejamento, em que escolhas são feitas para definirem um perfil 

de conduta institucional e apresentação da marca (CALIXTA, 1998).  

A identidade representa aquilo que a marca pretende realizar e implica uma promessa 

aos clientes, feita pelos membros da organização. Ou seja, a identidade se constitui em uma 

plataforma que deve permanecer atemporal, orientando os esforços e iniciativas de construção 

da marca. Deste modo, a percepção da identidade precisa ser alcançada nos níveis de 

compreensão, interpretação e introjeção por funcionários e parceiros da organização.  Há uma 

discussão de que o posicionamento de marca é a parcela da identidade que deve ser 

 
1 A palavra inglesa brand, derivada do inglês nórdico brandr, significa queimar; associação direta à ação dos 

fazendeiros antigos que marcavam os gados com ferro quente como forma de identificação (INTERBRAND 

GROUP, 1992).  



 

ativamente comunicada ao público-alvo para demonstrar uma vantagem competitiva em 

relação às marcas concorrentes (AAKER,1996). 

Como o termo “posicionamento” apresenta variados significados nos estudos de 

estratégias, determinou-se aqui fazer um recorte para um estudo mais específico, do 

desenvolvimento e da abrangência do conceito de posicionamento de marca, na teoria 

microeconômica, com foco no trabalho das estruturas de mercado e na competição entre as 

empresas. Para isso, será destacado aqui o entendimento de Wind (1982) sobre este assunto. 

Para Wind (1982), tais significados para o termo “posicionamento” pode se referir a 

um lugar (espaço ocupado no mercado), a um ordenamento (relação entre um produto e os 

seus concorrentes) e a uma atitude mental (dos consumidores). Neste último, reside a 

dimensão de posicionamento da marca, tratado como o espaço em que ela ocupa na mente dos 

consumidores ou como a atitude mental de identificação dos consumidores com a marca, a 

forma como eles a percebem a partir dos esforços feitos para tal posicionamento.   

A literatura de administração e negócios indica que o conceito de posicionamento de 

marca aparece pela primeira vez na publicação de Ries e Trout (2011), como uma ferramenta 

de apoio ao composto de comunicação. Ansoff e McDonnel (1993) discutem sobre a 

capacidade do posicionamento de distinguir uma empresa ou um produto de seus 

competidores com base em dimensões reais - produtos ou valores corporativos significativos 

para seus consumidores - para tornar a empresa ou o produto preferido no mercado.  

 

2.2 Filosofia institucional e a marca 

A década de 50 é considerada a matriz dos estudos sobre planejamento estratégico, 

com foco no trato dos problemas técnico-econômicos entre ofertantes e demandantes 

(ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1990). Tem-se aqui a percepção ampliada e racional do 

ambiente, com análises ambientais e competitivas para o desenho de estratégias que pudessem 

melhor aproveitá-lo. Esta década, ainda segundo os autores, marca a superação de modelos de 

planejamento estratégico estanques, rígidos e desconectados da realidade dos mercados.  

Uma implantação bem-sucedida de um plano estratégico acontece a partir da 

percepção ampliada do ambiente, com a avaliação da cultura e dos valores organizacionais, 

com um entendimento das relações de poder dentro e fora das empresas, para, assim, se 

constituir um plano de ação capaz de guiar a intenção estratégica da organização e seus 

colaboradores (MINTZBERG; QUINN, 2006).  

A intenção da organização, apontada no plano estratégico, está relacionada à 

competição e à disputa pela liderança, agindo como fomento de recursos internos, 

competências e habilidades essenciais de uma empresa, para o cumprimento de seus 

indicadores de desempenho no ambiente competitivo (HITT et al., 2002). A filosofia 

institucional das organizações nasce no plano estratégico, com a definição de missão, visão e 

valores. A partir dela, tem-se o desenvolvimento de produtos, da cultura da organização e da 

própria comunicação da marca.  



 

Welch (2005) alerta para o fato de que o verdadeiro significado e relevância dos 

termos missão, visão e valores que, embora muito difundidos, causam estranheza por parte de 

algumas pessoas e são tratados, por muitas organizações, de forma abstrata. Na evolução do 

marketing, segundo Kartajaya (2010), a filosofia institucional é um eixo de conexão aos 

stakeholders diversos, buscando-os para maior engajamento com as organizações, em um 

propósito único de valor perene para as marcas. 

 

Figura 1: Filosofia Institucional, Marca e Stakeholders 

 

Fonte: elaborado pelos autores. Arte: Gabriel Brito.  

 

Da filosofia institucional, dá-se um ponto de partida para a gestão de marcas expressa 

na visão (crença da marca) e na missão (razão de existência), indicando imediatamente um 

próximo passo que é o de dotar a marca de identidade e personalidade por meio de seus 

produtos, atitudes e comunicação. Isso garantirá que, na origem, haja clareza e distinção em 

sua atuação.  

A missão organizacional deriva da intenção estratégica, por ter de canalizar o esforço 

para a compatibilidade dos processos organizacionais, indicando as áreas gerais de 

responsabilidade funcional e fornecer os fundamentos para os objetivos organizacionais. 

Definir a Missão é estabelecer um propósito que consiga individualizar a empresa, à medida 

que inspira e estimula seu público interno a concatenar os objetivos estratégicos. É a firmeza 

de propósito que também assegura o estabelecimento dos objetivos gerais (WRIGHT et al., 

2007).  

A missão de uma organização representa a razão de sua existência. Uma missão é um 

propósito que integra a variedade de papéis que um sistema desempenha (ACKOFF, 1981). 



 

Como uma organização é um grande sistema, o estabelecimento de um propósito é o que 

garante a coesão em sua atuação e a possibilidade de realização do planejamento estratégico. 

Drucker (1999) lembra que a missão ganha importância em um ambiente empresarial confuso 

e turbulento. Para o autor, é em um ambiente de incertezas que as pessoas têm mais 

necessidade de sentimentos de pertencimento e de orgulho.  

Acionistas, fornecedores, empregados e a comunidade são intervenientes da marca 

(stakeholders) e devem ser contemplados no desenho da missão de uma organização 

(ACKOFF, 1981).  É importante que uma missão seja gerada a partir da crença de que a 

filosofia gerencial resultará em uma imagem pública favorável, capaz de prover recompensas 

psicológicas e financeiras; e que a divulgação do tratado de missão, visão e valores só faz 

sentido para a marca, na medida em que sua validade se encontra em atitudes da empresa, 

anteriores à comunicação (COBRA, 1992). 

Sobre isso, Collins e Porras (1995, p. 80) esclarecem que “um elemento fundamental 

para o funcionamento perfeito de uma empresa visionária é uma ideologia central – valores 

centrais e um objetivo além de simplesmente ganhar dinheiro – que orienta e inspira as 

pessoas em toda a organização e permanece praticamente inalterada durante muito tempo”. 

Assim, como os autores da citação, Certo e Peter (1993) mostram que, dessa forma, 

existe a declaração de missão alinhada a seu público de interesse, uma vez que as empresas 

precisam oferecer um componente de transformação capaz de criar histórias que atraiam e 

engajem seu público para sua concretização. 

A Visão diz respeito um estado futuro desejado e as declarações recentes das 

organizações deixam entrever um engendramento pelo conceito de sustentabilidade como viés 

de economia de recursos, aumento de receita, cuidado com o planeta e, por conseguinte, 

melhora efetiva do valor da marca corporativa (KARTAHAYA et al., 2010). A Visão ainda 

deve retratar um estado futuro desejado, com um descritivo claro da imagem de uma situação 

projetada. Acredita-se que as visões das empresas devem contemplar um amplo horizonte de 

tempo, para que sejam realmente desafiadoras (COLLINS; PORRAS (1995). 

A visão é uma imagem mental poderosa que se torna a estrutura do que se pretende 

criar. Ela está baseada na realidade, mas mira o futuro. É fundamental que a consciência da 

situação atual da organização esteja presente na visão, para que ela tenha pregnância e força 

(SCOTT et al., 1998).  

Os valores centrais de uma organização, que são seus princípios essenciais, são 

intrínsecos, inegociáveis e perenes, conforme explicam Collins e Porras (1995). Para Welch 

(2005), os valores representam comportamentos práticos para que as pessoas sejam capazes 

de usá-los como instrumento de ação. Uma vez compartilhados, os valores devem estar 

alinhados ao comportamento dos funcionários e entendidos como colaboradores da 

construção da organização e na mesma medida da marca (TAMAYO, 1999).  

Welch (2005), também corrobora nesta direção, ao salientar que, se a missão anuncia, 

com exatidão, para onde se está indo, são os valores que apontam os comportamentos que a 



 

conduziram a este destino. Todas estas definições representam componentes estratégicos que 

designarão o eixo de posicionamento perceptual da marca para que, deste modo, os atributos 

físicos e tangíveis dos produtos apareçam apenas como retaguarda da construção das marcas. 

A noção de propósito da marca, seu lugar e o olhar no e para o mundo, se apresenta antes e, 

até mesmo, supera a entrega funcional do produto que representa.  

 

2.3 Redes Sociais Digitais 

Ao falar sobre a concepção de Rede, Terra (2010) relata que a existência dessa 

estrutura é anterior ao conceito de ciberespaço. Para a autora, as redes digitais compreendem a 

capacidade de atenção ou de dispersão, junto à metodologia de construção de uma 

determinada rede. Por outro lado, Recuero (2009) compreende as redes sociais como espaços 

de interações e de trocas sociais, com grandes propriedades para difundir informações. 

As redes sociais, conforme esclarece Kimura (2008), são fenômenos que podem ou 

não acontecer na internet, representando as relações e interações entre os integrantes de um 

determinado grupo social, no entanto, na era da informação, a sociedade em rede e o 

desprendimento humano da noção de tempo e espaço possibilitaram e exigiram das marcas 

uma onipresença na vida dos seus públicos de interesse (CASTELLS, 2005). Homepages, 

microblogs, games e outras diversas possibilidades tecnológicas passaram a ser pontos de 

contato com todas as pessoas que são importantes na cadeia de valor de uma marca 

(SANTAELLA, 1997). 

Na reconfiguração dos processos de comunicação, a partir da rede mundial de 

computadores, cada sujeito tem a possibilidade de ser, ao mesmo tempo, usuário e mídia, 

recepção e emissão, em uma quebra do antigo modelo proposto por Laswell2 que descrevia, 

de forma consistente, a existência de um emissor, um canal, uma mensagem e um receptor. 

Reside aqui uma centralidade dessa cultura digital, um potencial dinâmico da condição do 

homem na Rede, como produtor, curador, autor, apresentador e potencializador da 

informação. Nova dinâmica em que emissores e receptores constroem relações, narrativas e 

vínculos (TERRA, 2012). 

Como contextualização dessa mudança comportamental, Wolf (2005) explica que a 

lógica linear e instrumental da comunicação foi superada por uma rápida introdução da 

tecnologia da informação e da comunicação, uma ambiência que permitiu a inversão e a 

sobreposição de papéis de emissão e de recepção, o que corroborou com nova reconfiguração 

social, na medida em que permite que sujeitos diversos se posicionem e interajam entre si e 

com as organizações. É como se a sociedade vivesse um processo de midiatização (FAUSTO 

NETO, 2007). O desenvolvimento de meios de comunicação digitais, em sentido 

fundamental, reorganiza a forma pela qual a informação e o conteúdo simbólico são gerados e 

 
2 O modelo de Laswell é melhor apresentado em Mcquail (2003, 48): “[...] o processo começa com uma fonte 

que seleciona a mensagem, que é então transmitida na forma de um sinal, num canal, para um receptor que 

transforma o sinal novamente para outro receptor.” 



 

compartilhados em sociedade, denotando a reestruturação das relações entre os indivíduos 

(THOMPSON, 2008).  

Novos hábitos de socialização foram incorporados a partir da Internet. As 

comunidades virtuais surgiram como consequência natural da interação do sujeito com o 

ciberespaço e novos paradigmas se apresentaram (LEMOS, 2013). Neles, as relações 

acontecem sem a interação física e sem que a dimensão geográfica tenha significado, o que 

cria e promove uma comunidade virtual é o interesse comum apresentado por seus membros. 

Com o tempo, foi se tornando difícil o questionamento sobre a criação e a validade de 

laços verdadeiros entre as pessoas no ambiente virtual, o aspecto real ou virtual das relações e 

até mesmo a capacidade destas comunidades virtuais ressignificaram as comunidades reais 

(quando um grupo que não se conhece, passa a interagir via Rede e marcar encontros 

presenciais) ou de nascerem de comunidades reais (quando um grupo, que já se conhece, 

amplia suas possibilidades de contato via rede). Rudiger (2011) amplia a questão ao afirmar 

que prevaleceu a concepção de que, em nosso tempo, o contato físico pode ser substituído 

pela instantaneidade dos textos que se materializam e pelas imagens que se desenvolveram a 

ponto de garantir comunicação em tempo real.  

A Internet representou grande mudança nas relações sociais, porque conectou duas 

características existentes em outros meios de comunicação, a capacidade interativa e a 

possibilidade de alcance massivo (WOLF, 2005), É na Internet que emissores e receptores 

atuam em vias múltiplas de comunicação, da linearidade até então experimentada, a nova 

perspectiva: o pensamento hipertextual, mais potente e capaz de dar conta da complexidade 

que a cognição e as relações humanas adquiriram com o tempo (RECUERO, 2009). A 

informação é, pois, uma ferramenta crucial na formação da sociedade, não apenas como valor 

capital, mas, sobretudo, como fonte de poder. Natural que a Internet, um ambiente feito com e 

para a informação, tivesse tomado para si um papel central da sociedade, nas relações entre 

pessoas físicas e/ou jurídicas. 

Para além da ampliação e revisão das capacidades humanas, a Internet também 

representou um avanço em termos de convergência, ao conectar todos os meios tradicionais 

que havia e se tornar hub de todos eles na transmissão e na ressignificação de seus conteúdos. 

Com isso, a Internet oferece múltiplas possibilidades para as pessoas e as organizações que 

queiram fazer do espaço cyber uma plataforma para conexão, entretenimento, construção e 

defesa de ideias e de bandeiras (TERRA, 2012). 

As organizações compreenderam logo a dimensão da comunicação, mediada pela 

internet que tem sido a motricidade de transformações e de adaptações na forma como se 

apresentam, nos modelos de gestão e de difusão de comunicação. E, se, por um lado, tais 

transformações residem no intuito de criar e manter relações saudáveis e frutíferas com seus 

públicos de interesse, essa dinâmica também representa uma mudança na própria sociedade: 

“[...] a experiência do homem no mundo contemporâneo é marcada pela convivência com as 

organizações, que transformam a sociedade da mesma forma que são por ela transformadas” 



 

(MOL, 2012). 

A tecnologia da informação apresenta, continuamente, novos desafios para as 

organizações. O sucesso do negócio está diretamente relacionado à gestão da inovação e do 

conhecimento que alteraram a forma tradicional de gerir e de organizar os negócios das 

empresas. Com novos manejos para a tecnologia da informação, importantes redes informais, 

emergem dentro e entre as organizações. Isto apresenta novos designs organizacionais para 

estratégias e práticas de gestão e tecnologias organizacionais. Como os negócios empresariais 

têm um papel fundamental no sistema socioeconômico global, é importante entender como o 

conhecimento está influenciando a mudança desses negócios e como as novas informações, a 

comunicação e as tecnologias computacionais estão mudando a organização e o escopo do 

trabalho (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

Assim como a tecnologia tem sido preponderante na ocupação de espaços de trabalho 

do homem, ela também tem se esforçado para se aproximar cada vez mais do homem. Se os 

chatbots3 são a mais alta expressão deste processo, a construção de identidades de marca, 

cada vez mais humanas, é o ponto crucial de branding nas organizações (LINDSTROM, 

2007). É no ciberespaço, local onde não há a necessidade da presença física do homem para 

se comunicar e construir suas relações, que forças diferentes coexistem. A própria lógica de 

real e virtual atuando em sincronia, a operação dos robôs e a colaboração por meio das redes 

são exemplos disso (SANTAELLA,1997). 

As equipes de marketing e comunicação, responsáveis pelas marcas, têm trabalhado, 

com muito afinco, para construir narrativas cada vez mais humanizadas (KRAMER, 2014). 

Verdadeiros “seres sociais”, com ativas capacidades interpretativas, relacionais e atentas a 

valores, crenças, emoções, hábitos e interesses da sociedade a que pertencem (KARTAJAYA 

et al., 2010).  

Quando Castels (1995) escreveu sobre a Internet ultrapassar o conceito de tecnologia, 

ele a apresentou como um meio de comunicação de interação e de organização social. Ele 

anteviu, pois, o poder das redes sociais como espaço de “Compartilhamento de conteúdo e 

travamento de diálogos/conversações” (TERRA, 2012). Lévy (1999), por sua vez, trazia a 

noção de ciberespaço como a arena de comunicação aberta pela interconexão mundial dos 

computadores e de suas memórias. Segundo Lima (2013), é possível analisar o resultado do 

entrelaçamento do conceito de redes sociais com o da Internet, como um dos maiores 

paradigmas do nosso tempo: as redes sociais digitais como estratégias de informação, 

comunicação, relação, mobilização, socialização e espetacularização, no aqui e agora, com 

possibilidades de conversação.  

Essas informações casam com a atual relação que as redes sociais constituíram com as 

organizações: como seara de maior importância. Afinal, elas permitem a identificação de 

 
3 É um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. O objetivo é 

responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e 

não com um programa de computador.  



 

oportunidades e de desafios em um canal em que se pode pensar e arbitrar sobre a resposta 

mais acertada (CROSS; THOMAS, 2009).  

Do ponto de vista das pessoas que estão nas redes sociais, Hunt (2010) explica que 

elas estão ali para se conectarem e construírem relações que podem gerar confiabilidade e se 

transformar em capital para as organizações. Essas pessoas trazem das ruas relatos que 

mobilizam o mundo, para aqueles que estão na rede possam espalhar e sensibilizar os outros 

que a acessam. Nesta mesma linha de pensamento, Cogo (2013) considera que a população 

assiste aos discursos das empresas de forma menos crível, ampliando, portanto, o papel do 

comunicador que precisa atrair a atenção, despertar o interesse, gerar conexão com e entre os 

públicos e a comunicação. Tudo isso em um movimento claro que gera mobilização das 

pessoas e comportamento favorável às marcas. E, à mesma medida que a lógica da Rede 

facilita, de forma equânime, a participação de todos os interlocutores, ela garante um tipo de 

interação direta e visível a qualquer pessoa nesses ambientes (MOL, 2012).  

Para envolver o público nessa aldeia conectada, a linguagem precisa ser de 

identificação, de compreensão e de reencantamento das relações. Somente neste sentido é que 

as organizações garantem o engajamento e o aval de seus públicos de interesse. Os 

indivíduos, em nossa sociedade contemporânea, estão abertos a consumir histórias como 

propostas de trocas de mensagens. Desta forma, o momento é singular para as marcas que 

sabem sintetizar e contar histórias a seus públicos (COGO, 2013).  

No entanto, ao mesmo tempo em que se espera que as narrativas das marcas 

estabeleçam diálogo, reconhece-se que a ampla visibilidade, o gigantismo e a diversidade dos 

públicos de interesse podem amedrontar e dificultar a construção da identidade. Nesse 

raciocínio, desenvolve-se esta pesquisa que objetiva verificar as condições com as quais a 

marca consegue traduzir sua filosofia central para os públicos de interesse, a partir das 

narrativas e das interações acionadas no ambiente da web.  

Com todas as alterações sofridas pelas organizações, a partir de cenários de inovação, 

competitividade ampliada, novas tecnologias de informação e de comunicação, os gestores 

estratégicos de marca se viram em territórios mais amplos de atuação e com maior exposição. 

Assim, as grandes marcas passaram a ser escrutinadas de forma amplificada, todas as ações e 

falas, atribuídas a elas, puderam e podem repercutir para o seu crescimento ou o seu 

aniquilamento (TROIANO, 2009).  

A partir desse cenário, há um cuidado maior em relação à articulação das ações da 

empresa (no desenvolvimento do produto, em estratégias de cocriação, distribuição e 

composição de preço) com as mensagens veiculadas pela marca (ativação de patrocínios, 

gestão de conteúdo, plataformas de eventos e de comunidades virtuais, publicidade, assessoria 

de imprensa e relações públicas) (HELENA; PINHEIRO, 2012). 

Nessa perspectiva, as empresas estão vivenciando a necessidade de serem mais reais e 

coerentes entre a prática diária e a comunicação. Passaram a compreender que, quanto mais 

coesa for a sua narrativa de produto/empresa, mais sentido terá a força de suas mensagens e, 



 

por conseguinte, da própria marca na valoração de ativos (TROIANO, 2009).  E é dessa 

consciência que advém o entendimento pela gestão da marca, de que a declaração de Missão, 

Visão e Valores, junto ao posicionamento da marca, é o ponto de partida para o trabalho do 

composto promocional de marketing. Desta forma, todo o trabalho de publicidade, relações 

públicas, merchandising, força de vendas e de ativação da marca estão imbuídos (KUNSCH, 

2009). Cada ação para promover a marca é pensada de acordo com o que preconiza sua 

filosofia institucional, o que representa a possibilidade de criar um caminho coeso e 

consistente para a construção da identidade da marca (AAKER, 2007) junto aos stakeholders, 

em todos os canais de contato.  

 

Figura 2 - Composto Promocional de Marketing e a Filosofia Institucional 

 

Fonte: elaborado pelos autores. Arte: Gabriel Brito.  

 

Na evolução das marcas, seu uso e significado para a cadeia de valor das empresas foi 

se alterando com o tempo. Houve um período em que as empresas não tinham um logo que as 

representasse, e seus nomes eram associados apenas aos produtos que vendiam. Em um 

segundo momento, as empresas buscaram diferenciação, à medida que outras se apresentaram 

para um mesmo segmento. A partir disso, atributos físicos do produto e a identidade gráfica 

marcaram esta evolução (RIES; RIES, 2004). 

Posteriormente, por volta de 1930, os produtos passaram a se expressar por meio de 

slogans e de anúncios, e, dessa forma, alçaram voos para se tornarem ícones em suas 

categorias e na própria cultura de massa. As marcas passaram então a ajudar os consumidores 

a expressarem e a construírem sua própria identidade. Os meios de comunicação foram se 

tornando menos prolixos e monológicos, abrindo espaço para a participação e a intervenção 

da audiência em seus trabalhos, e, nesse contexto, as marcas também deixaram de lado o 

isolamento, uma vez que a tecnologia propiciou o diálogo, e as marcas não se furtaram a ele 

(MARTINS, 2000). 



 

As discussões sobre sustentabilidade dos negócios e do planeta, a exposição completa 

e o empowerment do consumidor, integrado à rede mundial de computadores, levaram as 

marcas para novo patamar. Agora, cada vez mais engajadas, elas assumem um papel ativo na 

sociedade. Superada a percepção do consumidor, em termos apenas financeiros, vislumbrou-

se o consumidor do ponto de vista humano, complexo e ambíguo em suas necessidades 

(HELENA; PINHEIRO, 2012). Assim, rapidamente, as marcas postularam status de 

humanidade e se personificaram. Uma vez próximas, agora, mais ainda, tornaram-se também 

íntimas de seus consumidores. Mais recentemente, o consumidor assumiu o papel de co-

criador, tornando-se um fator ativo nas marcas, com poder central e catalisador do 

desenvolvimento e significado delas.  

Roberts (2004), em sua publicação Lovemarks - O futuro além das marcas, notou a 

capacidade das marcas de ocuparem afetivamente e espiritualmente a vida de seus 

consumidores, pelo seu trabalho hercúleo em produtos, processos e mensagens. Lovemark, de 

acordo com o autor, é aquela marca que ultrapassou o limite da lealdade do consumidor, 

instalada a partir de uma conexão emocional genuína, compartilhada nas redes em que as 

marcas se relacionam.  

É fato que os processos de afinidade de marca e de decisão de compra são 

influenciados por diversos fatores. Por esse motivo, a comunicação com o mercado torna-se 

cada vez mais importante na diferenciação dos produtos no inconsciente do consumidor. Essa 

necessidade de construção de sentidos levou a organização e seus esforços de construção de 

marca a nova orientação, “o sentido essencial da corporação moderna e na publicidade como 

um veículo utilizado para levar esse sentido ao mundo” (KLEIN, 2008, p. 29). 

Consumidores deixaram de buscar apenas produtos e serviços para a satisfação de suas 

necessidades. Passaram a buscar também experiências e modelos de negócios que toquem o 

seu lado espiritual e afetivo. Desta maneira, criatividade e emoção tornaram-se fatores 

preponderantes da diferenciação de produtos cada vez mais comuns (KARTAJAYA et al., 

2011). De alguma forma, a distância entre a percepção e a realidade está se alternando, em um 

mundo onde consumidores possuem diversas opções, eles se tornam também mais instáveis, e 

o marketing moderno em uma grande batalha pela lealdade dos clientes (MCKENNA, 2005).  

No caso de o consumidor agir apenas racionalmente, não precisaria existir a comunicação 

com o mercado, pois a emoção, muitas vezes, é utilizada para seduzir e persuadir por meio da 

comunicação de uma marca (RIES, TROUT, 2011). As marcas, portanto, precisam de 

visibilidade para além das gôndolas e dos minutos da decisão de uma compra. 

Os profissionais de marketing passaram a pensar na reputação das marcas não só por 

meio de suas transações individuais, mas também pela soma total de interações com o cliente. 

Nelas, eles buscam o máximo de visibilidade possível, em um processo continuo que ocorre, 

cada vez mais, em uma série de diferentes pontos de contatos midiáticos. Buscam estabelecer 

relacionamentos de longo prazo, criar novas proposições de marketing, expandir os 

investimentos emocionais, sociais e intelectuais do consumidor, com o intuito de moldar os 



 

padrões de consumo (JENKINS, 2008). 

Hoje, quando se fala de visibilidade, fala-se de visibilidade mediada. Para Thompson 

(2008), a conquista da visibilidade equivale a conseguir um tipo de presença ou 

reconhecimento capaz de avançar a uma causa que se deseja. Da mesma forma, a inabilidade 

neste processo pode condenar uma pessoa ou marca ao esquecimento.  

Exige-se mais do que estar presente nos veículos tradicionais de comunicação. Hoje, é 

fundamental que se considere a convergência da mídia. Jenkins (2008) elabora este raciocínio, 

demonstrando que, na cultura de convergência, os públicos assumem papéis de produtores de 

mídia. Nesse sentido, é preciso alinhar que, para alcançar uma percepção favorável dos 

públicos sobre as organizações, o caminho é a construção de uma imagem positiva diante 

deles. Com Baldissera (2000), é possível relembrar que a comunicação baseada em fortes 

traços de identidade irá conferir uma personalidade em todo tempo e lugar. Dessa maneira, a 

comunicação é utilizada para reforçar e preservar a identidade, preconizada desde a filosofia 

institucional, ou como motriz de suas transformações desejadas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As economias estão conectadas, as bolsas de valores operam em sincronicidade, as 

relações não precedem da presença, a imagem se sobrepõe, o crescimento de segmentos e de 

negócios são especulativos, o dinheiro é de plástico, digital, aparece e desaparece via senhas 

que se conectam a redes pluricelulares interconectadas. Aquilo que se diz é mais vantajoso do 

que aquilo que se é, a inverdade publicada se alastra mais rapidamente do que a verdade que 

se apresenta como réplica. A glória ou o limbo se conquista por ações mais ou menos 

controladas. Se antes pensávamos o poder do consumidor a partir de capacidade de 

pagamento pelos produtos que adquire, nos deparamos com um sujeito que consome 

informação sobre as marcas e paga com sua opinião e atuação midiática. 

Sim, os consumidores se tornaram mídias também, uma vez que via Internet, na rede 

mundial de computadores, publicam suas vidas, seus pesares, afetos, relações e preferências. 

Esta realidade nos permite observar a compreensão das empresas de que não basta produzir 

bons e eficazes produtos, é preciso estabelecer conversas, produzir conteúdos que versem 

sobre o mundo das pessoas que são importantes para elas. Aqui, uma outra novidade em 

termos mercadológicos, abandonou-se a percepção de público-alvo como aquele que pretende 

ou pode vir a comprar um produto para a compreensão de que toda a comunidade é parte 

interveniente das marcas e, em algum momento, de alguma forma, pode e vai influenciar na 

concretização dos negócios delas.  

Ora, em cenários de imaterialidade, a intangibilidade da marca constituiu moedas de 

ouro. Paradoxalmente, o valor intangível representa o grande ativo, o viés mais concreto de 

seu valor. Como humanos nossas escolhas derivam da capacidade de projeção e identificação. 

Projetar no que vemos a dimensão do que identificamos como sendo o alvo dos nossos 

desejos, na dinâmica do consumo, nossas escolhas se dão neste mecanismo. Os profissionais 



 

de marketing passaram a lidar com consumidores que querem conviver com produtos que 

representam narrativas admiráveis pela construção de sentido, para se integrarem a elas. 

Chegamos numa dimensão de refinamento da construção e gestão da marca, que identidade e 

posicionamento, tecem, a partir da filosofia institucional, o canto da sereia necessário para 

atuações seguras, íntimas e atraentes para seus stakeholders.  

O desenvolvimento do mundo não é feito com uma lógica linear aparente, antes, se dá 

pelo choque de movimentos e correntes contrárias que se digladiam pelo avanço constante da 

humanidade. Neste contexto ainda que o capitalismo venda a ideia de uma realização social a 

partir de um consumo crescente, discussões contrárias sobre consumir menos ou consumir de 

forma consciente também se apresentam.  

As marcas, em nosso século, têm encampado uma discussão sobre tornar o mundo um 

lugar melhor para se viver. Desta forma, escolhem para si o papel de esteio para a mudança. 

Passaram a incorporar aspectos de sustentabilidade, empatia e igualdade em seus códigos de 

identidade. Apresentaram posicionamentos em que os benefícios centrais de suas entregas, 

relevam a importância da relação do homem com o seu habitat. Escreveram missões, visões e 

crenças que alardeiam este novo mundo. Aproximaram-se da dimensão humana, 

compreendem-se como seres vivos e relacionais, e, expõem, não somente por isso, a 

dificuldade de convergência e coerência do que pregam com o que fazem. Na crença 

apoteótica do nosso tempo de que é preciso parecer, muito mais do que ser, pode ficar 

evidente este descompasso.  

Em nenhum outro momento, da história do marketing, as marcas trabalharam tanto 

para se humanizar. Verdadeiros seres sociais com ativas capacidades interpretativas, 

relacionais e atentas a valores, crenças, emoções, hábitos e interesses da sociedade a que 

pertencem. Se por um lado, nos processos tecnológicos, a marca se estabeleceu em sua porção 

humana, capaz de agregar, dialogar, influenciar e gerar valor a milhares de pessoas, por outro 

lado, é crescente o incômodo das pessoas em relação a percepção de valor tangível na 

prestação e entrega de produtos/serviços.  

Uma marca com um valoroso séquito de fãs tem mais capacidade de alavancagem de 

novos negócios, quanto maior a base, maior a atração de novos consumidores, e maior 

também será a disposição do público em aguardar um posicionamento diante de ofensivas da 

concorrência ou erros de conduta da mesma. Vantagens competitivas importantes e com 

maior dificuldade de serem superadas por novos competidores ou seguidores de mercado.  

Na mesma medida em que a lógica da rede facilita de forma equânime a participação 

de todos os interlocutores, garante um tipo de interação direta e visível a qualquer pessoa 

nestes ambientes. Para envolver o público nessa aldeia conectada a linguagem precisa ser de 

identificação, de compreensão, e de reencantamento das relações. Somente neste sentido é que 

as organizações garantem o engajamento e o aval de seus públicos de interesse. Os indivíduos 

em nossa sociedade contemporânea estão abertos a consumir histórias como propostas de 

trocas de mensagens. Desta forma, o momento é singular para marcas que sabem sintetizar e 



 

contar histórias aos seus públicos.  

Ao mesmo tempo em que se espera que as marcas estejam prontas para o diálogo e 

que tenham coragem para o enfrentamento das relações, reconhece-se que a ampla 

visibilidade e o gigantismo e a diversidade dos públicos de interesse podem amedrontar e 

dificultar a construção da identidade. A pesquisa será feita com este intuito, verificar as 

condições que as marcas conseguem traduzir sua filosofia central para os públicos de interesse 

a partir das narrativas e interações acionadas no ambiente web.  
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