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RESUMO 

 

 

 

A temática que norteia esta pesquisa está estruturada na relação Comunicação e 
Consumo e tem como corpus a Brand Shop (ou Loja Conceito), um canal utilizado 
pelas empresas para o estabelecimento de uma relação experiencial entre suas 
marcas e os consumidores. O objetivo do estudo é demonstrar o papel midiático da 
Brand Shop no universo da comunicação mercadológica, diante da relação entre 
marca e consumidor, mesmo com seu papel ambivalente de agente comercial e 
comunicacional. A aproximação entre cliente e produto oferecida por este canal 
durante a experiência de compra propicia reflexões relacionadas ao fato de que 
bens de consumo também dão visibilidade e ainda carregam consigo uma 
significação social, pois concentram parte de uma análise cultural em seu uso como 
comunicadores. O estudo procura comprovar a hipótese de que a Brand Shop pode 
ser considerada uma ferramenta midiática em analogia a outros meios 
comunicacionais utilizados para o deslocamento de uma mensagem; e também pela 
sua capacidade de construção de marca por meio de seu papel mediador, somando-
se a um cardápio de ferramentas comunicacionais com foco na maximização dos 
diferenciais competitivos de empresas e produtos. A pesquisa faz uso da loja Apple 
como objeto empírico. A metodologia proposta neste projeto envolve uma pesquisa 
empírica exploratória com entrevistas semiestruturadas, cujo foco é a busca do 
entendimento do canal e sua influência comunicacional, associada a uma pesquisa 
bibliográfica cujos referenciais teóricos vão desde Pedro Gomes e Sá Martino para 
um melhor entendimento dos modelos de comunicação; passam pelo olhar sobre a 
relação entre sujeito, objeto e consumo, com autores como Silverstone, Miller, 
Douglas e Bauman; e permeia a mediação como premissa para a persuasão, com 
França e Barbero. Conceitos e teorias comunicacionais somam-se a referenciais 
mercadológicos, com autores como Kotler, Shimp, Rosenbloom e Yanaze. 
 
 
 
Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Mediação; Brand Shop; Loja-Conceito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 

The theme that guides this research is structured in relation Communication and 
Consumption and has its corpus the Brand Shop (or Store Concept), a channel used 
by companies to establish an experiential relationship between brands and 
consumers . The objective of the study is to demonstrate of media’s role at Brand 
Shop in the universe of marketing communication, on the relationship between brand 
and consumer, even with his ambivalent role of business and communication agent. 
The rapprochement between customer and product offered by this channel during 
the shopping experience provides reflections related to the fact that consumer goods 
also give visibility and can still carry a social significance because of a cultural focus 
of analysis in its use as communicators. The study seeks to prove the hypothesis that 
Brand Shop can be considered a media tool in analogy to other communication 
means used for moving a message; and also for its ability to brand building through 
its mediating role, adding to a menu of communication tools with a focus on 
maximizing competitive advantages of companies and products. The research makes 
use of the Apple Store as an empirical object. The methodology proposed in this 
project involves an exploratory empirical study with semi-structured interviews , 
whose focus is the search for understanding of the channel and its communicational 
influence , coupled with a literature whose theoretical frameworks ranging from Pedro 
Gomes and Sá Martino to a better understanding of the models communication; 
spend by looking into the relationship between subject, object and consumption with 
authors such as Silverstone , Miller , and Douglas Bauman and permeates the 
mediation as a premise for persuasion with France and Barbero . Communication 
concepts and theories add up to mercantile references to authors like Kotler , Shimp , 
Rosenbloom and Yanaze . 
 
 
 
 
Key words: Communication; Consumption; Mediation; Brand Shop; Concept Store 
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INTRODUÇÃO 

 

 

CONSUMO MIDIÁTICO COMO DESAFIO 

 

Quando estamos diante de uma discussão sobre consumo, estamos também 

diante de um discurso contraditório. Para Barbosa e Campbell (2010, p. 21): 

“Significados positivos e negativos entrelaçam-se em nossa forma cotidiana de falar 

sobre como nos apropriamos, utilizamos e usufruímos do universo a nossa volta”. A 

argumentação dos autores se baseia no fato de que o consumo, por vezes, é 

entendido como uso e manipulação e, em outras, como o ato de compra, 

esgotamento e realização. Diferente da noção de trabalho, que costuma ser 

relacionada conceitualmente à criatividade, autoexpressão e identidade, o consumo 

é visto como alienação, falta ou perda de autenticidade e um processo individualista 

e desagregador, pois “não trabalhar é um estigma, enquanto não consumir é uma 

qualidade moralmente superior ao inverso” (BARBOSA;CAMPBELL, 2010, p. 21). 

Portanto, o consumo ora responde por anseios físicos e desejos psicológicos, ora 

provoca críticas denunciatórias pelo esgotamento dos bens materiais da sociedade e 

do meio ambiente. 

O antropólogo argentino Néstor Canclini também discute esta dualidade ao 

propor que se reconceitue o consumo “não como simples cenário de gastos inúteis e 

impulsos irracionais, mas como espaço que serve para pensar e no qual se organiza 

grande parte da racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica nas 

sociedades” (CANCLINI, 2010, p. 14). Ao abordar temas como as mudanças 

culturais na América Latina e o papel das artes e dos meios de comunicação de 

massa sob o olhar da globalização1, o autor define o consumo como “o conjunto de 

processos socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos” 

(CANCLINI, 2010, p. 60). Entende-se aqui por “processos socioculturais” o ciclo 

gerado por um produto desde sua produção até seu consumo, fator que 

desencadeia a expansão do capital por meio de sua cadeia produtiva detentora da 

força de trabalho. A propagação de objetos e marcas gerada por esse processo 

toma ainda maiores proporções diante de variáveis como as inovações tecnológicas 

                                                 
1
 Estudo presente no livro: Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização, cuja 

primeira edição data de 1995. Obra cotada nas referências bibliográficas do trabalho. 
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e tendências ditadas pela moda. São contextos como esses que ajudam a enxergar 

os atos pelos quais se consomem bens e serviços como algo maior do que simples 

exercícios de gostos, caprichos e compras impulsivas. 

Ao adicionarmos a mídia nessa discussão sobre consumo, ambos passam a 

realizar papéis interdependentes já que a mídia, sob o olhar da comunicação 

mercadológica, é premissa para o exercício de uma linguagem persuasiva com o 

objetivo de se definir por determinadas marcas e produtos. Soma-se a este fato o 

olhar de Silverstone (2011, p. 150) sobre o consumo: “O consumo é, ele mesmo, 

uma forma de mediação, à medida que os valores e significados dados de objetos e 

serviços são traduzidos e transformados nas linguagens do privado, do pessoal e do 

particular”. Essa afirmação reforça o fato de que não consumimos apenas objetos e 

bens, mas também informações. E, assim, construímos significados, negociamos 

valores e dizemos ao mundo o que somos. Fato é que a comunicação e o consumo 

estão na mesma esteira do desenvolvimento, desafiando a todos no seu 

entendimento e no seu controle. 

Em artigo publicado na revista HSM Management (2010)2, a jornalista Adriana 

Gomes, com a colaboração de Florência Lafuente, aponta que o comportamento de 

compra das pessoas mudará mais nos próximos anos do que no último século. A 

afirmação das jornalistas tem como base um conjunto de variáveis que vão desde a 

aceleração tecnológica das ferramentas midiáticas3 até as mais avançadas técnicas 

de pesquisa de comportamento que decodificam imagens ligadas à neurociência e à 

antropologia. As metodologias tradicionais de pesquisas quantitativas e qualitativas, 

(como as de focus groups4), com seus quadros estatísticos e relatórios 

interpretativos, passam a também dar espaço às técnicas de interpretações de 

imagens mentais por meio de estudos do funcionamento do cérebro e de como este 

                                                 
2
 A edição nº 78, de Janeiro/Fevereiro de 2010 da revista HSM Management traz uma reportagem 

especial intitulada Dossiê do consumidor 3.0, composta por estudos com foco na análise do 
comportamento do consumidor digital, multicanal e global e sua relação com as diferentes vertentes 
do varejo. 
3
 O termo ferramenta utilizado em analogia aos meios comunicacionais é utilizado por Sá Martino na 

obra Teoria da Comunicação; “as mídias são ferramentas para o deslocamento de uma mensagem. 
Ao mesmo tempo, esses dispositivos têm sua própria linguagem, isto é, seu próprio modo de interagir 
com as mensagens criadas. Isso implica que essas ferramentas não são de maneira alguma passivas 
em relação à mensagem, mas requerem uma adaptação às suas linguagens e modalidades” 
(MARTINO, 2013, P. 272). 
4
 Grupos Focais. Tradução livre do autor. A pesquisa com grupo focal envolve um pequeno grupo de 

pessoas entrevistadas sobre um tópico específico na qual vários procedimentos são diferenciados, 
sendo parcialmente estruturados e moderados por um entrevistador, cuja principal tarefa é “impedir 
que participantes individuais ou grupos parciais dominem, com suas contribuições, a entrevista e, 
consequentemente, todo o grupo (FLICK, 2009, p.181). 
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recebe os impulsos mercadológicos. O chamado “neuromarketing”, defendido por 

Martin Lindstron (2009), apresenta possibilidades de monitorar as emoções vividas 

durante o ato da compra por meio de respostas físicas em ondas cerebrais medidas 

pelo fluxo sanguíneo do cérebro, bem como por alterações da sudorese, batimentos 

cardíacos, dilatação das pupilas e movimentos oculares5. 

A antropologia também agrega valor às pesquisas mercadológicas quando 

embasa as pesquisas etnográficas que, por meio da observação, aumentam a 

diagnose sobre o comportamento de compra de um consumidor diante do ponto de 

venda. Paco Underhill, um psicólogo americano que se dedica ao estudo dos 

comportamentos de compra, tira os gestores mercadológicos de sua zona de 

conforto quando aborda a importância de entendermos o universo das compras ao 

apontar “a necessidade de observarmos o consumidor no seu próprio ambiente e no 

momento de sua experiência” (UNDERHILL, 2009, p. 31-34), quer seja por meio de 

uma observação participante, quer seja por meio de entrevistas em profundidade. 

Em termos gerais, a conclusão a que se pode chegar a partir dos autores é 

que manifestações como a neurociência e a antropologia, aplicadas a um estudo 

mais aprofundado sobre comportamento de consumo, confirmam que as escolhas 

dos consumidores se baseiam, sobretudo, em uma resposta emocional, não 

intelectual e, em determinadas situações, inconsciente. Isso se justifica quando 

visualizamos esse consumidor diante do impacto de uma mensagem publicitária 

persuasiva ou da comunicação promocional exercida por um ponto de venda por 

meio de estímulos voltados à decisão da compra. 

No que tange à relação entre o consumo e a comunicação mercadológica, 

esta que é a (i) era da convergência não permite que pensemos na mídia e seus (ii) 

modelos comunicacionais tradicionais. Para Jenkins (2009, p.29), entende-se por 

convergência (i) “o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos 

públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam”. Para o autor, o termo “convergência” 

está diretamente associado às transformações não só tecnológicas, como também 

                                                 
5
 Monitoramentos com base em tecnologias como eletroencefalograma (EEG), ressonância 

magnética funcional (RNMf) e Eye-Tracking, aparelho de rastreamento ocular que registra o número 
de movimentos oculares, o tempo de fixação em cada ponto observado e o caminho percorrido pelo 
olhar, além de mensurar a dilatação pupilar diante de determinado fato. Disponível 
em:<http://www.lumensconsultoria.com.br/servicos/eye-tracking/>. Acesso em: 19 de abril de 2013. 

http://www.lumensconsultoria.com.br/servicos/eye-tracking/
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mercadológicas, culturais e sociais. Na presença deste desafio midiático (ii), Ogden 

(2007), em seu estudo sobre Comunicação Integrada de Marketing, aponta os 

desafios6 na integração das mensagens na comunicação mercadológica:  

 
Definir com precisão as variáveis do mix de comunicação não é tarefa tão 
simples quanto pode parecer à primeira vista. Isso porque o surgimento de 
novas tecnologias e de novos padrões de comportamento do cliente bem 
como a necessidade de fazer comunicação que se destaque em meio a uma 
verdadeira avalanche de apelos comerciais criam um contexto que favorece o 
aparecimento constante de novas formas de comunicação (OGDEN, 2007, 
p.23). 

 

 Pensar, portanto, em como atingir o consumidor diante de um cenário 

composto pelas múltiplas plataformas, conforme defende Jenkins (2009), somado às 

competições entre as marcas e suas mensagens, apontadas por Ogden, pode ser 

uma preocupação significativa que acompanha a rotina de gestores de comunicação 

mercadológica. Quer seja na cadeira de um executivo de marketing de uma 

corporação, quer seja na cadeira de um criativo de uma agência de propaganda, já 

que ambos têm a missão conjunta de conceber a melhor mensagem persuasiva, 

reverberada pelo meio mais eficaz com foco na aproximação entre produto e 

usuário. 

A experiência entre este usuário e o produto em questão pode ser o grande 

subproduto dessa relação entre consumo e esforço midiático, tornando-se, acima de 

tudo, a condição maior na aproximação entre marcas e seus consumidores. Ela está 

amparada nas recentes condições de consumo da nova classe média brasileira. 

Dois fenômenos atestam essa afirmação: (i) a expressiva representatividade da 

classe C brasileira como usuária da TV por assinatura e (ii) o fenômeno da segunda 

tela, também conhecido como second screen, já inserido nas discussões sobre o 

consumo de mídia no país. 

O setor de TV por Assinatura (i) no Brasil tem crescido a taxas maiores do 

que as esperadas, e as perspectivas são de que 30 milhões de domicílios tenham 

acesso aos serviços até 2015 – contra uma projeção anterior de 20 milhões de 

assinantes no mesmo período. Os dados são revelados pela Associação Brasileira 

de TV por Assinatura (ABTA), por meio de pesquisa junto ao universo de assinantes 

                                                 
6
 Na introdução da obra Comunicação Integrada de Marketing, James Ogden, em coautoria com 

Edson Crescitelli, aponta aos profissionais ligados à comunicação mercadológica que o maior desafio 
é de certificar-se de que as mensagens que chegam aos consumidores sobre produtos e serviços 
sejam “claras, concisas e integradas” (2007, p. XIII). 
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no mercado brasileiro7. O crescimento do setor está atrelado, principalmente, ao 

aumento dos usuários da Classe C, que já representam 28% de todos os assinantes 

de TV por assinatura no Brasil, segundo pesquisa da Ibope Media (constante no 

mesmo estudo), com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. O estudo 

mostra que a TV por assinatura torna-se atrativa para seus assinantes por conta da 

multiplicidade dos pacotes, qualidade de recepção e variedade de conteúdos. Os 

serviços adicionais de internet em banda larga e telefonia também são fortes 

impulsionadores da expansão do setor, já que quase 6 milhões de famílias acessam 

a internet a partir de pacotes fornecidos pelas operadoras de TV por assinatura. 

O (ii) fenômeno da segunda tela começa a ser discutido no Brasil como 

mostra a pesquisa do IBOPE Nielsen Online 20128, que revela que 43% dos 

internautas brasileiros assistem à TV enquanto navegam na internet e que 59% 

destes declaram fazê-lo todos os dias. Enquanto os que mais assistem à TV com 

internet são os jovens, principalmente entre 20 e 24 anos, são os adolescentes de 

15 a 19 anos os que mais comentam sobre a televisão na internet. Entre os adultos, 

esse hábito é maior entre as mulheres e entre as pessoas de classe econômica AB. 

Mais de 70% desses consumidores simultâneos afirmam que procuram na internet 

informações sobre o que está sendo mostrado na TV e 80% admitem ter ligado a TV 

ou trocado de canal motivados por uma mensagem recebida pela internet. 

 Os autores americanos Mike Proulx e Stacey Shepatin (2012), no livro Social 

TV: How Marketers Can Reach and Engage Audiences by Connecting Television to 

the Web, Social Media and Mobile9, afirmam que a internet não “matou” a televisão. 

Na verdade, estamos assistindo a mais televisão do que nunca; a internet, as redes 

sociais e os dispositivos móveis estão convergindo rapidamente com a televisão e 

afetando a maneira pela qual se experimenta a programação. Para os autores, a TV 

deixou de ser restrita a uma caixa na sala de estar para se tornar multiplataforma e 

estar acessível em qualquer lugar, por meio de qualquer dispositivo. 

                                                 
7
 Estudo Mídia Fatos 2012/2013, 13ª edição, promovido pela ABTA – Associação Brasileira de 

Televisão por Assinatura, no universo de 15,4 milhões de domicílios assinantes. Disponível em 
<http://www.midiafatos.com.br/site2013/index.html#/1/zoomed>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2012. 
8
 Pesquisa Social TV, realizada pelo IBOPE Nielsen Online em 13 regiões metropolitanas brasileiras, 

com pessoas de ambos os sexos, acima de10 anos de idade, entre os dias 13 e 29 de fevereiro de 
2012. Disponível em <http://www.ibope.com.br/ptbr/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/No-
Brasil-43-dos-internautas-assistem-a-TV-enquanto-navegam.aspx>. Acesso em: 28 de fevereiro de 
2012. 
9
 Ainda sem edição brasileira. 

http://www.midiafatos.com.br/site2013/index.html#/1/zoomed
http://www.ibope.com.br/ptbr/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/No-Brasil-43-dos-internautas-assistem-a-TV-enquanto-navegam.aspx
http://www.ibope.com.br/ptbr/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/No-Brasil-43-dos-internautas-assistem-a-TV-enquanto-navegam.aspx
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 O maior acesso à TV por assinatura e as constantes melhorias tecnológicas 

aqui descritas se somam em um cenário favorável no apontamento da relação 

interdependente entre consumo e esforços midiáticos, colocando sempre em 

questão a eficiência dos meios tradicionais (ou de massa) da comunicação 

mercadológica em contraponto à necessidade de se gerarem novas condições de 

experiência entre marcas e usuários. Essa experiência pode ser estratégica na 

procura de um resultado mercadológico eficiente (como o lançamento de um produto 

ou o incremento de um histórico de vendas), principalmente quando uma marca 

consegue agregar valor na mente de um consumidor; seja materializando-se durante 

um fenômeno de second screen ou até mesmo durante um momento específico na 

mediação entre produto e usuário em um ponto de venda. 

 

CONSUMO DE BENS COMO NORTEADOR DE COMPORTAMENTO 

 

Vivemos um momento significativo no país em que os números relativos ao 

consumo de bens e serviços são maiores que o próprio PIB (Produto Interno Bruto). 

Segundo o IBGE, o período entre 2004 e 2012 registra um crescimento ininterrupto 

do consumo junto às famílias brasileiras em proporções maiores que o crescimento 

do próprio PIB do país10. Isso representa um mercado demandante em que as 

indústrias fornecedoras de inúmeras categorias de produtos disputam a atenção de 

diferentes classes de consumo e, para ganhar essa disputa, reforçam suas 

estratégias comunicacionais frente a tantas outras como a produtiva, logística e de 

comercialização. Executivos que até então não se envolviam diretamente com a 

comunicação mercadológica são obrigados, em conjunto com os profissionais de 

comunicação e marketing, a desenvolver estratégias que atraiam consumidores por 

meio de novos canais, novos apelos e, consequentemente, novas mensagens. 

O Brasil em 2013 (quando essa introdução é redigida) é um país mais rico, 

porém menos jovem. Nossa pirâmide demográfica está completamente diferente da 

que tínhamos há pouco mais de vinte anos. Nossa expectativa de vida aumenta a 

cada ano, nos casamos tarde e temos menos filhos. Investimos mais em tecnologia 

e assumimos novas experiências em atos declaráveis de autoindulgência 

                                                 
10

 Disponível em <http://consumidormoderno.uol.com.br/consumo/crescimento-do-consumo-supera-
pib-pelo-8-ano-consecutivo>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2012. 

http://consumidormoderno.uol.com.br/consumo/crescimento-do-consumo-supera-pib-pelo-8-ano-consecutivo
http://consumidormoderno.uol.com.br/consumo/crescimento-do-consumo-supera-pib-pelo-8-ano-consecutivo
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consumista. Estudos realizados no Brasil em 201011, diante do novo poder de 

compra da Classe C, afirmavam que, a partir daquele momento, o comportamento 

do brasileiro diante do consumo assemelhava-se ao do consumidor americano dos 

anos 1950. Mais dinheiro circulante oriundo da produção, câmbio favorável, maior 

acesso ao crédito e uma classe social emergente são cenários comuns aos dois 

países, com um gap de aproximadamente sessenta anos. Mesmo assim, esse 

cenário proporcionou ao consumidor brasileiro alcançar o americano no último 

estágio do ciclo de consumo. Já havíamos, segundo a pesquisa, passado pelas 

fases do Ter Mais e do Saber Mais e estávamos vivenciando a fase do Experimentar 

Mais. Esta última, associada ao poder de compra que permitia novas experiências 

de consumo12 (STEFANO, 2010, p. 20-37). 

Sob o escopo da comunicação mercadológica, sempre estivemos diante de 

grandes desafios. Em plena era digital, isso toma novas proporções, principalmente 

ao estudarmos nossa relação social e cultural com o espaço eletrônico e virtual. 

Deparamo-nos, por exemplo, com conceitos como os Vestíveis: computadores e 

interfaces em forma de roupas e acessórios que, ao vestirmos, fornecem novas 

possibilidades para uma comunicação virtual, fomentando ainda mais a discussão 

entre comunicação e consumo que permeia esta pesquisa. O assunto ganhou pauta 

em uma reportagem veiculada no caderno de tecnologia do jornal Folha de S. Paulo 

(2012)13, assinado pelo jornalista Bruno Romani, que, por meio da opinião de 

diferentes consultores das áreas de tecnologia e inovação, traça um cenário de 

como os usuários vão se relacionar com computadores na rotina cotidiana. Um 

desses consultores é Patrick Moorhead14, que aponta os vestíveis como “o último 

estágio antes dos implantes que nos manterão constantemente conectados”. 

Impossível não associarmos esse contexto a McLuhan (2002), que já apontava, no 

início da década de 1960, os meios de comunicação como extensões do homem. 

Para o autor, “estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do 

                                                 
11

Ciclos do Consumo é um estudo publicado em 2010 pela consultoria Data Popular sobre as 
tendências de consumo do brasileiro. 
12

Conteúdo explorado em reportagem de capa da Revista EXAME, ed. 972, 28/07/2010, assinado 
pela jornalista Fabiane Stefano que, por meio de diferentes indicadores, aponta novos ciclos de 
consumo movidos pela renda, emprego e disponibilidade de crédito. 
13

 ROMANI, Bruno. Computadores para vestir. Folha de São Paulo, 23 de Julho de 2012. Caderno 
Tec, p.4. 
14

 Patrick Moorhead é presidente da Moor Insights & Strategy, empresa independente de análise em 
tecnologia, com foco em dispositivos móveis e computadores pessoais, bem como articulista da 
Forbes. 
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homem: a simulação tecnológica da consciência” (McLUHAN, 2002, p.17). Nela, o 

processo criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a toda 

a sociedade humana. 

Cenários como este, e tantos outros, certamente produzem inquietação. Até 

onde chegarão nossas possibilidades de conexão? Quanto a tecnologia ainda pode 

fomentar nossa comunicação em diferentes meios? Em que proporções nossas 

rotinas e nossos comportamentos serão transformados? Como será o consumo não 

só da informação, mas também de bens e serviços, diante de amplos cenários 

ligados à convergência e conveniência? Este estudo não dirige um foco à 

construção de respostas para essas indagações, mas discute a necessidade de 

equacionar o papel da comunicação (principalmente sob o viés mercadológico) 

diante das diferentes manifestações midiáticas que permeiam as relações sociais e 

como ela toma formas variadas nas relações de consumo, indicando que o meio 

pode apresentar-se, inclusive, sob a forma de uma loja, um ponto de venda cuja 

missão perpassa a comercialização para garantir ao consumidor uma experiência 

diferenciada com os atributos dos produtos. Esse raciocínio será melhor explorado 

no capítulo 3 desta dissertação. 

Qualquer discussão sobre comunicação e consumo deve levar em 

consideração uma somatória de variáveis. Campos e modelos de comunicação, as 

relações entre o sujeito e o objeto, a relevância da mediação na comunicação e sua 

influência no consumo somam-se em um pequeno universo comunicacional que, 

uma vez decifrado, pode apontar novos entendimentos sobre novas formas 

midiáticas. 

No mundo da convergência das mídias, “toda história importante é contada, 

toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de 

mídia” (JENKINS, 2009, p. 29). A intenção deste estudo é, portanto, inserir no rol 

dessas múltiplas plataformas um ponto de venda com o objetivo de apresentá-lo 

como uma ferramenta midiática, que exerce a função de mediação entre marcas, 

produtos e consumidores. Pode ser uma loja física, instalada em um shopping center 

ou, até mesmo, em uma rua de acentuada circulação, que traz em si a mesma 

necessidade de persuasão para geração de fluxo e conversão15. Pode ser ainda um 

                                                 
15

 Fórmula clássica do varejo que mede o número de pessoas que entram em uma loja versus o 
número que efetivamente realiza a compra. Tema abordado por Rosenbloom na discussão sobre 
Fluxo dos Canais (2002, p.32). 
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local que fabricantes e varejistas entendem como a linha final da cadeia produtiva, 

onde o consumidor escolhe determinados produtos em detrimento de outros. Essa 

interação entre quem fornece e quem distribui e esse momento de decisão é 

apontado como estratégico na visão de Alvarez (2008, p.54): “O objetivo da 

interação é se tornar orientado pela demanda. Em outras palavras, as decisões de 

fabricação e entrega são tomadas com base na demanda efetiva do consumidor 

final, naquele ponto de venda específico”16. Essa afirmação corrobora com o objeto 

deste estudo, uma vez que aponta a influência de um ponto de venda na cadeia 

produtiva da produção e comercialização de um produto, principalmente em se 

tratando de uma loja conceito ou Brand Shop que, além de ser um canal exclusivo 

das marcas, ainda garante a transmissão de atributos. 

 

TEMÁTICA E RELEVÂNCIA 

 

 Associar conceitos como consumo e comunicação passa, certamente, pelo 

entendimento da comunicação em diferentes nuances. É importante estabelecer o 

caminho para o estudo dessa relação levando-se em consideração a própria 

realidade social em que ela está inserida. França (2002, p. 13) reforça essa 

necessidade quando questiona os paradigmas da comunicação: “Considera-se mais 

proveitoso – e mais interessante – investir no desenvolvimento de estudos sobre as 

práticas comunicacionais do que nesse esforço de buscar uma sistematização de 

seus referenciais teóricos e metodológicos”. Esta pesquisa se propõe, portanto, a 

trabalhar em sua problematização por meio de uma pesquisa teórica, sem 

desconsiderar a necessidade de uma pesquisa empírica envolvendo os principais 

agentes da relação sujeito e objeto. 

É preciso, portanto, entender as peculiaridades de uma pesquisa em 

comunicação. Ela parte, essencialmente, da curiosidade e da observação da 

realidade comunicativa, em fazermos as primeiras perguntas que nos levam a 

avaliar possibilidades, explorar fontes e eleger métodos para chegarmos às 

                                                 
16

 Base do movimento ECR (Efficient Consumer Response), iniciado nos EUA, no final dos anos 
1980, quando varejistas, principalmente do setor de alimentos, começaram a sofrer uma forte 
competição em preço das redes de desconto e, para evitar perdas significativas nas guerras de 
preços, uma nova rotina começou a ser implantada entre indústria e varejo, baseada na busca de um 
benefício mútuo que, por meio da cooperação, cortasse custos da operação, tendo como objetivo a 
satisfação do consumidor final (VARLEY, 2005, apud ALVAREZ, 2008, p. 54). Este movimento 
também tem atuação pelo ECR Brasil. Disponível em <http://ecrbrasil.com.br>. Acesso em: 28 de 
fevereiro de 2012. 

http://ecrbrasil.com.br/
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respostas dos problemas levantados (SIMELIO, 2011, p.45). Esta afirmação, quando 

associada aos desafios da comunicação mercadológica, aponta para a necessidade 

de se adotar um tema relevante, cuja contribuição seja pertinente aos anseios do 

mercado e do consumidor enquanto agente importante nesta relação marca e 

usuário.  

O tema para uma pesquisa científica surge quase sempre de uma inquietude, 

de uma dificuldade prática. Para Santaella (2001, p. 158), um tema surge também 

de uma “intenção ainda imprevista, uma imprecisão que só pode ser indicadora de 

que a escolha de um tema advém muito menos de uma vontade racional do que de 

motivos sobre os quais temos pouco domínio consciente”. Por isso, a definição do 

tema para este estudo passa pela observação e pela prática do pesquisador na 

gestão da comunicação mercadológica em diferentes cenários inseridos em 

departamentos de marketing e comunicação de empresas no papel de produtoras e 

distribuidoras de produtos de consumo e serviços, bem como em agências de 

propaganda e de comunicação promocional com o desafio de prover aos clientes 

anunciantes soluções criativas com foco na agregação de valor às suas marcas e, 

consequentemente, no giro de seus produtos. Sempre envolvendo diferentes perfis 

de consumo, impactados por diferentes meios de comunicação. Rotinas como estas 

continuam assegurando às marcas anunciantes e às suas agências de publicidade 

uma constante inquietude na busca de inovações junto aos meios de comunicação e 

suas mensagens. O crescimento do varejo aliado à necessidade de aumentar a 

capilaridade das marcas e à abertura de novos canais de comunicação que 

aproximem produtos e consumidores, somam-se na formatação deste tema: “ A 

Brand Shop como ferramenta midiática e sua influência na experiência de compra”, 

tendo como objeto empírico as Brand Shops  (também chamadas de Lojas 

Conceitos) da Apple17 cujo universo, para esta pesquisa, limita-se ao das lojas da 

cidade de Curitiba / PR. A função maior deste tema de pesquisa é promover a  

discussão sobre novos mecanismos na comunicação mercadológica por meio de 

diferentes canais, assegurando que esta dissertação consiga realizar análises que 

possam, eventualmente, auxiliar em futuras reflexões sobre novas soluções 

                                                 
17

 A marca Apple trabalha suas Brand Shops por meio da marca Apple Store. Nos países que ainda 
não contam com esse modelo, a empresa trabalha com um conceito mundial denominado Apple 
Premium Reseller. Uma ação cooperada com um revendedor local que no Brasil tem a rede Fast 
Shop como administradora das sete lojas a2YOU, localizadas nas cidades de Curitiba, São Paulo e 

Rio de Janeiro. Na cidade de Curitiba são duas lojas a2you, uma localizada no Shopping Barigüi e 
outra, no Shopping Muller. 
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midiáticas aos gestores de comunicação mercadológica e suas agências de 

propaganda, diante do mesmo cenário provocativo apontado pelo pesquisador e 

abordado acima.  

A escolha deste canal por parte do pesquisador deu-se, basicamente, pela 

representatividade da marca diante do mercado consumidor de soluções 

tecnológicas, bem como pelo cuidado na representação de seus pontos de venda, 

como é possível observar a loja da Apple em Nova York na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Brand Shops não são um fenômeno propriamente novo. Na verdade, trata-

se de um conceito de loja cíclico, pois a indústria sempre procurou uma maior 

aproximação junto aos consumidores por meio de suas lojas próprias e, 

posteriormente, suas lojas-conceito, independente de outros canais de distribuição e 

comercialização adotados. Alguns estudos também abordam essa mesma discussão 

sobre vários ângulos. É o caso do arquiteto italiano Giulo Ceppi, em artigo publicado 

na revista eletrônica da Escola Superior de Design de Barcelona18 que aborda um 

                                                 
18

 Artigo publicado na ELISAVA TdD, revista da Escola Superior de Design de Barcelona, ed. 15, em 
1998 com o título Novas tendências no ponto de venda. Comércio como uma segunda unidade de 

Fonte: SANTINI, Luiza B., 2013. 

FIGURA 01: FACHADA DA BRAND SHOP DA APPLE NA 5ª AVENIDA EM NOVA YORK – EUA 
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cenário pertinente a esta pesquisa quando aponta a relação entre bens de consumo, 

sua representação e a função comunicacional do ponto de venda, além de 

apresentar algumas classificações de lojas, incluindo a Brand Shop. O autor a define 

como “um exemplo de quando o comércio assume o papel de materializar os valores 

exclusivos de suas marcas”19, deixando claro o papel midiático que uma loja pode 

representar para uma marca diante de seu público consumidor. 

Há também uma dissertação20 que traz elementos comuns a esta discussão, 

tendo como premissa a relação Comunicação e o Consumo, o ponto de venda como 

uma representação desta relação e a ressignificação dos objetos comercializados e 

sua relevância comunicacional. Ao analisar os objetos em suas condições estáticas 

“por constituírem um conjunto de limitações em suas capacidades”, reconhece em 

contrapartida seu valor simbólico quando afirma que “seu uso pode ser articulado 

pelo sujeito” por meio de diferentes significações (SOUZA, 2009, p. 145). Também 

vale apontar a monografia que traz uma rede de varejo nacional e seu projeto 

envolvendo uma loja-conceito21 como geração de experiência entre marcas, 

produtos e consumidores, além da relevância mercadológica desta relação. 

Principalmente quando a autora afirma que este modelo de loja oferece um 

ambiente diferenciado “relacionado ao prazer do consumidor em envolver-se nas 

experiências de compra e, ao mesmo tempo, resolver dúvidas antes da decisão da 

compra” (JANJAR, 2010, p. 87). Atesta-se, com isso, a existência de um papel 

adicional à loja como provedora de informações, além de sua responsabilidade 

comercial. 

 Vale apontar também o artigo de Geargeoura e Moriguchi (2011, p. 90), 

publicado em congresso22, que também permeia o significado do ponto de venda 

diante do recorte do mercado de luxo, tendo como premissa a evolução das lojas 

diante dos ciclos da moda. O artigo contribui para esta pesquisa quando aponta a 

                                                                                                                                                         
produção (tradução do autor). Disponível em <http://tdd.elisava.net/coleccion/15/ceppi-es>. Acesso 
em: 28 de fevereiro de 2012. 
19

 Tradução do autor. 
20

Comunicação e cultura de consumo: Ponto de venda e Design, variáveis influenciadoras no 
comportamento do consumidor. Defendida em 2009 por Lucimar A. Roseira de Souza na Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 
21

 Experiência no ponto de venda: a construção de lojas-conceito como diferencial competitivo. 
Monografia de Pós-Graduação apresentada em 2010 por Claudia Janjar na Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
22

 Formatação de lojas-símbolo no varejo de luxo: tradição ou inovação? Das antigas maisons às 
modernas lojas-conceito e flagships. Artigo publicado em 2011, no 6º Congresso do Instituto Franco-
Brasileiro de Administração de Empresas, pelos autores GEARGEOURA, Lucien J. e MORIGUCHI, 
Stella N. 

http://tdd.elisava.net/coleccion/15/ceppi-es
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importância de uma loja ao varejista: “por meio do oferecimento intencional dos 

estímulos do ambiente que são percebidos pelo cliente e afetam seu comportamento 

de compra”, ocasionando geralmente resultados positivos às empresas. 

Pesquisas como essas demonstram que um ponto de venda pode ser 

entendido como um canal representativo na estratégia de transmissão de valores de 

marca, bem como na possibilidade de experiências diferenciadas entre 

consumidores, usuários, produtos e serviços.  A relevância desta dissertação está, 

portanto, na discussão sobre a Brand Shop no papel de um possível canal midiático 

que pode gerar valor às marcas em conjunto com outras estratégias 

comunicacionais. 

 

PROBLEMA COMUNICACIONAL 

 

 O problema do estudo está diretamente ligado à relação entre a comunicação 

mercadológica e a sociedade de consumo. A primeira pelas suas dimensões sociais, 

culturais, políticas e econômicas, principalmente quando responsável pela 

conceituação de produtos e serviços e pela frequência de suas mensagens. A 

segunda pela sua capacidade de julgar e avaliar seus membros, principalmente pela 

conduta relacionada aos hábitos de consumo. 

O problema que este estudo pretende discutir está, portanto, na relevância da 

Brand Shop enquanto ferramenta midiática, tendo como premissa sua dupla função 

comercial e comunicacional (a ser desenvolvida no capítulo três desta dissertação “A 

Brand Shop como canal de distribuição e de comunicação”). A pergunta de pesquisa 

que norteia a investigação é: Como aferir a função midiática da Brand Shop por meio 

de indicadores mercadológicos, diante da relação entre marca e consumidor, e quais 

os residuais desta ligação, diante da necessidade da práxis em medir quais atributos 

da marca serão transmitidos/percebidos durante a experiência de compra?  

A resposta de tal questão não está associada apenas aos anseios 

mercadológicos, mas principalmente à intenção de incluir a Brand Shop, enquanto 

um efetivo canal midiático, nos estudos comunicacionais, tendo o Brand Equity23 

como premissa para esta investigação. 

                                                 
23

 Metodologia para mensurar o valor de uma marca perante um público determinado. Esse conceito 
será apresentado de forma refinada no capítulo 2 e aplicado em estudo de caso no capítulo 3. O 
autor desta dissertação teve contato com esta metodologia em contexto profissional (atuando no 
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Para responder à problematização, esta pesquisa tem por objetivo específico 

demonstrar o papel midiático da Brand Shop no universo da comunicação 

mercadológica, assumindo seu papel comunicacional na relação marca e 

consumidor mesmo diante do seu papel ambíguo de agente comercial e 

comunicacional. Para isso será preciso: 

 

 a) Entender os diferentes modelos de comunicação para melhor 

contextualizar a comunicação mercadológica no centro deste estudo e, a 

partir desta premissa, avaliar como os agentes envolvidos podem assumir os 

papéis de marca e consumidor e quais os elementos que influenciam a 

relação entre ambos; 

  

 b) Analisar diferentes significados para os bens de consumo, bem como sua 

significância enquanto transmissores de mensagem, pois é importante 

entender os fatores que levam à escolha de determinados produtos e a 

influência das marcas que os chancelam.  

 
c) Explorar o atributo da mediação no esforço comunicacional entre marcas e 

consumidores, como premissa da comunicação persuasiva com foco no 

consumo. Com isso, é possível investigar o quanto o significado transmitido 

por produtos e marcas pode torna-se percebido quando se tem um ponto de 

venda como mediador. 

 

d) Mensurar a percepção de valor oriunda da transmissão de atributos de 

marcas e produtos junto a usuários, tendo a Brand Shop como principal canal 

de mediação. Uma vez entendido o processo comunicacional que envolve 

esses integrantes e o residual que o consumidor tem ao final desse processo, 

pretende-se ter uma melhor visualização da força midiática do canal. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
mercado publicitário), o que motivou o desenvolvimento de uma hipótese associada ao uso desse 
conceito como recurso teórico visando análises das Brand Shops enquanto ferramenta midiática. 
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APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

O primeiro capítulo, intitulado A comunicação e o consumo como agentes 

catalisadores na significação das mercadorias, apresenta diferentes modelos e 

conceitos da comunicação com o objetivo de preparar o leitor para o entendimento 

da função comunicacional de um ponto de venda. Também estabelece uma relação 

histórica entre comunicação e consumo por meio de um recorte no período Pós-

Revolução Industrial e, a partir dessa leitura, o capítulo procura trazer à discussão a 

relação indissociável entre o sujeito (consumidor) e o objeto (produtos), tendo a 

simbologia deste último como maior ponto de relevância e o entendimento da 

mediação aplicado a essa relação. 

Em termos conceituais, o capítulo inicia com uma explanação sobre os 

diferentes conceitos e modelos de comunicação (GOMES, 2004, p. 10-33), com o 

objetivo de contextualizar ao leitor o universo da comunicação e iniciar o 

entendimento de uma loja como ferramenta comunicacional. Explora-se também 

uma relação histórica entre comunicação (GIOVANNINI, 1987), (BURKE, 2003), 

(THOMPSON, 2011) e consumo (SLATER, 2002) em um recorte no período Pós-

Revolução Industrial demonstrando o significado que os produtos passam a ter 

diante dos consumidores e como a comunicação aliada à tecnologia fomenta essa 

releitura. Essa significação dos bens de consumo ganha proporções com Marx 

(1983, p. 72) e seu olhar sobre o consumo sempre parametrizado pela produção, 

somado ao pensamento complementar de Miller (2007, p. 51-53), que defende um 

equilíbrio entre consumo e produção. Douglas (2006, p. 101-118) contribui para esta 

leitura por meio da “flutuação dos significados” dos bens. O capítulo finaliza com 

uma abordagem sobre a mediação e sua relação com a persuasão, entendendo-se 

esta última como um componente representativo da comunicação mercadológica e 

tem Silverstone (2005, p.33) e Barbero (2009, p. 290) como principais referências. 

O segundo capítulo, A marca como ativo tangível e intangível e sua 

relevância na comunicação mercadológica, tem por objetivo primário estabelecer o 

entendimento sobre marca com ênfase no seu papel de ativo para indústria 

fornecedora e simbólico diante do consumidor, principalmente na relação emocional 

entre ambos, além de apontar a importância do Branding como ferramenta de 

gestão sobre essa relação marca/consumidor e suas implicações comunicacionais. 

O capítulo traz ainda a discussão sobre signos e mensagens na comunicação 
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mercadológica, tendo a experiência de compra como maior materialização desse 

contexto. O foco deste conteúdo é aproximar o leitor das diferentes práticas da 

comunicação mercadológica e apontar a força de suas mensagens, apresentando o 

papel e a relevância de uma marca (AAKER, 2007, p. 111-140), KOTLER (2006, p. 

269), bem como a gestão sobre a mesma sob a estratégia do Branding com Tybout 

e Calkins (2006). O capítulo finaliza com as articulações entre diferentes ferramentas 

comunicacionais tendo Shimp (2009, p. 24-51) e Ogden (2007) como referências em 

comunicação mercadológica integrada.  

O terceiro e último capítulo, A Brand Shop como canal de distribuição e de 

comunicação, aborda os conceitos sobre canais de distribuição e sua função 

comunicacional diante de estratégias integradas na comunicação mercadológica. 

Com isso, a visualização da Brand Shop enquanto canal de comunicação e 

comercialização ficará mais clara ao leitor. Esta fase da dissertação também dá 

ênfase ao objeto empírico retratado aqui pela Brand Shop da Apple no Brasil, em 

especial suas duas lojas situadas em Curitiba. O capítulo explora dados 

provenientes de uma pesquisa empírica exploratória com entrevistas 

semiestruturadas, cujo objetivo é aferir o quanto o consumidor entende efetivamente 

este canal como um veículo midiático e qual o residual de sua mensagem. Para este 

capítulo, Rosenbloom (2002) e Alvarez (2008) abordam conceitos e descrevem 

ambientes dos canais de marketing entendidos como componentes da cadeia 

produtiva de produção e distribuição de produtos. Os conceitos das Brand Shops e 

das Lojas-Conceito são detalhados sob o olhar de Strunck (2011, p. 59) como 

resposta efetiva da indústria à pressão que as grandes redes de varejo imprimem 

nas tratativas comerciais. A pesquisa exploratória e sua metodologia são pautadas 

por Gil (2010), com o objetivo de apontar os itens de maior relevância 

acompanhados de uma diagnose palatável ao leitor, conduzindo-o a um raciocínio 

conclusivo.   

 Finalmente, as considerações finais sintetizam as análises realizadas e 

apresentam desdobramentos possíveis para este trabalho em futuras pesquisas e 

aplicações da práxis envolvendo a conjunção de conceitos como comunicação, 

consumo, varejo e canais de marketing. 
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1. A COMUNICAÇÃO E O CONSUMO COMO AGENTES CATALISADORES NA 

SIGNIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS 

 

 Estabelecer uma relação recíproca entre comunicação e consumo pode ser 

um caminho produtivo para o entendimento da influência midiática na ação de se 

consumir produtos e serviços. Este capítulo parte dessa premissa para apontar a 

importância em se analisar outros meios portadores de mensagens que não apenas 

os de comunicação de massa24 em que os maiores exemplos são a televisão, rádio, 

jornal, revistas e outdoors25. Todos compõem um cardápio de soluções para a 

comunicação mercadológica perante os anunciantes e suas agências de 

propaganda. 

 É importante entender que esses meios de comunicação estão inseridos em 

uma cadeia produtiva que tem, em um extremo, o anunciante e seu produto e/ou 

serviço que precisam ser anunciados e, no outro extremo, o consumidor que, diante 

do ato de suprir suas necessidades, escolhe um produto e/ou serviço de maior 

residual em sua mente. Para Sternthal e Lee (2006, p. 135), esse residual é o que 

move um consumidor a escolher determinado produto ou serviço com base na 

memória, já que “uma marca que vem em mente mais facilmente tem maior chance 

de ser escolhida”. Exposições frequentes às mensagens, por meio de diferentes 

ferramentas midiáticas, garantem às marcas maior assertividade na preferência de 

seus consumidores, quer seja diante de uma compra técnica ou de uma compra por 

impulso cuja deliberação é praticamente instantânea. Entre esses extremos, estão 

uma infinidade de fornecedores providos de meios para que a mensagem de quem 

fornece chegue de maneira clara para quem decide e compra. Todos trabalham em 

um jogo de percepções para que esses residuais anteriormente citados sejam 

entendidos como atributos de valor das marcas expostas e transformem-se em 

decisões. Para Kotler (2006, p 184-186), as percepções que as pessoas têm em 

                                                 
24

 Quando a comunicação é dirigida a um grande público (relativamente numeroso, heterogêneo e 
anônimo), por intermediários técnicos sustentados pela economia de mercado e a partir de uma fonte 
organizada. Trata-se dos Meios de Comunicação de Massa (MCM), cuja principal característica é a 
de atingir simultaneamente uma vasta audiência em que, dentro de um breve período de tempo, 
centenas de milhares de ouvintes, espectadores ou leitores são impactados.  
Esse conceito foi definido a partir de um compilado de definições presentes em Dicionário de 
Comunicação (1998). Obra de Carlos A. Rabaça e Gustavo G. Barbosa, com colaboração de Muniz 
Sodré e cotada nas referências bibliográficas do trabalho. 
25

 Painel fixado em vias urbanas, caracterizado como “Cartaz publicitário de grandes proporções. 
Pode-se ou não utilizar o aplique – continuação do outdoor que excede os limites do painel, com o 
objetivo de proporcionar maior impacto” (LUPETTI, 2012, p. 185). 
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determinadas situações é o que influencia suas ações. O autor faz uso do conceito 

de atenção seletiva, que pode ser definida de modo breve como a seleção de um 

anúncio em particular a que o indivíduo foi exposto, considerando a quantidade de 

peças com a qual esse indivíduo tem contato durante o dia26. 

O maior desafio da comunicação mercadológica parte desta situação em que 

é preciso entender quais estímulos serão percebidos efetivamente no esforço de 

conseguir a atenção do público consumidor diante de três cenários prováveis: (i) 

estímulos diante de necessidades, (ii) estímulos previsíveis e (iii) estímulos por 

desejos. Quando (i) já se tem a predisposição em consumir determinado produto por 

meio de uma necessidade efetiva, uma pessoa não prestará maior atenção aos 

estímulos comunicacionais daquilo que ela julga não precisar no momento. Em 

contrapartida (ii), ela estará mais propensa a receber estímulos dentro de ambientes 

físicos ou virtuais pertinentes aos produtos de sua necessidade. Contudo, ainda 

existe um cenário mais desafiador (iii), onde é mais provável que as pessoas notem 

estímulos cujos desvios são maiores em relação ao estímulo normal. Neste caso, 

estamos falando de estímulos com forte apelo promocional e de descontos, 

geralmente oriundos de uma tática comunicacional agressiva. 

 Diante desse universo desafiador, este trabalho abordará com maior 

profundidade o esforço pela percepção do consumidor no capítulo dois (A marca 

como ativo tangível e intangível e sua relevância na comunicação mercadológica). 

Contudo, como premissa para essa abordagem, é importante analisarmos, ainda 

neste capítulo, alguns conceitos básicos sobre comunicação, seus modelos e as 

relações entre aquilo que entendemos e o que consumimos. 

 

1.1.  CONCEITOS E MODELOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Para uma melhor visualização do fenômeno comunicacional, Gomes (2004, p. 

10) defende a existência de modelos que, conforme as perspectivas adotadas, não 

se limitam a um desenho único e tampouco são estáticos. Contudo, a partir desta 

leitura, o autor aponta três enfoques para a estruturação desses modelos que 

                                                 
26

Conceito abordado pelo autor na obra Administração de Marketing (2006, p.172-200), em conteúdo 
que explora diferentes análises sobre ciclos de decisão de compra por parte do consumidor e que se 
baseia no fato de que as pessoas estão expostas, em média, a mais de 1.500 anúncios ou outros 
modelos de comunicações de marca ao dia. Como não se pode prestar atenção em todos esses 
estímulos, a maioria é filtrada. 
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envolvem as teorias sobre comunicação: O mundo das coisas (i), focado no objeto; o 

mundo do sujeito (ii), focado no sujeito que atua; e, finalmente, o mundo do social 

(iii), que engloba a relação do sujeito com a sociedade. O autor ainda complementa: 

“Em cada um destes mundos, o acento e o privilegiamento dos conceitos de teoria 

da comunicação irão variar substancialmente” (GOMES, 2004, p.10). Quando se 

coloca o objeto como foco (i) diante da discussão entre comunicação e consumo, 

estamos nos relacionando com mercadorias e serviços. Diante da relação de 

consumo, essa leitura recebe uma classificação técnica de bens perante os hábitos 

de compra, segundo Yanaze (2011, p.89-91): 

 

a) Bens de conveniência: adquiridos com frequência com esforços reduzidos por 

parte do comprador que tem um papel bastante facilitado pelo ofertante, 

geralmente caracterizado pela indústria fornecedora. Esta, diante de uma 

estratégia conjunta de logística e preço, esforça-se para disponibilizar seus 

produtos em um maior número de pontos de vendas, caracterizados pelos mais 

diversos canais e com preços acessíveis. Entende-se por canais os ambientes 

de comercialização ou de distribuição dos produtos que atuam como interface 

comercial entre a indústria fornecedora e o consumidor27 e que, na situação de 

consumo pela conveniência, são caracterizados pelas lojas de conveniência ou 

pelas áreas de conveniência em grandes varejos. Essa classificação ainda 

recebe uma subclassificação de básicos (alimentos da cesta básica como pão e 

leite), de impulso (alimentos como chocolates ou bebidas) e os de emergência 

(remédios para mal-estar ou mesmo combustíveis). 

 

                                                 
27

 Conceitos de canais abordados por diferentes categorizações por Bert Rosenbloom na obra Canais 
de Marketing: uma visão gerencial (2002, p. 23-43). O autor trabalha diferentes conceituações a partir 
da análise dos “Fluxos dos Canais” representados pelo fluxo do produto (i), fluxo de negociação (ii), 
fluxo de propriedade (iii), fluxo de informação (iv) e fluxo de promoção (v), fornecendo, com isso, uma 
visão mais ampliada dos canais, apontando-os como peças estratégicas que vão além da operação 
logística. O fluxo do produto (i) refere-se ao movimento físico real do produto desde sua produção até 
o consumidor final. A negociação (ii) é relevante para esta agregação de valor aos canais, pois 
representa a interação das funções de compra e venda associadas à transferência dos direitos sobre 
os produtos cuja propriedade (iii) toma diferentes formas à medida que o produto é transferido. O 
fluxo de informação (iv) aponta para o fato de que todos que participam da cadeia de distribuição 
participam da troca de informações e o fluxo de promoção (v) refere-se ao fluxo de comunicação 
persuasiva na forma de comunicação mercadológica e executada por diferentes ferramentas e ações 
midiáticas entre os canais e os públicos consumidores. Para Rosenbloom (2002, p. 34), o conceito de 
fluxos dos canais “ajuda a transmitir a natureza dinâmica dos canais de marketing”, quer seja como 
um agente de distribuição ou como um agente responsável pela reverberação de uma mensagem 
estratégica endereçada ao consumidor final. 
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FIGURA 02 – DETALHE DO INTERIOR DE UMA LOJA DE CONVENIÊNCIA INSTALADA 
EM UM POSTO DE GASOLINA 

FONTE: E-PAMA, 2011, disponível em ‹http://www.epama.com.br/loja-de-conveniencia-e-
opcao-para-quem-quer-abrir-o-proprio-negocio›. Acesso em 16 mai. 2013. 

FIGURA 03 – DETALHE DA ÁREA DE CONVENIÊNCIA EM UM SUPERMERCADO 

FONTE: BLOG DO RONCO, 2012, disponível em 
‹http://blogdoronco.blogspot.com.br/2012/11/ribeirao-bonito-ganha-supermercado.html›. Acesso 

em 16 mai. 2013. 

http://www.epama.com.br/loja-de-conveniencia-e-opcao-para-quem-quer-abrir-o-proprio-negocio
http://www.epama.com.br/loja-de-conveniencia-e-opcao-para-quem-quer-abrir-o-proprio-negocio
http://blogdoronco.blogspot.com.br/2012/11/ribeirao-bonito-ganha-supermercado.html
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b) Bens de compra comparada: são aqueles que, em função dos seus custos mais 

elevados, exigem um maior esforço do consumidor na pesquisa de melhores 

ofertas e qualidade. O consumo é mais específico e esporádico tendo como 

exemplos automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos e de tecnologia. Também 

podem ser subdividos em homogêneos (quando não existe muita distinção entre 

marcas de diferentes fornecedores) e heterogêneos (quando apresentam 

diferenças significativas de atributos tangíveis e intangíveis). 

 

c) Bens de uso pessoal: são produtos altamente diferenciados e geralmente 

atrelados a valores sentimentais. Neste caso, o comprador empreende um 

esforço muito maior para adquiri-los e busca o produto depois de já ter 

internalizado o conceito de alto valor, rejeitando produtos concorrentes. 

Caracterizados por obras de arte, joias, imóveis, viagens internacionais etc. 

 

d) Bens de demanda negativa: produtos ou serviços não procurados 

espontaneamente. Geralmente marcados por uma imagem de violência e 

insegurança como seguros de um modo geral, assistência funeral, serviços 

hospitalares, blindagens de veículos, armas para proteção etc. 

 
 Classificações como esta de Mitsuru Yanaze28 seguem o princípio de outras 

que procuram dotar produtos e serviços com papéis e significados diante de várias 

situações de compra e venda. Essas classificações têm por objetivo apontar aos 

gestores de marketing e comunicação de empresas fornecedoras e de distribuição 

cenários favoráveis para o estabelecimento de estratégias comerciais e 

comunicacionais, com o objetivo de aumentar as vendas de produtos que estão sob 

suas responsabilidades. Contudo, este olhar sobre significados pode e deve tomar 

outras proporções para tornar ainda mais eficazes as estratégias comunicacionais. É 

preciso somar, por exemplo, o olhar antropológico de Mary Douglas (2006, p. 120) 

quando ela se refere a esses modelos de classificação de “dicotomia cartesiana”, 

entre a experiência física e psíquica que temos diante dos bens. O argumento da 

                                                 
28

 Mitsuru Higuchi Yanaze é professor doutor titular da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo 
(ECA - USP) e em seu livro Gestão de Marketing e Comunicação: avanços e aplicações (2011) 
aponta outros modelos de classificação de produtos inseridos na relação de compra e venda quer 
seja no mercado consumidor (mercado B2C – business to consumer), quer seja no mercado 
organizacional (mercado B2B – business to business), seguindo classificações de Kotler (2006, p. 
172-229). 
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autora é o de que todos os bens são portadores de significados, mas nenhum o é 

por si mesmo, pois o significado está nas relações entre todos os bens e, se 

afastarmos essas relações da interação humana, perdemos a condição de entender 

as mensagens. Isto significa que qualquer análise de caráter classificatório ou de 

significação sobre o que os bens nos comunicam passa inevitavelmente pelo foco na 

atuação do sujeito nesta relação (ii), como segunda vertente de Gomes (2004) no 

mundo do sujeito. 

 Se Mary Douglas (2006) apresentou condições de entendermos melhor o 

mundo das coisas citado por Gomes (2004), é Bauman (1998) que em seus 

apontamentos sobre a Pós-Modernidade nos auxilia com o olhar sobre o mundo do 

sujeito diante dos esforços comunicacionais e de consumo. O autor demonstra que o 

período entendido como a segunda metade do século XX foi decisivo para a maneira 

como a sociedade ocidental foi definitivamente moldada. Em especial, quando os 

sujeitos desempenhavam papéis produtivos e a sociedade buscava avanços por 

meio de esforços coletivos e que agora deram passagem para papéis de 

consumidores em posições individuais e conflitantes. Para isso, o autor enfatiza: 

 
Se o consumo é a medida de uma vida bem-sucedida, da felicidade e mesmo 
de decência humana, então foi retirada a tampa dos desejos humanos: 
nenhuma quantidade de aquisições e sensações emocionantes tem qualquer 
probabilidade de trazer satisfação de maneira como o “manter-se ao nível dos 
padrões” outrora prometeu, não há padrões a cujo nível se manter – a linha 
de chegada avança junto com o corredor e as metas permanecem 
continuamente distantes, enquanto se tenta alcançá-las (BAUMAN, 1998, 
p.56). 

 

Esta mudança de papel de sujeito produtor para sujeito consumidor apontado 

por Bauman toma forças no âmbito comunicacional, quando o autor complementa o 

raciocínio de que emanam mensagens em todos os lugares, por meio de todos os 

meios de comunicação, de que não existem papéis definidos a não ser o de 

“apoderar-se de mais”, de consumir mais, de ter mais e de, enfim, ganhar mais no 

novo quadro social que se estende neste período Pós-Moderno. E é este quadro 

social em que o sujeito está inserido com um novo papel que se entende como o 

mundo social (iii) de Gomes (2004), que envolve o sujeito e sua relação social como 

o último modelo apontado que subsidia os estudos comunicacionais. 

Há ainda, na visão de Bauman, outro ponto conflitante na identidade entre 

sujeito e objeto. Uma confusão de papéis entre consumidores e mercadorias em 

que, muitas vezes, o primeiro faz o papel do segundo. Para o sociólogo polonês, o 
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sujeito também se transforma em produto neste quadro de representação que aqui 

se discute, uma vez que todos “habitam o mesmo espaço social chamado mercado” 

(BAUMAN, 2008, p. 13). É neste espaço social que o sujeito, na procura do 

pertencimento e aceitação, remodela a si mesmo como uma mercadoria na intenção 

de obter atenção e atrair. 

É Silverstone (2011, p. 181) que ampara esta vertente quando afirma que 

“vivemos entre outros” e que nisso reside nossa humanidade, já que dividimos 

valores, interesses e crenças ao vivermos em comunidade, além do fato de 

encontrarmos nossas identidades nas relações sociais por meio de uma 

necessidade de pertencimento.  Procurando justificar por que estudamos a mídia, 

especificamente neste enquadramento de viver-se em comunidade, Silverstone 

ainda aponta a importância do esforço midiático ao fornecer os recursos simbólicos 

tanto para a mudança como para a resistência à mudança em sociedade. Sob este 

aspecto, pertencer e como pertencer podem ser definidos por meio de uma 

representação simbólica da comunidade em que se vive. 

Essa relação entre sujeito e objeto e, principalmente o significado que o 

último tem em relação ao primeiro, será melhor abordada no subitem 1.3 deste 

capítulo: A relação sujeito, objeto e consumo. 

A partir deste apanhado sobre o mundo dos objetos, do sujeito e social, 

apontados por Gomes (2004) como modelos que envolvem os estudos 

comunicacionais, é possível vislumbrar a abrangência de uma discussão sobre a 

comunicação e suas vertentes. A necessidade de compreender diferentes 

ferramentas comunicacionais passa por um entendimento sobre o significado que 

podemos subtrair de produtos de consumo, o papel social que o sujeito que 

consome pode adotar e o sentimento de pertencimento que esse mesmo sujeito 

pode assumir perante seu meio. 

A partir desse raciocínio, é possível visualizarmos a relação de um 

consumidor diante de um ambiente comunicacional, caracterizado por uma loja, na 

relação do “mundo do sujeito” apontado pelo autor, pois ambos permitem o 

estabelecimento de uma comunicação entre marca e comprador em uma relação de 

interação e interdependência. Facilmente podemos entender o significado dos 

produtos consumidos diante do “mundo dos objetos” e, se pensarmos na experiência 
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no estágio do Pós-Compra29, também é possível visualizar o sentido de 

pertencimento do consumidor com base no “mundo social”. 

 Ainda na procura do entendimento da comunicação, Gomes (2004, p. 13) 

aponta a necessidade de entendermos a comunicação além de sua abordagem 

etimológica30, ao visualizá-la por meio de diferentes conceitos: (i) o conceito 

biológico, (ii) pedagógico, (iii) histórico, (iv) sociológico, (v) psicológico e (vi) o 

estrutural. 

 Segundo o autor, ao entendermos que a comunicação é “o ato de exprimir, 

transmitir ou registrar o que se passa na mente do indivíduo”, estamos trabalhando 

com a comunicação associada a um conceito biológico (i). Partindo-se deste 

conceito e tendo a mente humana como premissa para entender as diferentes 

manifestações da comunicação em diferentes esforços midiáticos, chega-se, 

impreterivelmente, a McLuhan (2007) quando este aponta os meios de comunicação 

como extensões do homem. Para o autor, projetamos nosso próprio sistema nervoso 

central abolindo parâmetros como tempo e espaço e “estamos nos aproximando 

rapidamente da fase final das extensões do homem: a simulação tecnológica da 

consciência” (McLUHAN, 2007, p.17). Nela, o processo criativo do conhecimento se 

estenderá coletiva e corporativamente a toda a sociedade humana onde os meios 

não serão produtores diretos dessa consciência e sim de acontecimentos que 

deverão originá-la, principalmente quando estamos diante da inter-relação entre 

diferentes meios. McLuhan trata o fato como “hibridização dos meios” (2007, p.67), 

cujo resultado é a liberação de uma grande força e energia, em uma metáfora ao 

maior poder de uma mensagem oriunda da força resultante de diferentes meios 

comunicacionais. Esse raciocínio pode ser entendido como uma premissa ao 

conceito de convergência que anos depois seria tratado com maior profundidade por 

autores como Henry Jenkins.31 

                                                 
29

 O comportamento do pós-compra é, segundo Kotler (2006, p.188-197), o último estágio do 
processo de decisão de compra precedido pelos estágios de Reconhecimento do problema, Busca de 
informações, Avaliação de alternativas e Decisão de compra. Este processo demonstra cada estágio 
vivido pelo consumidor na escolha de um produto ou serviço até seu último estágio de pós-compra 
quando, após a compra e o consumo efetivo, o consumidor processa uma avaliação fruto da equação 
entre a expectativa sobre o produto/serviço em questão e o seu real desempenho. Nesta última fase, 
conforme o saldo dessa equação, o consumidor forma opinião diante do seu meio social. 
30

 O autor aponta como definição etimológica que a palavra comunicação “provém do latim comunis e 
significa tornar comum, estabelecer comunhão, participar de comunidade por meio do intercâmbio de 
informações” (GOMES, 2004, p.13). 
31

 Conceito e autor citados neste mesmo capítulo, na seção 1.2.2. 
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 Quando esse esforço de comunicação do indivíduo é transmitido entre 

gerações na intenção de facilitar adaptações (ii), por meio da troca de experiências, 

estamos diante do conceito pedagógico defendido por Gomes, assim como do 

conceito histórico (iii) quando entendemos a comunicação como única forma de 

sobrevivência social, como “próprio fundamento da existência humana, solidificada 

por meio da cooperação e coexistência” (GOMES, 2004, p. 14). Esse conceito está 

presente desde os primeiros dados históricos que comprovam o esforço do homem 

em comunicar-se nas representações pictóricas do Paleolítico32. Para Giovannini 

(1987, p. 25), essas representações “são esclarecedoras a respeito das habilidades 

do homem pré-histórico e constituem a base documentada sobre a qual se constrói 

a história”. Também são, acima de tudo, a comprovação da apropriação inicial da 

linguagem. Esse cenário facilita a assimilação do conceito social (iv), pois explica a 

comunicação como instrumento que possibilita e determina a interação social. A 

necessidade de pertencimento apontada por Silverstone (2011, p. 181) atesta a 

importância de entendermos a comunicação como condição de compartilharmos 

valores, ideias, interesses e crenças: “precisamos constantemente de que nos 

lembrem, nos reassegurem de que nosso sentimento de pertencimento e nosso 

envolvimento valem a pena”. O conceito psicológico (v) explica a comunicação como 

o processo segundo o qual o indivíduo transmite estímulos para modificar o 

comportamento de outros indivíduos. Esse “processo” defendido por Gomes (2004) 

se enquadra na “atividade de rotina” indicada por Thompson (2001, p. 67), quando 

este aponta que as recepções dos produtos da comunicação são partes integrantes 

das atividades da vida diária. Ou seja, os indivíduos recebem estímulos midiáticos 

durante suas atividades rotineiras apoderando-se das mensagens: “nós estamos 

ativamente nos modificando por meio de mensagens e de conteúdos significativos 

oferecidos pelos produtos da mídia”. É preciso entender que esse processo de 

transformação pessoal não é súbito e singular, pois ele acontece lentamente e 

muitas mensagens são retidas ou esquecidas. Quanto ao conceito estrutural (vi), 

Gomes (2004, p. 14) afirma: “a comunicação é o processo de transmissão 

(codificação e difusão) e de recuperação de informações”. Abrem-se aqui condições 

                                                 
32

 Período que se entende como Pré-Histórico, dividido em Paleolítico Inferior (cerca de 500.000 
a.C.). Paleolítico Superior (aproximadamente 30.000 a.C.) e Neolítico (por volta de 10.000 a.C.). As 
primeiras manifestações artísticas datam do período do Paleolítico Superior e foram encontradas nas 
cavernas de Niaux, Font-de-Gaune e Lascaux na França e têm como característica o naturalismo, 
pois “o artista pintava os seres e os animais e o modo de vida de uma determinada perspectiva, 
reproduzindo a natureza tal qual sua vista a captava” (SOUZA, 1989, p.10). 
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para ressaltar a importância dos meios nesta reflexão sobre comunicação. 

Principalmente nas diferentes condições que podemos ter para interpretar as 

mensagens conforme o meio que a transmite. É novamente McLuhan (2007) que se 

soma a Gomes (2004), quando o autor discute as possibilidades de interação que os 

indivíduos podem exercer diante de meios quentes e frios33. Mais do que uma 

nominação, esse olhar próprio de McLuhan para os meios atesta a necessidade de 

entendermos determinado grupo ou sociedade para propor meios de comunicação 

mais adequados, visando maior empatia e participação. 

Depois de explorar os modelos comunicacionais de Gomes (2004), agora é 

possível somar ao desenvolvimento desta pesquisa os conceitos de comunicação 

propostos pelo autor. Em especial, os conceitos psicológicos e estruturais unem-se à 

discussão sobre comunicação e consumo que norteia este trabalho, pois diferentes 

formas de estímulos por meio de diferentes processos somam-se numa 

convergência de meios e de mensagens persuasivas que, praticamente, sintetizam o 

viés da comunicação mercadológica e publicitária.  

O conceito estrutural da comunicação abordado por Gomes (2004) toma 

forma na discussão do próprio autor sobre os processos midiáticos que se 

apresentam na sociedade contemporânea como foco aglutinador da reflexão sobre 

os processos de significação e os processos socioculturais. A significação aqui está 

associada ao questionamento conceitual da comunicação: “Hoje no Brasil (e no 

mundo?), o conceito de comunicação está de tal maneira esgarçado que se pode 

afirmar que tudo é comunicação. Ora, quando tudo é comunicação, nada é 

comunicação” (GOMES, 2004, p.18). 

Esse paradoxo sobre o que é e o que não é comunicação reflete uma notória 

complexidade que, defendida pelo próprio autor, remete à teoria da complexidade de 

Morin (2011), que defende um pensamento multidimensional e que nega um saber 

fragmentado:  

 

[...] a ambição do pensamento complexo é dar conta das articulações entre os 
campos disciplinares que são desmembrados pelo pensamento disjuntivo (um 
dos principais aspectos do pensamento simplificador); este isola o que separa 
e oculta tudo que religa, interage, interfere. Neste sentido, o pensamento 
complexo aspira ao conhecimento multidimensional (MORIN, 2011, p.6). 

                                                 
33

 Para McLuhan (2007, p. 38) meios quentes são meios de comunicação com alta saturação, que 
prolongam o sentido saturando-o e não deixando espaço a ser preenchido por outros meios ou 
sensações; têm como exemplo o rádio. Já os meios frios são de baixa saturação, ou seja, dotados de 
pouca informação e que abrem um enorme espaço a ser preenchido, como a televisão. 
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É preciso, portanto, atenuar esse paradoxo, associando a comunicação 

(enquanto componente deste estudo) a um pensamento disjuntivo de que ela está 

relacionada não só à transmissão de estímulos capazes de modificar 

comportamentos, como também aos meios mais adequados para esse fim. 

Estímulos e meios agora interagem na intenção de entendermos as diferentes 

possibilidades midiáticas com foco na persuasão (tema este que voltará a ser 

explorado ao final deste capítulo). 

 A necessidade de discutir e, até mesmo, estudar a comunicação pelo viés da 

mídia e seus processos novamente é defendida por Gomes (2004), quando este 

afirma que, ao não privilegiar a mídia e seus processos na pesquisa de 

comunicação, esta se confunde com as mesmas abordagens das ciências com mais 

tradição e elaboração conceitual. Essa consideração toma fôlego na afirmação de 

Barbosa (2002, p.75), quando novamente analisamos sua discussão sobre os 

campos da comunicação. A autora considera a comunicação “como uma relação de 

natureza social, em imbricamento com o lugar onde ela se dá, com a história 

daquela sociedade, com os mecanismos de constituição das visões de mundo 

daquele espaço social”. A conclusão da pesquisadora é de que esse conjunto de 

relações perpassa vários saberes e possui uma forma de olhar que lhe é peculiar. 

As relações aqui descritas entre diferentes conceitos e modelos 

comunicacionais têm como objetivo fomentar ainda mais o questionamento sobre 

até onde vão os campos midiáticos e a que proporções chegam suas manifestações. 

Os estudos tradicionais sobre comunicação aqui questionados a partir de vários 

olhares a respeito dos meios comumente empregados como a TV, o rádio e o jornal, 

pedem a inclusão de outros meios e outras relações também presentes na rotina 

social, como aponta a autora: 

 
A comunicação diz respeito a um ato comunicativo, a uma linguagem, a uma 
construção, a um sujeito e a uma história, com todas as implicações – 
culturais e políticas – que estas correlações engendram. Uma linguagem que 
não é suporte de mera representação do mundo, mas de compreensão de um 
mundo real e repleto de sujeitos (BARBOSA, 2002, p.75). 

 

Entendendo, portanto, que a comunicação se dá por diferentes modelos 

envolvendo sujeitos e objetos, bem como por diferentes conceitos pelos quais se 

evidencia a combinação de estímulos e meios, é de fundamental importância 

visualizar a transmissão de mensagens entre emissor e receptor além dos modelos 
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tradicionais. Isso, sob a ótica da comunicação mercadológica, pede um olhar mais 

abrangente sobre as mensagens publicitárias transmitidas por veículos tradicionais, 

como a televisão, rádio, revistas e painéis distribuídos pelo espaço urbano. A 

procura pelos meios frios de McLuhan é uma atribuição constante dos profissionais 

de comunicação e marketing das empresas anunciantes, pois é preciso propor 

novas estratégias comunicacionais com as quais o consumidor tenha condições de 

maior interação com os atributos dos produtos e serviços anunciados.  

O que impede, então, a percepção de um ponto de venda como meio de 

comunicação em que objetos e sujeitos se relacionam por meio de linguagens e, 

consequentemente, percepções e experiências? Quando dotamos um ponto de 

venda da função de comunicar, os referenciais teóricos nos levam ao merchandising 

como principal ferramenta para esse esforço. Contudo, sua definição é limitada 

mesmo diante de profissionais da área de comunicação mercadológica, resumindo-

se muitas vezes à comunicação do produto no ponto de venda. Para Costa (2007), o 

merchandising34 é uma operação mais complexa: 

  

“É o planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam em 
estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de varejo e 
autoserviço, como parte do complexo mercadológico de bens de consumo, 
tendo como objetivo expô-lo ou apresentá-lo de maneira adequada a criar 
impulsos de compra na mente do consumidor ou usuário, tornando mais 
rentáveis todas as operações nos canais de marketing” (SILVA, 1995 apud 
COSTA, 2007, p. 232). 
 

Portanto, além da função comunicacional dentro de uma loja, o merchandising 

deve ser entendido como um conjunto de ações focado na melhor adequação de um 

produto no ponto de venda, envolvendo, inclusive, sua performance diante de 

consumidores e usuários. Para isso, é preciso somar a esse esforço na disputa de 

atenção a necessidade de fomentar novas experiências entre o comprador e marca 

dentro de uma loja, local este entendido por Shimp (2009, p. 243) como aquele que 

oferece aos profissionais de comunicação mercadológica grandes desafios por 

tratar-se da “última oportunidade de afetar o comportamento do consumidor”. 

Essa experiência de compra está diretamente relacionada a dois pontos 

complementares que devem ser constantemente lembrados pelos profissionais de 

                                                 
34

 Há outro desdobramento do conceito de merchandising entendido como merchandising eletrônico 
ou merchandising editorial  quando ocorre a inserção de marcas e produtos em novelas, filmes e 
programas de TV. São ações de grande efeito “em virtude de pegar o expectador desprevenido 
resultam em menor índice de dispersão, além de disporem de mais tempo para exposição e 
demonstração do produto” (COSTA, Antônio R; CRESCITELLI, Edson, 2007, p. 236). 
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marketing: a fase de Pós-Compra (i), como último estágio no processo de decisão 

de compra e na relação emocional que estabelecemos com produtos e marcas no 

momento da decisão (ii). Como já abordado neste capítulo35, a fase de Pós-Compra 

(i) é o último estágio do processo de decisão de compra, caracterizado por Kotler 

(2006, p.188-197) como o momento em que o consumidor, após a compra e o 

consumo efetivo, processa uma avaliação fruto da equação entre a expectativa 

sobre o produto/serviço em questão e o seu real desempenho: 

 

A satisfação do cliente deriva da proximidade entre suas expectativas e o 
desempenho percebido pelo produto. Se o desempenho não alcança 
totalmente as expectativas, o cliente fica desapontado; se alcança as 
expectativas, ele fica satisfeito; e se excede as expectativas, ele fica 
encantado (KOTLER, 2006, p.196). 
 
 

 Nesta última fase do processo, conforme o saldo dessa equação, o 

consumidor processa sua experiência e forma opinião diante do seu meio social, o 

que acarreta novas compras ou novas resistências às marcas. Soma-se a esse 

processamento a relação emocional que estabelecemos com marcas e produtos no 

momento da escolha (ii). Para Lindstrom (2009, p. 115), as escolhas de consumo 

estão alinhadas com associações de toda uma vida, pois, ao tomarmos decisões 

sobre o que compramos, “nosso cérebro evoca e rastreia uma quantidade incrível de 

lembranças, fatos e emoções e as compacta em uma reação rápida”. Para o autor, 

as relações emocionais subsidiam a maioria das nossas escolhas de compra em um 

processo não articulado e, consequentemente, não racional, pois confiamos em 

atalhos quase instantâneos que nosso cérebro cria para nos ajudar a tomar decisões 

rápidas. 

Podemos, portanto, entender como experiência de compra o imbricamento 

dos conceitos de Lindstrom (2009) e Kotler (2006), em que a escolha dos objetos 

que compramos é oriunda de um jogo de associações não racional, e que essa 

experiência tanto antecede ao ato de comprar, como também se prolonga após a 

aquisição desse objeto em função do seu desempenho real frente à expectativa 

gerada. Essa experiência deve sempre ser levada em consideração por gestores 

ligados à comunicação mercadológica, quer seja diante do desafio de se 

                                                 
35

 Processo de Decisão de Compra, já abordado na nota de rodapé nº 29 deste capítulo. 
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implementar um canal virtual de comercialização de produtos (e-commerce36), quer 

seja ampliar sua capilaridade por meio de lojas físicas cujo papel não pode ser 

limitado ao de mero canal de vendas.  

Esse contexto que envolve a função comunicacional de um ponto de venda 

frente à experiência de compra por parte do consumidor embasará o capitulo três 

desta dissertação “A Brand Shop como canal de distribuição e de comunicação” e 

será abordado com maior profundidade adiante. 

Contudo, para maior entendimento da relação entre comunicação e consumo, 

cabe uma análise de ambos em uma linha histórica. Observar o desenvolvimento 

conjunto de ambas as vertentes facilita o entendimento das reações humanas diante 

do ato de consumir objetos mediante esforços comunicacionais. Para Slater (2002, 

p. 17), embora o consumo seja sempre um processo dependente da situação 

dominante, a “cultura de consumo” é específica, pois é entendida como “o modo 

dominante de reprodução cultural desenvolvido no ocidente durante a modernidade”, 

envolvendo valores, práticas e instituições que acabam determinando a livre escolha 

do consumidor e uma gama de relações mercadológicas, envolvendo os agentes da 

cadeia produtiva, desde o produtor de uma matéria-prima, os canais de distribuição 

e comercialização até se chegar ao consumidor. 

 

1.2. UM RECORTE HISTÓRICO NA RELAÇÃO COMUNICAÇÃO E CONSUMO 

 

1.2.1. A comunicação e o consumo sob o olhar da modernidade 

 

Historicamente, temos registros cronológicos que comprovam os esforços 

comunicacionais do homem, que vão desde as representações pictóricas do 

Paleolítico, passando pelos primeiros testemunhos da escrita nas chamadas tábuas 

de argila de Uruk, na antiga Mesopotâmia há cerca de 3.300 a.C., os hieróglifos 

egípcios e, finalmente, o alfabeto fenício, oriundo da região siro-palestinense e 

datado da metade do II milênio a.C. Para Giovannini (1987, p.42), a origem do 

                                                 
36

 Comercio eletrônico (tradução livre do autor). Engloba a realização de negócios por meio da 
internet, incluindo a venda não só de produtos e serviços físicos, entregues off-line, isto é, por meios 
tradicionais, mas de produtos como softwares que podem ser digitalizados e entregues on-line, por 
meio da internet. Definição segundo a OECD - Organisation for economic co-operation and 
development. Economic Outlook 2000.  Disponível em 
‹http://www.oecd.org/economy/outlook/2087433.pdf› Acesso em: 16 de março de 2014. 
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alfabeto denota uma necessidade comunicacional, pois ele nasce “onde o homem 

sente a sua necessidade e onde circunstâncias favoráveis contribuem para 

transformar esta necessidade numa realidade”. No caso dos fenícios, o 

desenvolvimento do comércio é a principal justificativa desse esforço 

comunicacional. A necessidade de entender a comunicação também é histórica, 

uma vez que os modelos comunicacionais hoje discutidos assemelham-se às 

antigas descrições gregas sobre retórica e dialética que, inseridas em um patamar 

processual, “já estava registrado no clássico esquema tricotômico da comunicação 

apresentado por Aristóteles37: 1) a pessoa que fala; 2) o discurso que pronuncia; 3) a 

pessoa que escuta” (RABAÇA e BARBOSA, 1998, p. 152). 

Modelos e processos comunicacionais são constantemente abordados e 

discutidos pelos mais diversos grupos sociais, no papel de representantes de uma 

expressiva pluralidade do conhecimento. Para Burke (2003, p.21), essa pluralidade 

se origina tanto dos intelectuais como detentores de certos tipos de conhecimento, 

bem como de “outros campos de especialização ou de know-how cultivados por 

grupos como burocratas, artesãos, camponeses, parteiras e curandeiros”. Com base 

nesse cenário, podemos agregar a essa discussão sobre comunicação e consumo a 

premissa de que o saber é, portanto, plural, e a comunicação, conforme seu termo 

de origem, é tornar comum este saber. 

A cultura de consumo surge, segundo Slater (2002, p. 17), como parte da 

afirmação ocidental de que a diferenciava do restante do mundo como uma cultura, 

acima de tudo, moderna, progressiva e livre. Impulsionada pela Revolução Industrial, 

a cultura de consumo está ligada a um conceito maior do que a modernidade em si. 

Está, sim, associada a uma experiência moderna envolvendo sujeitos sociais: 

 

Na medida em que o “moderno” se estabelece com base em uma visão de 
mundo vivenciada por uma agente social que é supostamente livre e racional 
enquanto indivíduo, dentro de um mundo que não é mais governado pela 
tradição, e sim pela abundância, e um mundo produzido pela organização 
racional e pelo saber científico, a figura do consumidor e a experiência do 
consumismo são ao mesmo tempo típicas do novo mundo e parte integrante 
de sua construção (SLATER, 2002, p. 18). 
 
 

O momento era, portanto, de transformação. O que era apenas um processo 

produtivo passa a incorporar também um processo industrial no qual a figura do 
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 Filósofo, educador e mestre grego. Viveu entre 384 e 322 a.c. e tem como principais tratados o 
Organón, a Retórica, a Poética, a Moral, a Política. 
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consumidor e seu ato de consumir passam a transmitir um novo modelo industrial e 

urbano de modernização em que as coisas se tornam acessíveis e apresentadas 

como novas, como a última moda e a febre do momento. Atributos que agregam ao 

consumo o caráter imediatista por meio da afirmação e do estabelecimento de uma 

identidade.  

A clareza de que os novos ares modernos eram molas propulsoras da cultura 

de consumo está na afirmação de Williams (1982 apud SLATER, 2002, p. 23), 

quando discute a Exposição de Paris de 1889. Marco do progresso da época e 

maior símbolo comunicacional dos triunfos da ciência e da tecnologia moderna, o 

evento tinha em seus objetos expostos as já conhecidas etiquetas de preços. Era, 

para o autor, “a transformação simbólica da modernidade em mercadoria”, pois a 

feira também registrava novos hábitos de consumo ao endossar as grandes lojas de 

departamentos que surgiram nesta mesma época e já eram percebidas como canais 

de comercialização diferenciados em que consumidores estabeleciam novas 

experiências tendo o consumo e o entretenimento como premissas de agendas 

sociais. 

 

1.2.2. A indústria midiática: da modernidade à Pós-modernidade 

 

O desenvolvimento tecnológico e industrial da Pós-Revolução Industrial 

também impactou a indústria gráfica, a imprensa e, consequentemente, abriu novas 

possibilidades para se fomentar a comercialização de espaços comerciais junto aos 

veículos de imprensa da época. Diferentes possibilidades midiáticas sob o olhar da 

comunicação mercadológica são premissas para esta pesquisa, por isso a 

importância de entendermos essa evolução histórica. 

Os avanços tecnológicos propiciaram novas possibilidades de produção que 

se refletiram na indústria gráfica e fizeram com que as bases de financiamentos dos 

jornais se transformassem totalmente. Os jornais oriundos dos séculos XVII e XVIII 

do continente europeu, por exemplo, tinham por público-alvo uma parcela restrita da 

população mais instruída. Já os periódicos contemporâneos dos séculos XVIII e XIX, 
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por meio de maior capacidade fabril e, consequentemente, mais condições de 

capilaridade, chegavam até um público cada vez maior38. 

Diante desse cenário, a propaganda comercial adquiriu um papel fundamental 

na estrutura financeira dos jornais. Para Thompson (2011, p. 113), “os jornais se 

tornaram um meio vital para a venda de outros bens e serviços, e sua capacidade de 

garantir receita através dos anúncios ficou diretamente dependente do tamanho e do 

perfil de seus leitores”. Os jornais tornam-se, portanto, grandes empreendimentos 

comerciais. 

 Em sua pesquisa sobre a história da publicidade, a pesquisadora Eloá Muniz 

(2004) aponta que, mesmo diante do cenário de que os jornais tomam força 

comercial a partir do século XVII, o início da exploração comercial nos periódicos 

data, na verdade, de 1625. Veiculado no periódico inglês Mercurius Britannicus, o 

anúncio tinha por objetivo vender livros. Em 1631, na França, Théophraste Renaudot 

institui na sua gazeta semanal parisiense uma pequena seção de anúncios. Cria-se, 

então, uma nova fonte de receita regular e com espaço definido, para um jornal que 

até aquele momento vivia somente da venda de assinaturas. Briggs e Burke (2006, 

p. 62) complementam esse raciocínio quando abordam o desenvolvimento do 

mercado editorial39 e da publicidade impressa nos séculos XVII e XVIII, ao apontar 

que “em Londres, por volta de 1650, um jornal teria em média seis anúncios; cem 

anos depois, 50”. Entre mercadorias e serviços anunciados, constavam peças 

teatrais, corridas, serviços médicos e produtos como “Tinta em Pó de Holman”, 

apontado pelos autores como provável pioneira no processo de patente de marca. A 

propriedade intelectual era também uma manifestação de garantia diante de uma 

sociedade que tomava força no consumo frente a um desenvolvimento tecnológico 

de impressão e, consequentemente, de divulgação de produtos. 

Ainda no estudo sobre a mídia por meio de um olhar histórico e social, Briggs 

e Burke40 (2006. p. 74) reforçam que a impressão gráfica oriunda do século XV 

                                                 
38

 Um exemplo desta expansão é citado por Peter Burke em Uma história Social do Conhecimento: 
de Gutemberg a Diderot; “Em 1704, Londres tinha nove jornais e, em 1709, o número chegava a 
dezenove” (BURKE, 2003, p. 152). 
39

 No século XV, Veneza já despontava como um dos principais centros do comércio de livros na 
Europa e respondia sozinha por 20% do mercado europeu. Os editores publicavam catálogos com 
livros e seus respectivos preços como estratégia promocional para aumentar as vendas (BRIGGS; 
BURKE, 2006, p. 62). 
40

 Peter Burke é professor de história da cultura na Universidade de Cambridge e membro do 
Emmanuel College, na mesma instituição. Dentre suas obras está “Uma história social do 
conhecimento” (2000), em que o autor adota uma abordagem sociocultural perante as mudanças na 
organização do conhecimento na Europa desde a invenção da prensa tipográfica no século XV até a 
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facilitou a acumulação de conhecimento, por difundir as descobertas com maior 

amplitude e, ao mesmo tempo, facilitar a retenção das informações. Jornais, livros e 

panfletos somavam-se a dois importantes veículos: o cartaz e o formulário oficial, 

fazendo com que notícias oficiais fossem divulgadas de maneira dinâmica pelas ruas 

e portas de igrejas. Os autores apontam ainda o surgimento de “periódicos” ou 

“revistas” no século XVIII quando “o jornal diário, semanal ou bissemanal era 

complementado por publicações mensais ou trimestrais” (2006, p. 78).  

 O desenvolvimento da indústria gráfica era observável também no Brasil, em 

especial, no século XIX. O Diário de Pernambuco tem sua primeira publicação em 

novembro de 1825 e já nasce como o maior jornal em circulação na América Latina. 

Ele não só se diferencia na força de seus classificados diante dos jornais há muito 

em circulação no Rio de Janeiro, como também inova na logística de 

comercialização: 

 
Para facilitar a entrega dos anúncios, porque para muitas pessoas seria 
incômodo dirigir-se à tipografia, foram criados postos no Botequim da Praça, 
em Santo Antonio; na Loja da Gazeta da Rua do Rosário e na Boa Vista; na 
Botica de João Ferreira da Cunha, no largo da Matriz, em cujas casas 
recebiam, igualmente, assinaturas (RAMOS, 1987, p.12). 
 

 

 Portanto, em meados do século XIX, estamos diante de um franco 

desenvolvimento da mídia impressa; seu fluxo internacional de informação assumiu 

uma forma muito mais extensiva e organizada com o surgimento das agências de 

notícias internacionais sediadas nas principais cidades da Europa e dos Estados 

Unidos. O próximo estágio deste desenvolvimento se dá no século XX e tem como 

característica uma crescente concentração de recursos em muitos setores da 

indústria. Organizações multimídias e multinacionais como Time Warner, News 

Corporation, de Rupert Murdoch, e Fininvest, de Silvio Berlusconi, fornecem, 

segundo Thompson (2011, p. 113), “as bases institucionais para a produção de 

informação e conteúdo simbólico e sua circulação em escala global”. Briggs e Burke 

(2006) também entendem essa concentração de poder sobre a mídia no período 

entre 1961 e 1981 como uma fonte cada vez maior de preocupação pública quando 

a imprensa e o rádio, que saíram revigorados do Pós-guerra como mídias que 

                                                                                                                                                         
publicação da Enciclopédia no século XVIII. Em 2002, é coautor com Asa Briggs do livro “Uma 
história social da mídia”, em que ambos traçam um histórico das diferentes mídias e das novas 
linguagens subsequentes criadas para a civilização ocidental desde o advento da imprensa até a 
Internet. 
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influenciavam a informação e a opinião, somavam-se à força da televisão e do 

cinema. Essa somatória de forças e de meios “embaçou não apenas a maioria das 

possíveis linhas divisórias entre informação e entretenimento (com um pouco de 

educação no meio), mas também a linha que separa os partidos políticos entre 

esquerda e direita e, por fim, as diferenças entre as mídias” (BRIGGS; BURKE, 

2006, p. 211). 

 Outros olhares também corroboram na discussão deste fenômeno de 

concentração do poder midiático. Em seu artigo Cultura da mídia e o triunfo do 

espetáculo41, Douglas Kellner (2006, p. 124) aponta as grandes movimentações do 

setor dos anos 80 e 90, em que as redes de televisão americanas se juntaram com 

outros setores importantes da indústria cultural42 e do capital empresarial. Mas o 

dado mais emblemático no histórico de fusões e incorporações apontado por Kellner 

está na fusão entre a Time Warner e a America On-Line (AOL) entre os anos de 

1999 e 2000, envolvendo um valor recorde, até aquele período, de US$ 163,4 

bilhões em negócios que iam desde emissoras de TV, jornais, filmes, revistas, livros 

bases de dados de informações, computadores e outros veículos. Cenário definido 

pelo autor como “uma síntese futura de mídia, computadores, entretenimento e 

informação em uma nova sociedade de infoentretenimento”. Ambiente este também 

pesquisado por Jenkins (2009, p. 47), que aponta novas oportunidades 

mercadológicas diante da integração dos meios de comunicação: “a convergência43 

representa uma oportunidade de expansão aos conglomerados das mídias, já que o 

conteúdo bem-sucedido num setor pode se espalhar por outras plataformas”.  

 Costa (2005) também associa essa possibilidade de interação tecnológica 

entre os meios somada a um aumento exponencial na velocidade de transmissão 

como a força motriz para a expansão dos grandes conglomerados da comunicação, 

em especial na transição entre os séculos XX e XXI. Para o pesquisador, no espaço 

                                                 
41

 Artigo que compõe a obra Sociedade Midiatizada, organizada pelo Profº Dr. Dênis de Moraes, 
professor do Departamento de Estudos Culturais e Mídia do Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense e pesquisador do CNPq. Obra cotada nas referências 
bibliográficas. 
42

 Dentre as movimentações apontadas pelo autor estão: fusões entre a rede CBS e a Westinghouse; 
MCA e Seagram´s; Time Warner e Turner Communications; ABC, Capital Cities e Disney; NBC e 
General Eletric e Microsoft; CBS e Viacom, entre outras. 
43

 Cabe reforçar a definição de convergência para Jenkins, já citada na introdução desta dissertação: 
“Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 
meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 
entretenimento que desejam” (JENKINS, 2009, p.29). 
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de tempo de duas décadas, acompanhamos o salto tecnológico do analógico para o 

digital em que a telefonia celular multiplicou as possibilidades de se comunicar e de 

entreter.  

 No início deste século 21, Costa (2005) aponta para o fato de que mais de um 

terço da receita mundial de mídia está sob gestão de apenas seis grupos dos 

cinquenta maiores grupos mundiais de mídia44. O autor também reforça o impacto 

deste cenário no Brasil, no qual três empresas dos seis grupos tradicionais 

(Abravanel, Civita, Frias, Marinho, Saad e Sirotsky), passaram a dividir parte de seu 

capital com empresas estrangeiras45. 

 A convergência passa, portanto, a responder como melhor condição 

estratégica para o desenvolvimento das empresas de comunicação frente às 

possibilidades tecnológicas: “os meios para obter determinados fins (lucros) estão 

inseridos na indústria da cultura, independente do formato da mídia, desde que ela 

se estabeleceu enquanto indústria de escala, no século 19” (COSTA, 2005). 

Realmente, não podemos cometer o erro de imaginar que exercícios de interação de 

meios são recentes e ocorrem apenas pela facilidade tecnológica que teve sempre 

um papel facilitador. Briggs e Burke (2006, p. 76), em uma análise histórica da mídia, 

apontam fatos interessantes como as resenhas de livros que, publicadas em 

periódicos que datam do final do século XVII, permitiam que uma forma de impresso 

anunciasse e reforçasse a outra. Apontam também o caso do livreiro londrino John 

Dunton (1659-1733), que fundou o jornal The Athenian Mercury, “para resolver todas 

as questões interessantes e curiosas propostas por pessoas inteligentes” (BRIGGS 

e BURKE, 2006, p.77). Durante os seis anos de existência do veículo, foram 

respondidas mais de seis mil perguntas dos leitores caracterizadas por 

questionamentos individuais, bem como por questões de interesses coletivos. Os 

autores estabelecem uma relação do periódico de Dunton, que data do século XVII, 

com um meio interativo de buscas muito utilizado e discutido neste nosso século 

                                                 
44

 Nos primeiros anos deste século 21, Time Warner, Walt Disney, Vivendi-Universal, Viacom, 
Bertelsmann e News Corporation passaram a gerar U$ 160 bilhões de receita em um universo de U$ 
415 bilhões gerados pelas cinquenta maiores empresas do setor no mundo (COSTA, 2005). 
Disponível em ‹http://caiotulio.com/modernidade-liquida-comunicacao-concentrada/›. Acesso em 05 
jan. 2014. 
45

 O grupo Abril vendeu 13,8% de suas ações a fundos norte-americanos de investimento 
administrados pela Capital International Inc. O grupo Globo virou sócio minoritário de Rupert Murdoch 
na Sky Brasil e vendeu 36,5% do capital votante da NET (destruição de TV paga) para a Telmex, 
grupo mexicano de Telecomunicações. O grupo Folha tem apenas 55% da UOL onde os demais 45% 
pertencem à Portugal Telecom (COSTA 2005). Disponível em ‹http://caiotulio.com/modernidade-
liquida-comunicacao-concentrada/›. Acesso em 05 jan. 2014. 

http://caiotulio.com/modernidade-liquida-comunicacao-concentrada/
http://caiotulio.com/modernidade-liquida-comunicacao-concentrada/
http://caiotulio.com/modernidade-liquida-comunicacao-concentrada/
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XXI. Não seria, portanto, o livreiro londrino um pioneiro do serviço hoje prestado pelo 

Google? Essa inquietude originada pela relação criada pelos autores pode ser 

analisada de maneira simples: de um lado, temos a procura por conteúdos que 

respondam as dúvidas e aflições de indivíduos ou grupos; de outro, o benefício da 

internet que pode ser resumido por Sá Martino (2013, p. 275) como a “supressão do 

espaço” onde a ideia de comunidades deixou de ser definida pela proximidade 

geográfica e passou a ser composta por indivíduos virtualizados. 

 Em seu estudo46 sobre os impactos socioculturais oriundos do 

desenvolvimento tecnológico e comunicacional, Santaella (2003) também estabelece 

uma análise cronológica em que a sociedade passa por diferentes eras culturais. Ao 

perpassar as eras das culturas oral, escrita e impressa – em total relação com a 

discussão estabelecida neste capítulo – a autora aborda ainda as culturas de massa, 

das mídias e digital em um ciclo de desenvolvimento justificável: 

 
[...] quaisquer mídias, em função dos processos de comunicação que 
propiciam, são inseparáveis das formas de socialização e cultura que são 
capazes de criar, de modo que o advento de cada novo meio de comunicação 
traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio e que fica impregnado de 
todas as contradições que caracterizam o modo de produção econômica e as 
consequentes injunções políticas em que um tal ciclo cultural toma corpo 
(SANTAELLA, 2003, p.25). 

 

 As transformações aqui discutidas dizem respeito, portanto, aos 

comportamentos sociais que tomam diferentes características conforme o 

desenvolvimento das mídias impulsionado pela tecnologia e, consequentemente, 

pela maneira com que consumimos a comunicação. Contudo, é importante 

entendermos que os meios não são agentes solitários e únicos responsáveis por 

essas transformações, o que caracterizaria um determinismo tecnológico. A autora 

alerta para o fato de que as mensagens transmitidas por esses meios, bem como os 

processos comunicacionais originados a cada nova era vivenciada, são os 

verdadeiros responsáveis pelas transformações sociais. 

 Outro ponto significativo abordado por Santaella e com aderência a esta 

pesquisa é que a cultura digital aqui descrita refere-se à cultura virtual ou 

cibercultura. Apontada como a última e atual era na cronologia da autora, esta não 

deve ser entendida como um desdobramento direto da cultura de massa e sim 

                                                 
46

 Trata-se do artigo Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano, publicado em 
dez. 2003 na revista FAMECOS nº 22, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
PUCRS. Obra cotada nas referências bibliográficas. 
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oriunda do que a autora denomina com uma fase transitória, a cultura das mídias. 

Longe de uma visão puramente linear, o desdobramento entre essas fases deve ser 

entendido com o um processo cumulativo, composto por sobreposições em que 

“uma nova formação comunicativa e cultural vai se integrando à anterior” 

(SANTAELLA, 2003, p. 25). Assim, essa fase transitória traz consigo meios que 

fomentam a segmentação no consumo individual da comunicação como contraponto 

ao consumo de massivo. É o caso de fotocopiadoras, videocassetes, walkmans, 

bem como a indústria com o fornecimento de filmes e jogos a serem locados, 

chegando até o surgimento da TV a cabo. A convergência dessas mídias com o 

suporte da internet é a responsável pelo surgimento da cultura digital ou cibercultura, 

em uma complementação resumida por Santaella como “a cultura das mídias que é 

a cultura do disponível e a cibercultura, a cultura do acesso” (2003, p.28). 

 Fato é que desenvolvimento tecnológico e informação continuam em uma 

combinação harmônica na construção do desenvolvimento humano. Sempre 

estiveram presentes no nosso cotidiano, seja nas tábuas de argila de Uruk na antiga 

Mesopotâmia, passando pelos papiros egípcios e a imprensa de Gutenberg. Sempre 

estivemos e sempre estaremos diante de influências comunicacionais perante seus 

meios e suas mensagens. Este cenário fica ainda mais claro no discurso de 

Silverstone (2005, p.33), quando este afirma que devemos pensar na mídia também 

como um processo de mediação, principalmente quando se estende para além do 

ponto de contato entre os textos midiáticos e seus leitores ou espectadores. O autor 

aponta o fato de que a mídia envolve produtores e consumidores dela própria numa 

atividade quase contínua de engajamento e desengajamento, cujos significados 

propagam a experiência. Isso toma maiores proporções diante de um acelerado 

desenvolvimento tecnológico com foco na mobilidade.  

O quadrinômio tecnologia, modernidade, pós-modernidade e capitalismo 

sintetiza as bases trabalhadas neste capítulo como forças de considerável influência 

diante da história da comunicação, recortada nos últimos cinco séculos. Mesmo 

dominando a comunicação por meio de seus modelos e processos como os aqui 

discutidos, continuamos à mercê da sua força de persuasão. Principalmente quanto 

seu objetivo é fomentar o consumo e estabelecer uma relação mediadora também 

entre o bem e o sujeito.  

O grande desafio, na verdade, está no fato de que toda essa procura pelo 

entendimento da comunicação e sua relação histórica com o consumo não acaba na 
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aquisição de um bem ou de um serviço. Na verdade, neste momento começamos 

outra análise, pois os bens de consumos também trazem em si mensagens de quem 

somos, no que acreditamos e, principalmente, o que queremos dizer ao mundo.  

 

 

1.3. A RELAÇÃO SUJEITO, OBJETO E CONSUMO 

  

A comunicação, em seu conceito psicológico já abordado neste capítulo a 

partir de análises propostas por Pedro Gomes, precede a discussão sobre a 

comunicação mercadológica em uma das suas manifestações, a publicidade e seus 

meios midiáticos. Meios que Silverstone (2005) reconhece como indutores de 

consumo: “Os ritmos da radiodifusão, da programação patrocinada da mídia 

segmentada, dos banners pulsantes na Internet, também são os ritmos do consumo” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 159). 

Contudo, discutir comunicação e consumo sem considerar a influência da 

mídia na relação sujeito e objeto é, sem dúvida, uma discussão rasa. 

A complexidade defendida por Morin (2011) chega até a relação sujeito e 

objeto permeando seu mais alto nível, por envolver os seres vivos numa 

hipercomplexidade, própria do fenômeno antropológico. Para o autor, a relação entre 

o universo físico e universo biológico assegura a comunicação entre todas as partes 

do que nós nomeamos o real: “O sujeito e o objeto aparecem assim como as duas 

emergências últimas inseparáveis da relação sistema auto-organizador 

/ecossistema” (MORIN, 2011. p.39). 

Há ainda a ideia defendida pelo autor de que a ciência ocidental 

fundamentou-se na eliminação do sujeito pelos objetos em uma existência 

independente. Cria-se, assim, um grande paradoxo em que sujeitos e objetos são 

indissociáveis, mas nosso modo de pensar sempre exclui um ou outro conforme 

nossa livre escolha. Essa relação toma uma forma interessante no escopo da 

comunicação quando nosso olhar sobre o objeto é o mesmo que temos sobre os 

bens de consumo. Sobre essa relação ainda paira uma complexidade de 

mensagens persuasivas e suas respectivas interpretações no que Morin (2011) 

chama de um sistema auto-organizador, em que atributos como autonomia, 

individualidade, complexidade, incerteza e ambiguidade tornam-se caracteres 

próprios do objeto. 
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Mas qual o poder dos bens sobre o sujeito? Que relação o ser humano 

dotado de toda sua racionalidade estabelece com os produtos e o quanto a mídia, 

independente do meio que a origina, influencia uma possível escolha? 

 Marx, em sua obra O Capital, já discute essa relação no final do século XIX 

no que ele chama de fetichismo da mercadoria ao entender um bem de consumo 

como algo que reflete uma relação social: “Não é mais nada que determinada 

relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas” (MARX, 1983, p.72). Não se trata aqui 

de uma crítica ao consumo vinda de um dos maiores pensadores da história que 

influenciou todo o pensamento socialista ao final do século XIX e muito menos uma 

subvalorização do consumo perante uma supervalorização da produção, uma vez 

que o filósofo defende a produção como um processo de desenvolvimento social. A 

crítica está, sim, no significado dos objetos como contraponto à sua visão socialista. 

Marx destaca a importância do consumo dentro da cadeia produtiva quando discute 

a relação entre Produção, Distribuição, Troca e Consumo:  

 
Na produção, os membros da sociedade apropriam-se (produzem, moldam) 
dos produtos da natureza para as necessidades humanas; a distribuição 
determina a proporção dos produtos de que o indivíduo participa; a troca 
fornece-lhe os produtos particulares em que queira converter a quantia que 
lhe coube pela distribuição; finalmente no consumo, os produtos convertem-
se em objetos de desfrute, de apropriação individual. A produção cria os 
objetos que correspondem às necessidades (MARX, 1991, p.7). 

 

 O filósofo alemão ainda complementa esse raciocínio com a máxima de que 

sem produção não há consumo, mas sem consumo tampouco há produção. O 

consumo cria a necessidade e o impulso de uma nova produção. Princípio também 

explorado por Stuart Hall ao afirmar: 

 
Marx, é claro, privilegia o momento da produção. Mas o que eu não escuto é 
aquilo que se tornou um tipo de versão fetichizada de marxismo: a produção 
determina toda e qualquer coisa. Porque ao ler a “Introdução de 1857” 
cuidadosamente, você verá que ele fala que o consumo determina a 
produção, assim como a produção determina o consumo (HALL, 2003, 
p.335). 
 

 

 Estamos diante, portanto, de um circuito de expansão a partir de uma visão 

privilegiada da produção. A crítica ao consumo toma forma na visão socialista de 

Marx quando este aponta a sociedade como mediadora entre a produção e o 

consumo, sob a forma de “determinações gerais dominantes” (MARX, 1991, p. 8). Já 

havia aqui o apontamento da influência social sob a significação de objetos na forma 



51 
 
 

de bens de consumo. Essa representação dos objetos fundamenta basicamente 

essa seção e será também trabalhada na visão de outros pesquisadores a seguir. 

 O papel de mediação não se resume apenas à sociedade na visão de Marx. 

O filósofo também apropria o consumo deste mesmo papel diante da própria 

produção tendo o sujeito e suas necessidades como frutos dessa nova mediação. 

Nessa linha de raciocínio, a produção, que responde pelo ponto de partida de todo 

esse processo, não é responsável unicamente pela produção de objetos, é também 

responsável pelo modo de consumi-lo. Para Marx (1991, p. 10): “a produção não cria 

somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto”. Esse 

conceito de mediação e sua relação com a persuasão presente na comunicação 

mercadológica será trabalhada na próxima seção desta pesquisa. 

 Na complementaridade desse raciocínio, Miller (2007) trabalha sob o viés do 

desfetichismo, defendendo que o consumo não se resume a um aspecto materialista 

que reduz nossa humanidade com foco específico ao objeto e que, ao contrário, “é 

precisamente uma abordagem de cultura material47, com seu foco sobre o objeto, 

que nos ajuda a ganhar um senso de humanidade muito mais rico, já que não é mais 

separado da sua materialidade intrínseca” (MILLER, 2007, p. 52-53). Ou seja, a 

análise sobre os objetos e as razões de adquiri-los deve ser um elemento facilitador 

para o reconhecimento das ligações humanas, partindo-se do principio de que a 

materialidade está inserida em nossa rotina. 

 Embora o termo desfetichismo se apresente como um contraponto ao termo 

fetichismo cunhado por Marx, a visão de Miller é complementar, pois o autor defende 

uma maneira ponderada de visualizar o significado do consumo das mercadorias 

diante de seu processo de produção e comercialização:  

 
Um dos mais importantes temas desenvolvidos recentemente, e que 
provavelmente tende a se expandir ainda mais no futuro, origina-se de duas 
tendências na abordagem da cultura material ao consumo. Por um lado, há a 
percepção de que, tendo havido duas décadas nas quais, sob a influência do 
marxismo, enfatizam-se os estudos de produção, seguidas por duas décadas 
em que se concentram no consumo. O que é necessário hoje são 
abordagens que enfatizam a relação entre os dois (MILLER, 2007, p. 51). 
 

                                                 
47

 Com origem na antropologia, a Cultura Material pode ser definida pelo entendimento que se tem de 
determinado grupo ou sociedade por meio da análise do conjunto de objetos que formam seu 
ambiente concreto. A antropóloga britânica Mary Douglas, que se dedicou ao estudo do consumo sob 
o olhar da antropologia, contribui para essa definição quando cita: “As decisões sobre consumo se 
tornam fonte vital da cultura do momento. O consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de 
lutas que lhe conferem forma”. (DOUGLAS, 2006, p. 102). 
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A visão harmônica do autor está no fato de que a produção pode ter um 

entendimento limitado sobre a natureza dos mercados e a recíproca também pode 

ser verdadeira. Por isso este trabalho apresenta a possibilidade de levar em conta 

ambos os conceitos e entender a natureza de algumas áreas como o marketing e o 

varejo, como pontos de conexões entre ambos.  

Cerne de inúmeras discussões, a livre escolha por parte do consumidor ou a 

indução da mídia ainda fomentam estudos. É o caso da antropóloga Mary Douglas e 

seu estudo “O mundo dos bens”, datado do final da década de 70, que é, segundo 

Miller (2007), um dos livros que revolucionou o estudo de consumo: “Uma vez que 

os bens de consumo são pensados como um sistema simbólico, isso abre a 

possibilidade, de algumas formas, de ler a própria sociedade através dos padrões 

formados entre os bens” (MILLER 2007, p. 44).  A autora inicia o estudo dos bens e 

seus significados com a explanação dos motivos pelos quais as pessoas procuram 

bens sempre desafiando a visão do economista formal de que o comportamento do 

consumidor se baseia em uma escolha racional já que “uma vez decidido a ter 

alguma coisa, escolhe entre marcas e leva em consideração preço e nível dos 

rendimentos” (DOUGLAS, 2006, p. 52). O entendimento deve ser maior que isso e, 

para a antropóloga, passa por uma visão dúbia na qual de um lado está a teoria 

higiênica (i) e, de outro, a teoria das necessidades por inveja (ii). 

A teoria higiênica ou materialista (i), para Douglas (2006), está ligada às 

nossas necessidades reais, as mais básicas e universais; são as necessidades 

físicas que temos, como no caso dos animais. Para a autora, é comum associar esta 

teoria à pobreza, embora ela discorde dessa associação, pois não se pode oferecer 

uma maneira de definir a pobreza que seja válida para as diversas culturas. “Se o 

padrão de higiene for utilizado isoladamente, a melhora de mortalidade durante os 

últimos duzentos anos sugerirá que não há mais pobreza na Inglaterra” (DOUGLAS, 

2006, p. 54). Essa afirmação, segundo a qual partimos de uma necessidade básica, 

é também compartilhada pelo psicólogo americano Abraham Maslow (1908-1970) 

que, dentro de sua teoria sobre a Hierarquia das Necessidades48, afirmava que as 

                                                 
48

 A teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow explica por que os indivíduos são motivados 
por necessidades específicas em determinados momentos tendo como premissa o fato de que as 
necessidades humanas são dispostas em uma hierarquia, da mais urgente para a menos urgente 
(KOTLER, 2007, p. 183). A hierarquia compreende a seguinte ordem: 1) Necessidades Fisiológicas: 
entendidas como a satisfação da sede, fome, sono etc; 2) Necessidade de Segurança: compreende a 
defesa e proteção pessoal e da família por meio da habitação, finanças, saúde etc; 3) Necessidades 
Sociais: estabelecimento de relações sociais; 4) Necessidade de estima: envolve o sentir-se útil, ser 
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necessidades humanas são dispostas em níveis de prioridades, da mais urgente 

para a menos urgente, e que essas iniciam nas necessidades fisiológicas ligadas à 

fome, sede, proteção do frio etc., como mostra a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotler (2007, p. 184) apresenta a teoria das Hierarquias das Necessidades de 

Maslow como uma das premissas para o estudo de mercados e consumidores. E 

complementa que “quando as pessoas conseguem satisfazer uma necessidade 

importante, tentam satisfazer a próxima necessidade mais importante”. A partir 

desse raciocínio, é possível entender o fato de que, enquanto uma pessoa emprega 

tempo e energia em segurança pessoal, outra pessoa emprega o mesmo esforço em 

conseguir uma opinião favorável de um determinado grupo. 

A segunda teoria apontada por Douglas (2006) é a das necessidades por 

inveja (ii), que suplementa o materialismo e também não é associada pela autora a 

uma característica da pobreza, uma vez que ricos ou pobres possuem desejos 

irracionais sobre produtos conforme a organização social a que pertencem: 

“Qualquer um pode ser invejoso, seja rico ou pobre. Mas se rejeitarmos a inveja e 

                                                                                                                                                         
admirado e reconhecido; 5) Necessidade de autorrealização: encontra-se no topo da hierarquia 
constituindo-se na busca do prazer, do desenvolvimento pessoal e profissional e na realização do 
próprio potencial do indivíduo (YANAZE, 2011, p. 44). 
 

FONTE: PORTAL GESTÃO, 2013. Disponível em: ‹http://www.portal-gestao.com/gestao/item/6680-
hierarquia-de-necessidades-de-maslow.html›. Acessado em 22 ago. 2013. 

FIGURA 04: PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

http://www.portal-gestao.com/gestao/item/6680-hierarquia-de-necessidades-de-maslow.html
http://www.portal-gestao.com/gestao/item/6680-hierarquia-de-necessidades-de-maslow.html
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mantivermos apenas o materialismo, seremos até certo ponto surpreendidos com o 

desejo humano irracional por finos tapetes e cozinhas novas” (DOUGLAS, 2006, 

p.56). Novamente, a teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow 

aponta no extremo de sua pirâmide as necessidades de estima, pelas quais 

aspiramos ao reconhecimento e status diante nosso meio.  

A discussão sobre por que se consome exige total relevância dos significados 

dos bens de consumo. Mais do que suprir a necessidade de subsistência ou a 

exibição competitiva, os bens dão visibilidade e estabilidade a diferentes categorias 

da cultura. Para Douglas (2006, p.105): “É prática etnográfica padrão supor que 

todas as posses materiais carregam significação social e concentrar a parte principal 

da análise cultural em seu uso como comunicadores”. 

Dessa relação entre o sujeito e o objeto, ou consumidor e bem de consumo, a 

comunicação faz uso dos rituais que, segundo a autora, servem para conter a 

flutuação dos significados: 

 
Viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem 
memórias. Alguns são rituais puramente verbais, vocalizados, não 
registrados; desaparecem no ar e dificilmente ajudam a restringir o âmbito da 
interpretação. Rituais mais eficazes usam coisas materiais, e podemos supor 
que, quanto mais custosa a pompa ritual, tanto mais forte a intenção de fixar 
os significados. Os bens, nessa perspectiva, são acessórios rituais; o 
consumo é um processo ritual cuja função primária é dar sentido ao fluxo 
incompleto dos acontecimentos (DOUGLAS, 2006, p. 112). 

 

 Estamos todos inseridos, portanto, em rotinas compostas por significados, 

uma vez que emitimos mensagens constantes por meio daquilo que possuímos e 

assim, asseguramos nosso posicionamento no ambiente social. E aqui o consumo é 

meio para a transmissão desta mensagem. É Bauman que novamente colabora com 

esta discussão ao trazer esta transmissão de significados ao ambiente social por 

meio da sociedade de consumo. Para o autor ela se caracteriza “por uma 

reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à semelhança das 

relações entre consumidores e os objetos de consumo” (BAUMAN, 2008, p.19). 

 Nesse tipo de sociedade, para o sociólogo, não existe uma divisão efetiva 

entre o consumidor e a mercadoria, e o primeiro não se torna sujeito sem antes virar 

objeto, equiparando sua condição à de um produto à venda. Ela representa um tipo 

de sociedade que promove um estilo de vida e, por que não dizer, uma existência 

fundamentada no consumo que rejeita outras opções culturais. A aceitação se dá, 

portanto, pelo que possuímos, como também pelo ritual que nos leva ao consumo, 
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como um processo contínuo alimentado pelo desejo da primeira aquisição de um 

determinado produto, ou pela troca deste visando-se a um modelo atualizado. 

Processo este que, sob a ótica de Bauman (2008, p. 126), é a justificativa de um 

estilo de vida baseado no consumo: “A vida de consumo não se refere à aquisição e 

posse. Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido 

com orgulho no dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e acima de 

tudo, a estar em movimento”. Esse movimento também sofre influências políticas 

para sua própria sustentação, principalmente diante de uma sociedade democrática 

onde o Estado exerce ação direta para o fomento do consumo por meio de políticas 

econômicas.  

 
A cooperação entre Estado e mercado no capitalismo é a regra; o conflito 
entre eles, quando acontece, é a exceção. Em geral, as políticas do Estado 
capitalista, “ditatorial” ou “democrático”, são construídas e conduzidas no 
interesse e não contra o interesse dos mercados; seu efeito principal (e 
internacional, embora não abertamente declarado) é avalizar/permitir/garantir 
a segurança e a longevidade do domínio do mercado. (BAUMAN, 2010, p. 
31). 
 

O olhar do Estado para o desenvolvimento de uma sociedade de consumo 

capitalista está diretamente ligado a dispositivos e manobras econômicas que não 

só garantam a disponibilidade de crédito, como também habilitem constantemente 

os consumidores a obtê-lo. É isso que nutre a crítica de Bauman diante de um 

Estado transformado pela transição de uma sociedade “sólida” de produtores em 

uma sociedade “líquida” de consumidores, na qual a fonte primária de acumulação 

de recursos se transfere da industrialização de produtos para o mercado de 

consumo por meio de transações de compra e fomento de crédito. Quando 

indicadores como o PIB apresentam ameaças em seu crescimento, é no fomento do 

comércio de bens e serviços que dirigentes econômicos focam a solução.  

É correto, portanto, afirmar que o consumo inserido em um universo de 

decisões torna-se fonte vital da cultura de determinado momento, em que a 

comunicação se esforça para detectar e entender em nome de uma estratégia 

eficaz, que deve ser revertida na escolha de compra por parte do consumidor diante 

de um produto ou serviço comunicado e ofertado. Entender as condições que levam 

a essa escolha, tendo como premissa as diferentes necessidades dos indivíduos, é 

fundamental para a elaboração desta pesquisa que tem como desafio ponderar uma 

Brand Shop como elemento midiático para influenciar essa escolha.  
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Soma-se a este caminho o papel mediador também desempenhado por este 

ponto de venda como agregador a seu papel comunicacional. Faz-se necessário, 

portanto, ampliar essa discussão na seção que segue. 

 

1.4. A MEDIAÇÃO COMO PREMISSA PARA A PERSUASÃO 

 

 Persuadir. A comunicação mercadológica tem essa premissa como maior 

indicador de sua eficiência. A escolha de um produto ou serviço em detrimento de 

outro é o que move esse escopo comunicacional e toda sua cadeia produtiva. Em 

seu estudo sobre o comportamento do consumidor49, Karsaklian (2000, p. 166) 

define a persuasão sob o olhar mercadológico como “um esforço de comunicação, 

visando a influenciar as atitudes da audiência.” A atenção de grupos de 

consumidores para os atributos de marcas e produtos permeia as estratégias 

comunicacionais não só de grandes investidores como também dos médios e 

pequenos cujo orçamento está longe de prever grandes investimentos midiáticos. 

Com isso, estrategistas, criativos, produtores e veículos de comunicação 

interagem com o objetivo de facilitar a escolha de um grupo de consumidores diante 

de uma marca contratante. Esse modelo de comunicação mercadológica em muito 

se assemelha, na sua essência, aos estudos clássicos de comunicação como o de 

Shannon e Weaver, datado de 1949. No estudo em questão, emissor, receptor e 

mensagem estão inseridos em um universo permeado pela ameaça dos ruídos 

frente aos desafios da eficácia da resposta50. Para Sá Martino (2013, p. 257), a 

concepção de ruído para os autores americanos é “todo e qualquer elemento que 

possa interferir no caminho da mensagem”. Trata-se de uma metáfora além do 

sentido literal do termo, pois ruído também pode ser entendido como a falta de 

atenção do receptor, uma palavra errada do emissor, ou até mesmo um circuito de 

                                                 
49

 KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2000. p.157-2215. 
50

 O modelo formulado por Claude Shannon e Warren Weaver é um dos estudos que embasa a 
Teoria da Informação, segundo Sá Marinho (2013, p. 256). Publicado em 1949, no livro Teoria 
Matemática da Comunicação, o modelo formula o processo comunicativo a partir da quantificação 
das mensagens e da mediação dos elementos de ruído. A pesquisa era fundamental para Weaver 
que trabalhava como engenheiro na Bell’s Telphone, empresa de telefonia norte-americana. O 
modelo está presente no Dicionário de Comunicação (1998, p. 153). Obra de Carlos A. Rabaça e 
Gustavo G. Barbosa, com colaboração de Muniz Sodré. Também é abordado na obra Teoria da 
Comunicação de Sá Martino (2013, p. 256). Ambas cotadas nas referências bibliográficas do 
trabalho. 
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fio rompido responsável não só por uma distorção, como também pelo rompimento 

da mensagem. 

Modelos como o de Shannon e Weaver recebem críticas pelo fato de o 

processo comunicativo ser visualizado como um circuito e, consequentemente, pela 

sua linearidade. Conceitos hoje questionáveis frente ao desenvolvimento tecnológico 

das comunicações em que autores contemporâneos como Stuart Hall, mesmo não 

os desconsiderando totalmente, pondera o sentido de “unilinearidade implícita” pelo 

qual o emissor origina a mensagem e esta, em uma única dimensão, chega até o 

receptor, correndo apenas o risco de este último não estar em condições de captar 

esta mensagem. O autor deixa clara a preocupação de uma base comum aos 

estudos sem perder ou negar possíveis contribuições:  

 

É também possível (e útil) pensar esse processo em termos de uma estrutura 
produzida e sustentada através da articulação de momentos distintos, mas 
interligados – produção, circulação, distribuição/consumo, reprodução. Isto 
seria pensar o processo como uma “complexa estrutura em dominância”, 
sustentada através da articulação de práticas conectadas, em que cada qual, 
no entanto, mantém sua distinção e tem sua modalidade específica, suas 
próprias formas e condições de existência. (HALL, 2003, p. 365). 

 

 Esse raciocínio já estava presente na entrevista que Stuart Hall concedera à 

Universidade de Massachusetts, em fevereiro de 198951, em que o entrevistado 

questiona a teoria de que os ruídos seriam os únicos causadores de uma falha na 

interpretação dos receptores, desconsiderando, com isso, o significado. Sendo a 

mensagem, para Hall (2003, p. 334), uma estrutura complexa de significados cuja 

noção de sentido se dá por meios de várias camadas, tornando o desafio da 

interpretação também complexo e sendo possível pela combinação de um maior 

número de referências, daí o termo “multirreferencial” dado pelo autor ao se referir à 

complexidade do sentido (HALL, 2003, p. 334). 

Hall entende que a mensagem oriunda desse processo é o produto de um 

momento de produção/circulação na forma discursiva, pela qual o produto 

mensagem é distribuído para diferentes grupos de receptores. Uma vez concluída 

essa etapa, tem-se a tradução como o próximo momento. Compreende-se aqui 

como tradução o entendimento da mensagem que pode ou não se efetivar ao final 

                                                 
51

 Entrevista gravada na Universidade de Massachusetts cujo objetivo era discutir o ensaio de Stuart 
Hall, “Codificação/Decodificação”, de 1980. A entrevista conduzida por professores da instituição 
consta no livro “Da diáspora: Identidade e mediações culturais”, de autoria de Stuart Hall e 
organizado por Liv Sovik. Obra cotada nas referências bibliográficas. 
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desse processo: “Se nenhum sentido é apreendido, não pode haver consumo” 

(HALL, 2003, p. 366). 

 Essas são as premissas para o modelo Codificação/Decodificação defendido 

por Stuart Hall. Diferente da visão tradicional de “ruídos”, o autor defende que o não 

entendimento da mensagem se dá pelo fato de que os códigos de codificação da 

mensagem inicial podem ser “assimétricos” aos códigos de decodificação ao final do 

processo. Entende-se aqui, por assimetria, diferentes graus de compreensão 

oriundos das variáveis que compõem a construção e desconstrução das 

mensagens, como mostrado na figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nessa linha de raciocínio, ruídos, distorções e não entendimentos estariam 

associados à falta de equivalência entre os dois lados na troca comunicacional. É 

importante entender que essa falha não acarreta somente o não entendimento de 

uma mensagem, podendo também comprometer a percepção dos valores 

transmitidos por uma marca ao seu público consumidor, independente da ferramenta 

midiática utilizada diante de um esforço da comunicação mercadológica. 

FIGURA 05: MODELO CODIFICAÇÃO / DECODIFICAÇÃO DE STUART HALL 

FONTE: HALL, Stuart. Codificação / Decodificação. In: SOVIK, Liv (Org.). Da diáspora: Identidades e 
mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 369. 
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Essa relação entre marca e público consumidor será abordada com maior 

profundidade no capítulo 2 desta dissertação. 

Esta visão não linear do processo comunicacional é também discutida, sob 

outros aspectos, pelo dinamarquês Stig Hjarvard que integra um rol de 

pesquisadores com foco na midiatização. Conceito também importante para a 

construção desta dissertação, no que diz respeito aos processos comunicacionais e 

à influência e papel da mídia na cultura e, consequentemente, na sociedade. Para o 

pesquisador, os meios de comunicação e seus “conteúdos midiáticos” (2012, p. 55) 

são frutos de uma dualidade, uma vez que esses meios não são apenas tecnologias 

que as organizações, os partidos e os indivíduos podem optar por utilizar. São 

também meios que permitem à mídia atingir um grau de autoridade, tornando-se, 

inclusive, autodeterminante, obrigando as instituições a submeterem-se à sua lógica. 

Este poder retratado por Hjavard à mídia traduz o conceito do próprio autor à 

midiatização, cuja fundamentação se dá por duas perspectivas. A primeira é a 

institucional, caracterizada pela interação da mídia com a cultura e a sociedade, que, 

uma vez acompanhada de diversos conceitos sociológicos, reflete melhor a lógica 

da mídia por meio da relação entre os meios de comunicação e outras esferas 

sociais (instituições). A segunda perspectiva que auxilia na conceituação é a 

histórica, retratada por diferentes momentos em que a mídia exerceu papéis 

fundamentais no desenvolvimento de inúmeras instituições e no próprio 

desenvolvimento social. Usamos o conceito de midiatização para “caracterizar uma 

determinada fase ou situação do desenvolvimento global da sociedade e da cultura 

no qual os meios de comunicação exercem uma influência particularmente 

predominante em outras instituições sociais” (HJARVARD, 2012, p. 61). A 

midiatização pode ser entendida, portanto, como uma constante transformação dos 

meios comunicacionais que, ao midiatizar a sociedade, torna-a dependente da mídia 

e de sua lógica, principalmente quando o ser humano, ao usar determinada mídia, 

muda totalmente seu modo de realizar uma determinada atividade. 

Stuart Hall e Stig Hjarvard complementam-se em uma análise mais atual dos 

processos comunicacionais, principalmente no entendimento do fator cíclico em que 

os agentes midiáticos exercem influência em diferentes grupos sociais e, conforme a 

harmonia das forças que compõem esses agentes (ou meios), podem propiciar ou 

não o pleno entendimento de uma mensagem. Quer seja uma mensagem no 

formato de uma notícia, fruto de uma pauta jornalística; quer seja no formato de um 
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anúncio publicitário cujo principal objetivo é persuadir um consumidor por meio de 

uma estratégia mercadológica. A persuasão, portanto, garante a qualquer modelo 

comunicacional um grau maior de dificuldade que vai além da informação dialogada. 

A exigência que recai sobre o emissor requer “profundo conhecimento de valores, 

atitudes e reações dos receptores, assim como de todos os fatores que os 

influenciam” (OGDEM, 2007, p.13). O receptor que o autor aponta aqui em seu 

estudo sobre Comunicação Integrada deve ser entendido como o consumidor final 

ou o decisor da compra que recebe inúmeras mensagens de anunciantes que 

procuram persuadi-los em suas escolhas de consumo. 

Com isso, o entendimento de mediação passa também a ser fundamental na 

discussão deste modelo. Vera França declara que, depois do livro “Dos meios às 

mediações”, 52 de J.M. Barbero, no final dos anos 1980, o conceito de mediação 

deslocou o eixo da atenção do terreno dos produtos midiáticos para o campo da 

recepção e para a vida cotidiana, em uma proposta de substituir a distância entre as 

mensagens e seus efeitos, bem como com o intuito de construir melhores condições 

para a análise do consumo. 

Entendendo a comunicação como prática social, Barbero (2009) propõe a 

descentralização da observação dos meios como aparatos técnicos para estender o 

olhar até a experiência da vida cotidiana e, para isso, faz uso do conceito de 

mediação como a categoria que liga a comunicação à cultura. Para o autor, as 

mediações ocupam lugares que estão entre a produção e a recepção. Pensar a 

comunicação sob a perspectiva das mediações significa entender que, entre a 

produção e a recepção da mensagem, há um espaço em que a cultura cotidiana se 

concretiza. Assim, “a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais 

que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento, mas de 

reconhecimento” (BARBERO, 2009, p. 28). Para isso, a investigação da 

comunicação para o autor tem maior relevância a partir das mediações e dos 

sujeitos, isto é, a partir das articulações entre práticas de comunicação e 

movimentos sociais. 

Sob essa ótica, Barbero tem na cultura de massa um recorte significativo para 

o estudo das mediações e, para o pesquisador, ela não aparece de repente. Para 

isso, é importante analisarmos o período pós-guerra, ao final dos anos 1940, quando 

                                                 
52

 MARTIN-BARBERO, J. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonia. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1987. 
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o eixo da economia muda da Europa, que sofria as mazelas da Segunda Guerra 

Mundial, para os Estados Unidos. Enquanto para pensadores do velho continente a 

sociedade de massa representava a degradação de uma sociedade civil 

desestruturada, para os teóricos norte-americanos dos anos 1940-1950, a cultura de 

massa representava a “aposta na sociedade da democracia completa” (BARBERO, 

2009, p. 66).  

Canclini trabalha este mesmo cenário com um viés crítico, ao afirmar que os 

latino-americanos aprenderam a ser cidadãos com os europeus, enquanto os 

vínculos com os Estados Unidos os “reduziram” a consumidores (CANCLINI, 2010, 

p. 13). O olhar crítico do autor se baseia no fato de que a intensificação das relações 

econômicas e culturais com os Estados Unidos impulsiona um modelo de sociedade 

onde muitas funções do Estado são assumidas por corporações privadas e a 

participação social se dá muito mais pelo consumo do que propriamente pelo 

exercício da cidadania. 

A partir desse cenário formado por Barbero e Canclini, qualquer discussão ou 

análise vão além de classes sociais e passam a se focar nos desníveis culturais que 

se tornam os verdadeiros indicadores da nova riqueza por meio da variedade das 

experiências culturais. A cultura de massa passa a possibilitar, portanto, a 

comunicação entre diferentes camadas sociais. Como contraponto à ideia de uma 

sociedade que chega a uma unidade cultural, Barbero aponta a importância de uma 

circulação cultural: “E quando existiu maior circulação cultural que na sociedade de 

massa? Enquanto o livro manteve e até reforçou durante muito tempo a segregação 

cultural entre as classes sociais, o jornal começou a possibilitar o fluxo e o cinema e 

o rádio intensificaram o encontro” (BARBERO, 2009. P. 67). 

Essa circulação apontada por Barbero reforça a necessidade de entendermos 

a comunicação como resultante também de diferentes meios e que essa sociedade 

de massas não é o fim, mas o princípio de uma nova cultura que os meios massivos 

tornaram possível. Dizer “cultura de massa” passa a equivaler, portanto, a um 

conjunto de meios massivos de comunicação que, somados ao desenvolvimento 

tecnológico, tomam formas nos diferentes sentidos em que se darão as mediações 

nos mais diversos esforços comunicacionais. 

Silverstone também dialoga com a mediação e sua relação com “a circulação 

de significados”: 
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[...] é necessário perceber que a mídia se estende para além do ponto de 
contato entre os textos midiáticos e seus leitores ou espectadores. É 
necessário considerar que ela envolve produtores e consumidores de mídia 
numa atividade mais ou menos contínua de engajamento e desengajamento 
com significados que têm sua fonte ou seu foco nos textos mediados, mas 
que dilatam a experiência e são avaliados à sua luz numa infinidade de 
maneiras (SILVERSTONE, 2005, p. 33). 
 

A mediação, portanto, deve extrapolar o limite textual e deve ser entendida 

principalmente pelas circulações de significados que se pode imprimir entre 

indivíduos no papel de produtores ou consumidores (ou ambos ao mesmo tempo) de 

determinadas mensagens. 

França (2004) também compactua com Silverstone (2005) ao dizer que a 

mediação nos conduz para o terreno da experiência: “A análise das mediações nos 

desloca do terreno de estudo de representações, das imagens, dos produtos em si 

mesmos, e nos conduz para o terreno da experiência” (FRANÇA, 2004, p. 20).  

Cabe lembrar que esta experiência pode ser resultado do impacto de uma marca ou 

produto diante de seu consumidor ou usuário, pois já abordamos esse contexto da 

experiência neste capítulo. 

A autora ainda cita Klapper (1978) como complemento desse raciocínio: “Os 

meios atuam como uma influência dentro de um nexo de outras influências. As 

mediações são estas várias influências ou filtros que intervêm na maneira como os 

indivíduos são afetados” (KLAPPER, 1978 apud FRANÇA, 2004, p. 21). 

Essa experiência como fruto da mediação é também o resultado da geografia 

da mídia, segundo Silverstone (2005). Os espaços de engajamentos e de 

experiências com a mídia são tão simbólicos como reais, dependendo da locação e 

das rotinas que definem nossas posições no tempo e espaço. Lar, comunidade e 

globo, segundo o autor, perfazem uma inter-relação na qual a mídia pode facilitar ou 

não nosso sentido de pertencimento. 

Dentro desse mesmo tema, é importante citar Thompson (2011, p.117-158), 

que aponta três tipos de interação: interação face a face (i), interação mediada (ii) e 

quase-interação mediada (iii). Quando os participantes estão presentes e partilham 

do mesmo sistema referencial de espaço e tempo, temos a interação face a face (i), 

que apresenta um caráter dialógico em que se implicam ida e volta no fluxo de 

informação, em que é possível comparar várias deixas simbólicas que tendem a 

reduzir ambiguidades e a clarificar a compreensão das mensagens. As interações 

mediadas (ii) implicam o uso de meios técnicos (papel, fios elétricos, ondas 
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eletromagnéticas, etc.), possibilitando a transmissão de informações para indivíduos 

situados remotamente no tempo, espaço (ou ambos). Contudo, diferente da 

interação inicial, esta reduz a possibilidade de deixas simbólicas adotando um 

caráter mais aberto na troca de informações, exigindo que os indivíduos se valham 

de seus próprios recursos na interpretação das mensagens. Seguindo a teoria de 

Thompson (2011), a terceira vertente de interação (iii) está associada aos veículos 

de massa (conceito abordado na introdução deste capítulo) como livros, jornais, 

rádio, televisão etc. Isso faz com que a interação quase-mediada esteja diante de 

uma extensa disponibilidade de informações e conteúdo no tempo e espaço e 

apresente o mesmo estreitamento de simbologias como a interação mediada frente 

à interação face a face. Entender os níveis de interação pode ser, portanto, uma 

condição favorável para o estabelecimento de estratégias diante do emprego de 

ferramentas midiáticas com foco na persuasão de consumidores.  

Como o objeto deste estudo são as Brand Shops, é possível, a partir desses 

últimos conceitos, visualizar seu papel na cadeia produtiva da comunicação como 

responsável pela interação face a face, uma vez que ela é responsável pela 

aproximação e, consequentemente, a mediação entre a marca, o bem e o 

consumidor. Mas ela também desempenha um papel importante nas demais 

interações como um veículo que transmite mensagens físicas e virtuais em um 

contexto de convergência com os demais meios. 

Mediação, interação, experiência, tempo e espaço agora se complementam 

na discussão sobre persuasão, seu posicionamento na comunicação mercadológica 

e seu impacto ao consumidor por meio de diferentes canais. O apontamento da 

Brand Shop como uma possível ferramenta midiática agora se torna um pouco mais 

claro. Contudo, é fundamental entender seu papel no capítulo que segue para um 

maior entendimento de seu poder midiático, procurando desvendar e equacionar a 

complexidade que a marca exerce na persuasão diante de um cenário 

contemporâneo. 
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2. A MARCA COMO ATIVO TANGÍVEL E INTANGÍVEL E SUA RELEVÂNCIA NA 

COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 

 Um estudo sobre comunicação que aborda consumo requer uma discussão 

sobre marcas. Sua representatividade é fator relevante na soma de conceitos como 

persuasão, interação e mediação, discutidos no capítulo anterior e que, juntos, 

formam condições estratégicas importantes nos esforços comunicacionais 

empregados pelas empresas anunciantes. 

 O recorte sobre o estudo da comunicação adotado nesta pesquisa considera 

os Modelos de Comunicação de Gomes (2004), também abordados no capítulo 

anterior. Para Gomes, esses modelos são dinâmicos e norteiam as teorias de 

comunicação seguindo os três enfoques: o mundo das coisas, o mundo do sujeito e 

o mundo social. Vale lembrar que estão associados aos objetos, ao sujeito que atua 

e à relação do sujeito e seu meio social. Esta relação triádica está diretamente 

ligada à relevância de uma marca no escopo da comunicação mercadológica, uma 

vez que a marca tem um papel importante ao chancelar produtos e serviços, 

estabelece uma relação emocional com consumidores e usuários e ainda auxilia na 

transmissão de significados diante de um ambiente social. Para um melhor 

entendimento dessas relações, cabe um olhar mais aprofundado sobre os conceitos 

que permeiam uma marca e sua gestão. 

 A definição de marca para Aaker (1998) segue basicamente os mesmos 

preceitos da definição oficial da AMA (American Marketing Association)53: 

 
Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, 
marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens 
ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar 
esses bens e serviços daqueles dos concorrentes (AAKER, 1998, p.7). 

 

 Fruto de uma definição nominal, o caminho apontado por Aaker e a American 

Marketing Association mostra a marca como um elemento diferenciador para as 

empresas detentoras. O autor demostra que a utilização de marcas como elemento 

diferenciador é uma prática antiga: “Há evidência de que ainda na história antiga 

foram colocados nomes em mercadorias, tais como tijolos, para identificar o 

fabricante” (AAKER, 1998, p.7) e ainda complementa o raciocínio com registros de 

                                                 
53

 Disponível em ‹ http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx›. Acesso em 23/08/2013. 

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
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que sociedades comerciais da Europa medieval usaram marcas registradas para 

segurança do consumidor e para proporcionar proteção legal aos fabricantes.  

 Kotler (2006) confirma a afirmação de Aaker (1998) quando associa à marca 

um papel diferenciador: “Uma marca é, portanto, um produto ou serviço que agrega 

dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos e serviços 

desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade” (KOTLER, 2006, p. 269). O 

papel como elemento diferencial é notório na explanação de ambos os autores, 

confirmando o fato de que esta é uma das premissas de um profissional ligado à 

comunicação mercadológica. Isso acontece tanto no papel de um gestor de 

marketing inserido em uma empresa de produtos e/ou serviços, quanto no papel de 

um profissional de planejamento ou criativo em uma agência de propaganda, 

contratado para uma comunicação mercadológica assertiva. É o próprio Kotler 

(2006) que aponta duas dimensões para a construção dos diferenciais de uma 

marca, uma (i) funcional e outra (ii) simbólica. 

 Quando estamos diante de uma análise focada no desempenho do produto 

(i), estamos diante de uma dimensão funcional, racional e tangível, cuja avaliação 

está ligada diretamente aos atributos técnicos e funcionais do produto ou serviço em 

questão. É comum algumas referências teóricas subdividirem o estudo de atributos 

em tangíveis e intangíveis, sendo que os primeiros podem ser tocados e sentidos, 

enquanto os segundos estão associados a serviços e são, consequentemente, 

intangíveis. Contudo, Yanaze (2011, p. 84) afirma que essa visão é limitada, já que 

“hoje não encontramos nenhum produto que seja totalmente tangível ou 

completamente intangível”. Isso porque vários produtos precisam de serviços 

agregados para construção e/ou afirmação de seus atributos, assim como serviços 

detêm produtos para facilitar o entendimento de seus diferenciais. É o caso, por 

exemplo, de um carro que conta com um serviço de manutenção diferenciado ou um 

serviço de segurança patrimonial que depende de equipamentos de alta tecnologia 

para garantir a tranquilidade necessária ao usuário. 

 Já a (ii) dimensão simbólica está associada ao que a marca representa por 

meio de uma ligação emocional com consumidores e usuários, sendo, 

consequentemente, uma dimensão totalmente intangível. Essa representação pode, 

inclusive, ser transferida da marca para uma extensão de produtos e serviços em 

uma transferência de valores, como atesta Calkins (2006, p. 3): “As marcas têm 

habilidade notável em impactar o modo como as pessoas veem os produtos. 
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Raramente os consumidores veem apenas um produto ou serviço; veem o produto 

associado à marca. Como resultado, percebem que o produto está moldado pela 

marca”. O autor complementa seu raciocínio associando a marca a um prisma que, 

a partir das especificações e atributos de um produto, transmite por meio de uma 

refração diferentes percepções elevando a condição do produto, conforme gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos entender percepções como o “uso imediato de pistas para formar e 

reconhecer conceitos da marca” (CALDER, 2006, p.27). Isso quer dizer que 

consumidores adotam significados transformando esse processo no maior desafio 

para os gestores de comunicação, uma vez que uma marca não cria uma identidade 

do dia para a noite a ponto de transmitir percepções e gerar significados relevantes. 

 Contudo, o trabalho de construção de identidade de uma marca não pode 

ficar a cargo apenas do tempo. Ele é fruto de um planejamento que prevê um 

conjunto de ações e cuidados que devem ser gerenciados de forma estratégica, pois 

“as marcas são fortes quando seus nomes, na mente do consumidor, conotam 

atributos positivos, benefícios, valores e personalidade. A tarefa do construtor de 

marca é criar uma identidade para ela que se desenvolva nessas dimensões” 

(KOTLER, 1999, p. 89).  

 Para isso, o autor atribui cinco ferramentas para os “construtores de marcas”: 

uma (i) palavra ou ideia principal, um (ii) slogan, uma (iii) cor, um (iv) logotipo e uma 

(v) série de histórias associadas. 

FONTE: CALKINS, 2006, p.3. 

FIGURA 06: PRISMA DA MARCA 
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 Marcas fortes, quando mencionadas, devem trazer à mente das pessoas uma 

(i) palavra ou ideia, de preferência favorável quando a construção da identidade 

atinge sua eficácia. É o caso da fabricante VOLVO que, tanto para o segmento de 

automóveis como o de caminhões, faz uso do conceito de segurança em associação 

à sua marca. A empresa não só trabalha com esta premissa nas suas soluções 

tecnológicas, como também reforça isso nas campanhas publicitárias de seus 

produtos (figura 07) e em eventos institucionais pelo país. É o caso do fórum anual 

promovido pela marca no Brasil “Programa Volvo de Segurança no Trânsito” que, 

além de debater o assunto, ainda premia as melhores pesquisas sobre a segurança 

no trânsito nas esferas pública e privada, envolvendo profissionais e estudantes54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Associar um (ii) slogan55 a uma marca em um conjunto de peças publicitárias 

cujas veiculações se repetem é um ponto relevante para a criação de uma 

identidade, pois “slogans eficazes englobam o principal posicionamento e a 

                                                 
54

 Disponível em ‹http://www.pvst.com.br/events/forum-volvo-seguranca-transito-2013/›. Acesso em 
24/08/2013. 
55

 Frase publicitária que resume características que a empresa deseja que sejam percebidas pelo 
mercado. (SCHARF, 2006. P. 152). 

FONTE: SITE OFICIAL DA MARCA, 2013. Disponível em: 
‹http://www.volvocars.com/br/Pages/default.aspx?&gclid=COv9lJyiqbkCFcvm7AodShgAaQ› 

Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 07: ANÚNCIO DE UM AUTOMÓVEL VOLVO  

http://www.pvst.com.br/events/forum-volvo-seguranca-transito-2013/
http://www.volvocars.com/br/Pages/default.aspx?&gclid=COv9lJyiqbkCFcvm7AodShgAaQ
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proposição de valor de uma marca e significam para os consumidores um lembrete 

que diferencia uma marca da outra” (SHIMP, 2009, p. 294).  

 Portanto, a repetição de um slogan em diferentes peças publicitárias pode 

não ser o suficiente para sua eficácia; ele precisa realmente sintetizar o valor que se 

deseja projetar e, acima de tudo, ser aceito pelo público-alvo. Um exemplo é o 

slogan da marca Nike “Just do it”56 que, embora criado em 198857, ainda continua 

atual e transmitindo valores intrínsecos como proatividade e liberdade não só à 

marca como também à linha de produtos (ver figura 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Apple também soube explorar a força de um slogan quando, em 1997, 

durante a première do filme de animação Toy Story, lançou uma campanha 

publicitária calcada na frase “Think Different”58. A campanha era composta, 

basicamente, por imagens em preto e branco de personalidades consagradas em 

diversas áreas como o esporte, política, artes, que, somadas ao logotipo da 

empresa, assinavam as peças publicitárias que passavam a desafiar as pessoas a 

pensarem diferente (ver figura 9). A força desse slogan é visivelmente significativa, 

uma vez que a empresa continua utilizando-o em suas campanhas e, mesmo 

                                                 
56

 “Apenas faça”. Tradução livre do autor. 
57

 Fonte: SHIMP, 2009, p. 294. 
58

 “Pense diferente”. Tradução livre do autor. 

FONTE: THE LORD OF WATCHES. INFO, 2013. Disponível em: ‹http://www.thelordofwatches.info/nike-sport-
watches-active-sports-lifestyle-top-choice/› Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 08: ANÚNCIO DE UM RELÓGIO DA NIKE 

http://www.thelordofwatches.info/nike-sport-watches-active-sports-lifestyle-top-choice/
http://www.thelordofwatches.info/nike-sport-watches-active-sports-lifestyle-top-choice/
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aplicado em novos contextos gráficos, a marca continua reforçando seu 

posicionamento de vanguarda ao oferecer soluções tecnológicas diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A associação entre (iii) cor e frequência é apontada por Kotler (1999, p. 91) 

como uma combinação assertiva: “A IBM usa azul em suas publicações e não é de 

surpreender que seja chamada Big Blue (Grande Azul)”. Contudo, a associação da 

cor às condições favoráveis de percepção de uma marca merece um raciocínio 

complementar sob o olhar do design. Silveira (2010, p. 40), quando aborda os 

códigos presentes na linguagem durante um ato de comunicação, afirma que “a 

percepção da cor é uma forma de comunicação. A cor está na linguagem, isto é, faz 

FIGURA 09: CONJUNTO DE ANÚNCIOS DA CAMPANHA THINK DIFFERENT DA APPLE 

FONTE: BRAINSTORM # 9. Disponível em: 
 ‹http://www.brainstorm9.com.br/283/advertising/think-different/› Acesso em 18/02/2014 
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parte do código necessário à base desta comunicação”. A inserção de cores em um 

espaço compositivo cuja função seja comunicar atributos de um produto ou serviço é 

tão importante quanto as demais ferramentas aqui discutidas para a construção de 

identidade de uma marca. A indústria de bens e serviços domina essa codificação 

ao atribuir às suas marcas cores que facilitam a construção e afirmação de atributos 

como otimismo, segurança e confiança que, sob a estratégia de frequência na sua 

comunicação, conforme apontado por Kotler (1999), atingem as percepções 

desejadas. É o caso do infográfico demonstrado na figura 09, elaborado pela 

Pantone59 e publicado em seu site oficial quando da comemoração dos seus 50 

anos, o qual apresenta a simbologia de algumas cores e sua associação com 

marcas mundiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
59

 Fundada em 1963, hoje é subsidiária da X-Rite Incorporated com sede em Nova Jersey – EUA, a 
empresa desenvolve padrões de cores atendendo as necessidades de produção gráfica junto a 
indústrias, varejo e profissionais ligados ao segmento. 

FIGURA 10: INFOGRÁFICO “ARCO IRIS DAS MARCAS” DA PANTONE 

FONTE: SITE OFICIAL PANTONE / GRAPHICS, 2013. 
Disponível em: ‹http://www.pantone.com/pages/pantone.aspx?pg=21111› 

Acesso em 23/08/2013 

http://www.pantone.com/pages/pantone.aspx?pg=21111
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 Ainda na estratégia de criar uma identidade para a marca, a utilização de (iv) 

logotipos é frequentemente adotada com a intenção de familiarizar a marca por meio 

de uma composição harmônica entre grafismo e palavra, pois “até a maneira como o 

nome da marca é escrito pode fazer diferença em termos de reconhecimento e 

capacidade de lembrança” (KOTLER, 1999, p. 92). Trata-se, portanto, de uma 

relação simbólica, já que alguns logotipos são rapidamente identificados mesmo 

quando não acompanhados pelo nome da empresa. Esse raciocínio tem base em 

Pierce (2010, p. 71) que, ao abordar a natureza dos signos60, afirma ser o símbolo 

um representante “cujo caráter representativo consiste exatamente em ser uma 

regra que determinará seu interpretante”. Isso à luz da comunicação que uma marca 

estabelece com seu consumidor por meio de sua logomarca alimenta o argumento 

de Calkins (2006) aqui já abordado das marcas no papel de um prisma, que refrata 

diferentes percepções aos seus consumidores. 

 O logotipo da Apple (marca relacionada ao objeto desta dissertação) é um 

exemplo para este estudo, ao observarmos seu desenvolvimento desde a criação da 

empresa nos anos 70, conforme mostra a figura 10:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 A maçã é um elemento impactante que representa a empresa, dispensando 

hoje a necessidade de associar o nome à marca. Ela é um desdobramento da marca 

                                                 
60

 Para Peirce, “um Signo é tudo aquilo que está relacionado com uma segunda coisa, seu Objeto, 
com respeito a uma qualidade, de modo tal a trazer uma terceira coisa, o Interpretante para uma 
relação com o mesmo objeto (...)” (PEIRCE, 2010, p. 28). Esclarecendo a partir de Santaela (2006, p. 
58): “um signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como 
signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente dele”. 

FONTE: REVISTA ÉPOCA, ED. 693, 2011. 
Disponível em: ‹http://epoca.globo.com/edic/693/693_evolucao_Apple.html/›  

Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 11: EVOLUÇÃO DA MARCA APPLE 

http://epoca.globo.com/edic/693/693_evolucao_Apple.html
http://www.iriacomunicacao.com.br/2011/10/a-evolucao-do-logotipo-da-apple-a-simplicidade-e-o-melhor-caminho/
http://www.iriacomunicacao.com.br/2011/10/a-evolucao-do-logotipo-da-apple-a-simplicidade-e-o-melhor-caminho/
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original que trazia o físico Isaak Newton sentado embaixo de uma macieira em uma 

cena emblemática e histórica que representava uma grande descoberta, bem como 

o início de uma nova ideia. Logo depois, na mesma década de 70, a empresa 

adotou apenas a figura da maçã com uma mordida em alusão à palavra byte61 e sua 

semelhança ao verbo to bite (mordida em inglês). Esses significados associados à 

marca Apple ilustram o poder de um logotipo na comunicação de atributos de uma 

empresa e seus produtos. 

 Como a última (v) das cinco ferramentas de Kotler (1999, p. 92) para construir 

a identidade de uma marca, temos “uma série de histórias” relacionadas à marca.  O 

autor afirma que “algumas marcas são associadas a histórias que, quando 

favoráveis e interessantes, trazem benefícios à empresa ou à marca”. O autor faz 

uso de casos como o da marca de automóveis Ford, que tem na história de seu 

fundador, Henry Ford, um dos grandes alicerces de sua representatividade. A 

comunicação mercadológica por meio da publicidade faz isso muito bem, não só se 

adonando de histórias existentes, como também associando histórias às marcas 

como premissa para gerar uma ligação emocional com seus consumidores. O 

publicitário Kevin Roberts62 escreveu um livro sobre essas ligações emocionais entre 

marcas e consumidores como título de Lovemarks63 (termo cunhado por ele 

mesmo), que já sintetiza sua crença na emoção como principal elemento na 

comunicação entre marcas e consumidores, e que também norteia a gestão de sua 

agência responsável pela comunicação de marcas mundiais: “As emoções são uma 

oportunidade séria de entrar em contato com consumidores. E, melhor de tudo, a 

emoção é um recurso ilimitado. Está sempre lá – esperando para ser aproveitada 

com novas ideias, inspirações e experiências” (ROBERTS, 2005, p. 43). Ele cita o 

caso da campanha desenvolvida para a Telecom Nova Zelândia, empresa do setor 

de telefonia que, no final dos anos 90, sentia toda a pressão do setor com a 

                                                 
61

 O termo vem de bit que é uma unidade binária - ou seja, pode ter apenas dois valores, zero ou um - 
que serve de base para o armazenamento e processamento de informações em um computador. 
Tudo o que existe em um computador ou na internet é formado por um número determinado de bits. 
A partir do bit, surgiu o byte, que é um conjunto de 8 bits. Existem diversos múltiplos dos bytes: um 
kilobyte (KB), equivalente a 1.024 bytes; um megabyte (MB), equivalente a 1.024 KB; e um gigabyte, 
equivalente a 1.024 MB. Disponível em: ‹http://g1.globo.com/Noticias/0,,MUL394860-15524,00 
O+QUE+E+BIT+E+BYTE.html›. Acesso em: 24 ago. 2013. 
62

 Kevin Roberts é CEO Mundial da Companhia de Ideias Saatchi & Saatchi, uma agência de 
propaganda que opera em 82 países. É também CEO Residence no Judge Institute of Management 
da Universidade de Cambridge e professor de Empresa Sustentável na Universidade de Limerick, 
Irlanda, entre outras instituições de ensino. 
63

 O livro Lovemarks: o futuro além das marcas foi editado no Brasil em 2005 pela M. Books do Brasil. 
A obra está cotada nas referências bibliográficas. 

http://g1.globo.com/Noticias/0,,MUL394860-15524,00%20O+QUE+E+BIT+E+BYTE.html
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diminuição de lucros, mudanças inesperadas na tecnologia e expectativas 

crescentes dos consumidores. O autor e publicitário aponta a estratégia de trabalhar 

com a emoção do público-alvo quando afirma: “Assim como as outras companhias 

de telecomunicações, ela nunca dera atenção para a emoção” (ROBERTS, 2005, 

p.40-41). A solução criativa encontrada foi fazer uso da canção Father and Son de 

Cat Stevens, que aborda a ligação entre pai e filho e que ia ao encontro do conceito 

da campanha com base na necessidade de as pessoas se comunicarem 

independente da distância. A maior dificuldade estava no fato de que o músico e 

compositor Cat Stevens convertera-se ao islamismo no final dos anos 70 e nunca 

mais autorizara o uso de suas músicas em peças publicitárias. O autor descreve sua 

convicção na ideia e, consequentemente, na luta para a aprovação autoral. Ele não 

só conseguiu a autorização do compositor, como também criou, produziu e veiculou 

o comercial que, para ele, é uma das melhores campanhas da agência (ver figura 

11): “Desde que entrei na Saatchi & Saatchi, faço centenas de apresentações no 

mundo inteiro e Father and Son é o comercial que deixo sempre para o final”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Jenkins (2009) insere este conceito de Lovemarks, cunhado por Kevin 

Roberts, dentro de um contexto que ele chama de “economia afetiva”, que incentiva 

empresas a transformarem as marcas em Lovemarks e a “tornar imprecisa a 

fronteira entre conteúdos de entretenimento e mensagens publicitárias” (JENKINS, 

FONTE: BRAINSTORM 9, 2005. Disponível em: ‹http://www.brainstorm9.com.br/272/diversos/father-son/› 
Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 12: FRAMES DO COMERCIAL FATHER AND SUN DA AGÊNCIA SAATCHI & SAATCHI 
PARA TELECOM NOVA ZELÂNDIA 

http://www.brainstorm9.com.br/272/diversos/father-son/
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2009, p. 48). Para embasar seu raciocínio, o autor afirma que peças publicitárias 

como um comercial de trinta segundos veiculado em uma TV aberta, por exemplo, 

podem ser menos eficientes diante da veiculação em programas via internet e TVs a 

cabo e que consumidores são afetivos, comprometidos emocionalmente e parte de 

uma rede social. Ou seja, o carisma e a emoção projetados em uma marca podem 

reverberar diante da convergência propiciada pelas redes sociais, onde 

consumidores não se envolvem apenas com as marcas, mas também com seus 

conteúdos. 

 Construir história em torno da marca também é uma característica da Apple. 

Toda sua história de inovação se confunde com a história de seu co-fundador Steve 

Jobs que, por meio de seu perfil empreendedor e voltado às inovações tecnológicas, 

sempre norteou a construção de sua marca. Sua presença constante nos 

lançamentos da empresa sempre foram aguardados pelos usuários da Apple, bem 

como transformavam-se em  pautas jornalísticas não apenas das editorias 

especializadas em tecnologia. 

 Até mesmo após sua morte64, a figura do empresário ainda fomenta histórias 

que contribuem para a identidade e fortalecimento da marca. Esse fato é ilustrado 

em uma notícia65 que circulou pelos jornais no dia seguinte à sua morte, em que um 

estudante de design de Hong Kong presta uma homenagem a Steve Jobs 

veiculando no seu twitter uma ilustração (ver figura 12) na qual a silhueta do 

empresário recém-falecido era incorporada à marca da Apple. Ao explicar sua 

intenção, o jovem designer, dentre outros argumentos, alega que “estava faltando 

uma peça à Apple” a partir daquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Steve Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, vítima de um câncer no pâncreas. 
Disponível em ‹ http://acervo.folha.com.br/fsp/2011/10/06/2/›. Acesso: 23 ago. 2013. 
65

 Disponível em ‹ http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/10/homenagem-de-estudante-de-
design-a-jobs-vira-hit-na-internet-1.html›. Acesso: 23 ago. 2013. 
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 Uma vez discutidas as ferramentas para a construção de identidade de uma 

marca na visão de Kotler (1999), é possível entender as conexões que 

consumidores e usuários estabelecem com as empresas e seus produtos por meio 

de um jogo de percepções que desafiam constantemente os profissionais de 

marketing e comunicação. 

 Contudo, marcas também podem transmitir valores negativos, conforme 

modelos de gestão adotados por suas empresas. A jornalista canadense Naomi 

Klein pesquisa medidas anticorporativas66 adotadas por grandes fabricantes 

mundiais que, na procura pela redução dos custos de fabricação, visando maior 

margem na comercialização de seus produtos, adotam soluções operacionais 

questionáveis: 

  

                                                 
66

 A pesquisa da jornalista está presente no livro Sem Logo: a tirania das marcas em um planeta 
vendido. Obra cotada nas referências bibliográficas do trabalho. 

FONTE: G1 – TECNOLOGIA E GAMES. Disponível em: 
‹http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/10/homenagem-de-estudante-de-design-a-jobs-vira-hit-na-internet-

1.html› Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 13: ILUSTRAÇÃO QUE PRESTA HOMENAGEM AO FALECIMENTO DE STEVE JOBS 
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As viagens dos tênis Nike têm sido rastreadas até o trabalho semiescravo no 
Vietnã, as pequenas roupas da Barbie até a mão-de-obra infantil de Sumatra, 
os cafés da Starbucks aos cafeicultores castigados pelo sol da Guatemala e o 
petróleo da Shell às aldeias poluídas e empobrecidas do delta do Níger 
(KLEIN, 2002, p.20). 

 

 A jornalista que iniciou sua carreira cobrindo a área de marketing em um 

jornal de Toronto tem na sua pesquisa o objetivo de expor à sociedade os segredos 

das empresas que não encobrem apenas práticas exploratórias de mão de obra, 

como também ações que se traduzem em riscos ambientais. A autora deixa claro 

em sua obra que, com isso, espera mobilizar jovens militantes em uma revolta que 

gere um movimento político entendido como uma grande onda de oposição às 

marcas cujo sucesso comercial seja oriundo de atitudes antiéticas. 

 O cerne desta discussão está no movimento causado pelos grandes 

fabricantes mundiais que, nos anos 1980, para driblar constantes períodos de 

recessão que assolaram a década, passaram a terceirizar sua produção em países 

cujo custo de mão de obra era inferior. Tais medidas colocavam essas empresas em 

um melhor parâmetro de competitividade com empresas como Nike, Microsoft e Intel 

que já nasceram com esta prática e, consequentemente, mais competitivas.  

 O impacto social nesses países é incalculável por se traduzir muitas vezes 

em um ciclo corrompido, no qual se procura um crescimento na economia local 

oriunda dos salários pagos aos operários, mas que, por serem baixos, acaba não 

acontecendo em função de gastos com dormitórios coletivos, transporte e 

alimentação. Esses trabalhadores mal podem sonhar com os bens de consumo que 

eles mesmos fabricam.  

 Essa exploração de trabalhadores em países subdesenvolvidos não é o único 

ponto relevante neste cenário que questiona a integridade das marcas. As 

demissões em massa no país de origem são também geradoras de um forte impacto 

social: “Eram antes apresentadas como uma necessidade infeliz, ligadas ao mau 

desempenho da empresa. Hoje elas são simplesmente mudanças sensatas na 

estratégia da empresa, uma reorientação estratégica” (KLEIN, 2002, p. 223).  

 Diante desse cenário de aceitação ou rejeição de uma marca, é importante 

também entendermos como mensurar essas conexões e entender que parâmetros 

podem ser levados em consideração para que se tenha uma ideia mais aprofundada 

da representatividade de uma marca diante de um público de interesse. Esse 

entendimento, além de materializar a discussão proposta neste capítulo, também 
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auxilia na resposta à pergunta que norteia esta pesquisa de como podemos medir a 

eficiência de uma Brand Shop na mediação entre marca e consumidor. 

 

2.1.  A GESTÃO SOBRE A COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA  

 

 Uma vez discutido o papel da marca diante de um esforço comunicacional, é 

também importante discutir a gestão sobre esse esforço que, muitas vezes, torna-se 

tangível por meio de um plano de comunicação gerido geralmente pelo profissional 

de marketing de uma empresa e executado por uma agência de comunicação. 

Contudo, a dinâmica de mercados como o de consumo e, consequentemente, o da 

comunicação mercadológica, é suficiente para transformar essa gestão em uma 

tarefa com muitos desafios, exigindo desses profissionais uma maior apuração no 

olhar sobre a implementação de suas estratégias e o acompanhamento de suas 

ações táticas. “A falta de monitoramento do ambiente mercadológico em constante 

mudança, sem a identificação das variações das condições de mercado, faz com 

que a empresa não consiga responder às novas demandas” (YANAZE, 2011, p. 

498). Ou seja, a empresa continuará a insistir em estratégias e ações 

comunicacionais que já não são mais adequadas a uma nova situação, na busca de 

objetivos e metas igualmente incompatíveis. 

  Dentro desse contexto, o emprego das ferramentas comunicacionais corretas 

para assegurar a eficiência de um plano de comunicação mercadológica está longe 

de ser simples. Ogden e Crescitelli (2007) em um trabalho67 sobre conceituação, 

técnicas e práticas a respeito de Comunicação Integrada, afirmam: 

 

Definir com precisão as variáveis do mix de comunicação não é tarefa tão 
simples quanto pode parecer à primeira vista. Isso porque o surgimento de 
novas tecnologias e de novos padrões de comportamento do cliente, bem 
como a necessidade de fazer comunicação que se destaque em meio a uma 
verdadeira avalanche de apelos comerciais, um contexto que favorece o 
aparecimento constante de novas formas de comunicação. É neste sentido 
que definir e delimitar conceitualmente as variáveis do mix de comunicação 
se torna um desafio (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p.23). 
 

 Os autores retratam a crise diária vivida por um gestor de marketing e 

comunicação que, além de assegurar o resultado comercial esperado frente aos 

                                                 
67

 OGDEM, J. R.; CRESCITELLI, E.  Comunicação Integrada de marketing: conceitos, técnicas e 
práticas. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  
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investimentos propostos, ainda tem a missão de salvaguardar a marca garantindo a 

agregação de valor necessária para seu desenvolvimento. Os elementos 

desafiadores também estão no fato de que a sociedade apresenta novos padrões no 

hábito de consumo de produtos e da mídia, além de a evolução tecnológica também 

fomentar esse mesmo processo, tornando a atenção do consumidor ainda mais 

disputada, assunto já abordado anteriormente, quando estabelecemos uma análise 

conjunta entre Comunicação e Consumo. 

 A dificuldade para esses mesmos gestores não se limita apenas ao plano 

estratégico e conceitual, como também ao plano tático e operacional no que diz 

respeito a gerir as ferramentas mais indicadas em seu plano comunicacional. A 

complexidade aqui está na gestão de diferentes agentes formados por fornecedores 

externos ou serviços especializados que, dentro do mix de soluções, têm o objetivo 

comum de assegurar que a comunicação da marca chegue clara e eficiente ao seu 

público final. Shimp (2009, p. 38) complementa: “A integração exige uma forte 

coordenação entre todos os elementos de um programa de comunicação. 

Entretanto, isso se complica quando serviços especializados diferentes operam 

independente uns dos outros”. Cabe ao gestor do plano ou campanha assegurar a 

sinergia entre as ações para que, independente das mídias utilizadas, a mensagem 

chegue clara e consistente ao público-alvo. 

 A integração correta no emprego das ferramentas midiáticas em uma ação 

comunicacional deve ser precedida por um raciocínio estratégico que assegure a 

definição correta não só de quem deve ser impactado, como também da linguagem 

adotada. Conforme informado no início desta seção, a intenção deste trabalho não é 

pormenorizar um planejamento de comunicação mercadológica. Contudo, há que se 

ter uma discussão prévia de como direcionar os esforços e, consequentemente, os 

investimentos. Com esse fim, Schimp (2009, p. 42) aponta alguns passos por ele 

mesmo chamados de mantra, em uma alusão à palavra hindu que representa uma 

declamação ou encantamento. O autor afirma que uma comunicação mercadológica 

“deve ser direcionada para um mercado-alvo específico (i), deve estar claramente 

posicionada (ii), deve ser criada para atingir um objetivo específico (iii) e realizada 

para alcançar o objetivo dentro do limite orçamentário” (iv). Cabe, portanto, uma 

explanação sobre os componentes desse “mantra”. 

 Identificar o público-alvo (i) de uma ação comunicacional é importante para 

evitar a dispersão da mensagem ao fazer com que ela seja direcionada a um público 



79 
 
 

que não tenha as características pertinentes para consumo do produto ou serviço 

oferecido. É preciso, então, entender os diferentes perfis de consumo com base em 

fatores culturais, sociais e pessoais (KOTLER, 2006, p. 173). Os fatores culturais 

estão ligados aos valores, percepções, preferências e comportamentos que o 

indivíduo absorve da família e dos meios que o cercam, pois, na visão de Geertz 

(2000, apud SILVEIRA, 2010, p. 40), a cultura deve ser entendida como “um 

conjunto de mecanismos de controle (regras, códigos, padrões, planos, costumes, 

receitas, modelos etc.) que regulam e orientam o comportamento dos seres 

humanos em uma sociedade”. Ou seja, entender o indivíduo em uma cultura vigente 

é um componente importante para estabelecer uma estratégia comunicacional 

eficiente, uma vez que se passa a conhecer suas aspirações. Os fatores sociais 

estão ligados aos grupos de referência (família, trabalho, escola etc.) que exercem 

influências aos indivíduos em seus papéis sociais e de status. O sentimento de 

pertencimento citado por Silverstone (2011, p. 181) corrobora com esse raciocínio 

quando o autor aborda o fato de que vivemos entre outros e que nisso reside nossa 

humanidade e que, às diferenças e experiências da vida social, chamamos de 

comunidade.  A partir do momento que vivemos em comunidade, mesmo diante de 

diferenças individuais, temos a tendência de desenvolver hábitos em comum que 

podem ser impactados por ações comunicacionais direcionadas. Já os fatores 

pessoais citados por Kotler (2006) como o terceiro fator que pode auxiliar na 

segmentação de um público-alvo estão ligados diretamente a dados demográficos 

que identificam grupos de indivíduo pela idade, sexo, tamanho da família, orientação 

sexual, entre outras características.  

 A comunicação de uma marca deve estar bem posicionada (ii) quando 

agregamos um significado a ela (SHIMP, 2009, p. 142). Já abordamos, no final do 

capítulo 01, “A comunicação e o consumo como agentes catalisadores na 

significação das mercadorias”, o posicionamento que uma marca ou produto pode 

conquistar na mente de um consumidor, fruto de uma experiência mediada entre 

fornecedor e usuário, o que, na prática mercadológica, pode ser entendido como: 

   
 O posicionamento de uma marca é o principal recurso, benefício ou imagem 
 que permanece na mente coletiva do público-alvo. Em geral, os 
 comunicadores de marca e a equipe de marketing precisam identificar uma 
 declaração de posicionamento, que é a ideia central que engloba o 
 significado de uma marca e a distingue das marcas concorrentes (SHIMP, 
 2009, p.145). 
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 O desafio mercadológico da comunicação está, portanto, em assegurar este 

significado na mente do consumidor. O olhar sobre o posicionamento é constante, 

pois, diante de tantos esforços de persuasão no jogo ininterrupto de percepções 

(aqui já discutido), esse processo de construção de imagem nunca termina. Na 

verdade, é certo pensar que esse significado não é imposto aos consumidores; em 

vez disso, os consumidores participam ativamente da construção desse significado 

diante dos esforços comunicacionais das marcas. Esse processo é abordado por 

Silverstone (2011, p. 33), diante do fato de que os produtores das mensagens e os 

consumidores de mídia estabelecem entre si “uma atividade mais ou menos 

contínua de engajamento e desengajamento”, traduzido em significados e 

experiências. Cabe ainda ao gestor de comunicação, responsável por uma ação de 

comunicação, estabelecer os objetivos (iii) que precisam ser atingidos e balizar suas 

ações conforme seu desempenho diante dos mesmos. O estabelecimento de 

objetivos obriga os envolvidos a estipularem o curso da estratégia comunicacional a 

ser seguida; orienta a eficiência do plano no que diz respeito ao direcionamento das 

mensagens e escolha dos meios; bem como fornece padrões para a 

mensurabilidade das ações. Yanaze (2010, p. 138) lembra que todo esforço 

comunicacional deve ter objetivos e todo objetivo deve ser quantificado. Essa 

mesma mensuração está ligada ao último quesito para uma comunicação 

mercadológica assertiva, o controle sobre a verba empregada (iv), pois a realidade 

mercadológica implica a gestão eficiente sobre a segmentação do mercado-alvo, a 

melhor estratégia de posicionamento adotada, o estabelecimento de objetivos 

mensuráveis sem que se perca o controle sobre um orçamento predefinido pela 

marca contratante da figura de seus acionistas. Ou seja, para o mercado, todo o 

pensamento conceitual e estratégico está diretamente ligado ao resultado obtido. 

 Diante de tantos desafios no emprego e gestão de uma estratégia 

comunicacional assertiva, as marcas não se limitam mais em confiar a transmissão 

de suas mensagens nos meios tradicionais. Hoje, ações de aproximação e interação 

junto ao público-alvo fazem parte do cardápio estratégico dos departamentos de 

marketing e comunicação das principais empresas anunciantes. 

 O capítulo 03 deste trabalho inclui uma Brand Shop neste mesmo cardápio de 

instrumentos midiáticos, demonstrando que esse canal também faz o papel de um 

veículo comunicacional que estabelece a mediação entre a marca e seus produtos, 
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fazendo uso do posicionamento e da persuasão como elementos representativos na 

decisão de compra. 

 

2.2.  O BRANDING E O BRAND EQUITY NA GESTÃO E MENSURAÇÃO DO 

VALOR DA MARCA 

 

 Os cuidados discutidos neste capítulo já são suficientes para entender que a 

gestão sobre uma marca pede uma somatória de conhecimentos por parte dos 

gestores de marca e dos responsáveis pela sua comunicação. O branding envolve 

esta gestão e tem na definição de Kotler (2006, p. 269) um sentido prático: “Branding 

significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. Está totalmente 

relacionado a criar diferenças”. O exercício mercadológico e comunicacional neste 

caso está focado na transferência de atributos. Marcas empresariais endossam 

produtos ou linha de produtos em ações cujo foco se resume na escolha por parte 

do consumidor, o que faz com que deixemos de olhar para uma batalha de produtos 

e passemos a visualizar uma batalha de percepções. O publicitário Kevin Roberts 

endossa esse pensamento quando se refere ao estágio em que marcas passam não 

só a ser preferidas, como também amadas pelos seus consumidores: “As 

Lovemarks não são propriedades dos fabricantes, dos produtores, das empresas. 

São das pessoas que as amam” (ROBERTS, 2005, p.74). 

 Mas como medir essa relação? Como entender que essa estratégia 

mercadológica e comunicacional atingiu seu objetivo por meio de suas mensagens e 

da utilização de canais de comunicação eficazes, quer seja por meio de um anúncio 

na TV ou em revistas, quer seja por meio de uma Brand Shop como é o caso do 

objeto desta pesquisa?  

 Aaker (1998, p. 16) apresenta o Brand Equity como resposta a esse 

questionamento e define esta metodologia para mensurar o valor de uma marca 

como “um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu 

símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou 

serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela”. Keller (2003) corrobora 

com esta definição de David Aaker e contribui para o entendimento dessa 

metodologia de avaliação sob o olhar do cliente ou consumidor de determinada 

marca, ao afirmar: 
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Brand Equity baseada no cliente é o efeito diferencial que o conhecimento da 
marca tem sobre a resposta do cliente na venda dessa marca. Equity ocorre 
quando o cliente possui um alto nível de conscientização e familiaridade com 
a marca e memoriza algumas associações fortes, favoráveis e únicas a ela 
(KELLER, 2003 apud SCHULTZ, D.; SCHULTZ, H., 2006, p.241). 
 

 Como base nas afirmações de ambos os autores, adotar o Brand Equity como 

uma premissa para medir o valor de uma marca perante seus consumidores e 

usuários pode ser um bom caminho, pois, como discutido neste capítulo “A marca 

como ativo tangível e intangível e sua relevância na comunicação mercadológica”, 

consumidores determinam e impulsionam o valor de uma marca. São eles que criam 

uma imagem dessa marca, fruto de suas ligações emocionais, baseados no modo 

como compram, utilizam e, consequentemente, retêm informações sobre ela. 

 Os ativos e passivos das marcas citados por Aaker (1998), nos quais o Brand 

Equity se baseia, podem, de forma prática, ser agrupados em cinco categorias para 

facilitar a mensuração do valor de uma marca: (i) lealdade à marca, (ii) 

conhecimento do nome, (iii) qualidade percebida, (iv) associações à marca e (v) 

outros ativos do proprietário da marca . 

 Para qualquer negócio, a conquista de novos cliente exige um maior esforço 

que se traduz em tempo e investimentos. Ao contrário, a manutenção e a fidelização 

de clientes existentes podem não significar o mesmo esforço (i). Medir a lealdade de 

consumidores na simulação de recompra e de indicações para futuros compradores 

é a base desta categoria. Conhecer e identificar os nomes e símbolos (ii) que 

envolvem determinada marca também é uma mensuração indicada, pois “ser 

reconhecida é particularmente importante para que ela seja considerada uma 

alternativa de compra” (AAKER, 1998, p.20).  A qualidade percebida (iii), embora 

possa tomar diferentes formas frente a diferentes categorias de produtos, influencia 

diretamente as decisões de compra e a lealdade à marca, especialmente quando um 

comprador não está motivado ou capacitado a fazer uma análise detalhada sobre o 

produto ou serviço a ser adquirido. Ela ainda fomenta a possibilidade de se agregar 

margem adicional ao processo de vendas. Questionar o consumidor sobre qual 

associação de imagens ele mentaliza ao lhe mostrar uma marca ou produto (iv) é 

uma maneira de medir o posicionamento de ambos na mente do consumidor. Uma 

marca bem posicionada sobre um atributo-chave não só dificulta um enfrentamento 

da concorrência, como também é um fator favorável a uma estratégia de Extensão 
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de Marca68 (ver figura 14), definida como “um processo em que a empresa utiliza 

uma marca estabelecida para lançar novos produtos” (KOTLER, 2006, p.290).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A marca Apple mantém seu posicionamento de mercado por meio de uma 

variedade de extensões de marca. Desktops profissionais, computadores móveis, 

somam-se em um mix tecnológico com produtos que facilitam a mobilidade como 

celulares (IPhone), tabletes manuais (IPad) e sistemas que integram a utilização e a 

convergência de meios (iTunes e ICloud).  

 Braig e Tybout (2006, p. 96) ao discutir as estratégias de extensão de marca 

citam o caso da Apple e seus sucessivos lançamentos bem-sucedidos baseados 

“em claro entendimento do posicionamento de sua marca”. Além do fato de usuários 

se identificarem com valores como inovação e vanguarda transmitidos pela marca, 

os autores apontam uma estratégia adicionada às demais que é a de “capacitar a 

criatividade e a produtividade em Shopping Centers e pontos de varejo de última 

geração com o lançamento bem-sucedido das Apple Stores”, as lojas-conceito ou 

Brand Shops da marca (ver figura 15). 

                                                 
68

 Kotler (2006) ainda esclarece que a Extensão de Marca ocorre em duas categorias. Extensão de 
linha quando a “marca mãe” é usada para estabelecer a marca de um novo produto dentro da mesma 
categoria por meio de novos sabores, versões lights etc.; e a Extensão de Categoria, cujo exercício é 
o mesmo, porém em categorias diferentes. Como é o caso de uma marca como a Honda, que assina 
produtos na categoria de automóveis, motocicletas, aparadores de grama, entre outros. (KOTLER, 
2006, p. 290). 

FONTE: THE TECH STUFF, 2012. Disponível em: ‹http://thetechstuff.com.br/1019/mais-da-metade-das-
residencias-americanas-possuem-ao-menos-um-aparelho-da-apple › Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 14: IMAGEM DO MIX DE PRODUTOS DA APPLE EM EXTENSÃO DE MARCA 

http://thetechstuff.com.br/1019/mais-da-metade-das-residencias-americanas-possuem-ao-menos-um-aparelho-da-apple
http://thetechstuff.com.br/1019/mais-da-metade-das-residencias-americanas-possuem-ao-menos-um-aparelho-da-apple
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 Ao citar a Brand Shop da Apple nesta discussão que envolve a construção de 

valores de marcas, os autores fomentam a possibilidade da inclusão de um ponto de 

venda dentro de um rol de soluções comunicacionais na busca criativa pela 

percepção de atributos por parte dos consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Outros ativos da empresa também são levados em consideração (v) para 

medir-se o valor de uma marca como patentes, marcas registradas, investimentos 

em mídia, relação com canais de distribuição, entre outros. Assim, é possível medir 

os dispositivos de segurança que resguardam uma marca, bem como os 

investimentos já realizados na comunicação institucional e de produtos. 

 O Brand Equity é, portanto, um método indicado para se medir o valor de uma 

marca para determinado grupo de consumidores, podendo usar as cinco categorias 

defendidas por Aaker (1998) ou parte delas. Pode, inclusive, servir de premissa para 

este estudo para a busca de respostas as quais contraponham o problema de 

pesquisa que tem como base a utilização de indicadores os quais confirmem ou não 

a funcionalidade comunicacional de uma Brand Shop em harmonia com sua função 

comercial. Para isso, a pesquisa que fundamentará esta dissertação e que será 

FONTE: SITE OFICIAL DO SHOPPING MULLER, 2013 

Disponível em: ‹ http://www.shoppingmueller.com.br/lojas/eletronicostelefonia/a2you›  
Acesso em 23/08/2013 

FIGURA 15: FACHADA DA BRAND SHOP DA APPLE - SHOPPING MULLER - CURITIBA PR 

http://www.shoppingmueller.com.br/lojas/eletronicostelefonia/a2you
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explorada no próximo capítulo, “A Brand Shop como canal de distribuição e 

comunicação”, fará uso das quatro primeiras categorias do Brand Equity apontadas 

por Aaker (lealdade à marca, conhecimento da marca, qualidade percebida e 

associações à marca) como premissas para se estabelecer os principais indicadores 

responsáveis pela mensuração da eficiência da Brand Shop da Apple como um 

canal midiático. A pesquisa terá como foco usuários da marca que, diante do 

ambiente da loja durante uma experiência de compra, construirão um juízo de valor 

à marca balizado pelas categorias aqui descritas. 
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3. A BRAND SHOP COMO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Conceitualmente, os canais de distribuição estão ligados diretamente ao fator 

disponibilidade (ROSENBLOOM, 2202, p.23). Tempo, local e forma de aquisição 

compõem a visão clássica deste composto de marketing que ganha cada dia mais 

atenção (leia-se investimento) pela sua eficiência diante do crescimento da 

demanda, internacionalização das marcas e uma série de outros eventos que 

contribuem na explosão do consumo. 

 
[...] canais de marketing podem ser definidos como um sistema organizado de 

empresas e agentes que, em conjunto, desenvolvem todas as atividades 

necessárias para unir os produtores aos consumidores finais, cumprindo com 

os objetivos e ações de marketing (BENNET, 1996 apud ALVAREZ, 2008). 

 

Neste mesmo cenário temos a publicidade em franca mutação diante de 

novos códigos de comportamento por parte do consumidor, da tecnologia como uma 

aliada da comunicação mercadológica e do número crescente de marcas disputando 

a atenção dos consumidores. Esses são motivos suficientes para Covaleski (2010), 

sob a luz de McLuhan, afirmar que a publicidade vive um momento híbrido em “um 

conjunto de linguagens dos diferentes aparatos comunicativos e das variadas 

expressões artísticas que produz um composto linguístico sincrético, constituído de 

manifestações culturais contemporâneas, transformadas por intersecções e 

mediações” (COVALESKI, 2010, p.30). 

É fato, então, que a mediação e, consequentemente, a experiência 

novamente apresentam-se como um diferencial para essa aproximação entre 

marcas e consumidores e que a publicidade, na sua manifestação clássica, já não 

consegue garantir a persuasão necessária. Cabe o raciocínio de Comunicação 

Integrada de Marketing (CIM): 

 
A CIM considera todos os pontos de contato ou fontes de contato que um 

cliente potencial tem com a marca como possíveis canais de entrega de 

mensagens e utiliza todos os métodos de comunicação relevantes para os 

clientes potenciais (SHIMP, 2007, p.29). 

 

É nesse contexto que surge a Brand Shop como ferramenta da Comunicação 

Integrada e com objetivos que vão além da comercialização dos produtos. O 

mercado entende o crescimento desse canal como resposta da indústria frente a 

outro fenômeno do varejo, o crescimento das marcas próprias nas gôndolas das 
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grandes redes supermercadistas.69 O Brasil acompanha um fenômeno mundial 

segundo o qual dois terços dos consumidores do mundo estão optando por produtos 

de marca própria nos supermercados. No Brasil, esse número ainda é de 

aproximadamente 15% (marcas próprias do varejo em relação às marcas das 

indústrias fornecedoras dentro de um supermercado). Embora abaixo dos 

indicadores de 80% na França, 59% no Reino Unido e 64% nos Estados Unidos, o 

número do Brasil vem crescendo mais de 25% entre os anos 2008 e 2013. 

 Strunck (2011, p. 59) entende como lógico esse movimento. Se o grande 

varejo toma um papel de “fabricante” oferecendo produtos com sua marca, é natural 

a indústria assumir um papel de “varejista”, quer seja no papel de apoiador do 

pequeno varejo (que, embora afastado dos grandes centros, hoje vive um papel 

importante na conveniência diante de uma nova classe que emergiu no consumo), 

quer seja no papel de uma loja-conceito dentro de grandes shopping centers 

espalhados pelo país. 

 O papel das Brand Shops, além do escopo comercial, fica mais acentuado 

perante algumas hipóteses: 

 

 a) os bens de consumo também dão visibilidade e carregam consigo uma 

significação social, pois concentram parte de uma análise cultural em seu uso como 

comunicadores; 

 b) consumidores fazem uso da convergência de meios para aprimorar sua 

relação com produtos e serviços dando novas configurações à experiência de 

compra; 

 c) o ponto de venda físico continua tendo relevância na aproximação entre 

produtos e consumidores mesmo diante da possibilidade de comercialização virtual; 

 d) o ponto de venda pode assumir um papel midiático, além de sua 

responsabilidade comercial, ao mediar os diferenciais competitivos de uma marca 

diante de seu público consumidor. 

 

Para um melhor entendimento da força desse novo canal que envolve 

grandes marcas em um esforço de prover experiências para seus consumidores, 

                                                 
69

 LUCAS, Louise. Consumidores sem dinheiro optam por produtos de marca própria. Jornal 

Valor Econômico, São Paulo, 21 jan. 2013. Caderno Tendências e Consumo, p.B4 
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vale analisar um caso da marca de tênis Nike: um consumidor entra na loja Niketown 

(a Brand Shop da Nike) e, além de ser impactado por um layout diferenciado, tem 

diferentes experiências com a marca. É o caso do Nike iD Studio, onde o cliente tem 

um atendimento individual, agendado com um designer da empresa, que orienta os 

clientes na concepção de um par de tênis único e exclusivo, no qual pode até gravar 

seu nome. Ou este mesmo cliente pode fazer uso do Nike iD Generation - o cliente 

tira uma foto que, processada por um programa, gera um adesivo com a imagem de 

um tênis, com as cores de suas roupas, que pode ser encomendado na própria loja. 

A experiência sensorial desse cliente com a marca vai além de qualquer outra 

experiência virtual. Gilberto Strunck complementa: “Esse comportamento não exclui, 

é claro, continuar a vender suas marcas para o varejo, mas possibilita um trabalho 

de vivência das marcas em todas as suas expressões, com muito mais liberdade, 

profundidade e relevância” (STRUNCK, 2011, p. 59). 

 Experiência totalmente em sintonia com o conceito imortalizado pela Nike em 

suas campanhas publicitárias “Just do it”, em que consumidor e marca estabelecem 

uma relação pessoal e emocional por meio da customização do produto e que, por 

sua vez, transmite um estilo de vida próprio em uma espécie de ritual70 de 

significação para o usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 A antropóloga Mary Douglas (já citada nesta dissertação), em sua pesquisa sobre o significado dos 
bens, defende que “tanto para a sociedade tribal, quanto para nós, os rituais servem para conter a 
flutuação dos significados” (DOUGLAS, 2006, p. 112). A customização aqui pode ser visualizada 
como parte deste ritual. 
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FONTE: COUNTERKICKS, 2010. Disponível em: ‹ http://counterkicks.com/2010/11/the-worlds-
largest-nike-store/nike-store-niketown-london-worlds-largest-1/ › Acesso em 23/5/2013 

 

 

FONTE: SNEAKERNEWS, 2009. Disponível em: ‹ http://sneakernews.com/2009/04/09/nike-
id-concept-store-westchester-new-york/› Acesso em 23/5/2013 

 

FIGURA 16 - INTERIOR DA NIKETOWN, BRAND SHOP DA NIKE EM LONDRES 
 

FIGURA 17 – AMBIENTE EXCLUSIVO DA NIKEID STUDIO, NO INTERIOR DE UMA  NIKETOWN 

http://counterkicks.com/2010/11/the-worlds-largest-nike-store/nike-store-niketown-london-worlds-largest-1/
http://counterkicks.com/2010/11/the-worlds-largest-nike-store/nike-store-niketown-london-worlds-largest-1/
http://sneakernews.com/2009/04/09/nike-id-concept-store-westchester-new-york/
http://sneakernews.com/2009/04/09/nike-id-concept-store-westchester-new-york/
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Em declaração para um blog71 que divulga estratégias inovadoras em 

marketing e comunicação, um executivo da eletrônica Samsung, ao comentar sobre 

a inauguração de sua segunda Brand Shop no Brasil, na cidade de Porto Alegre, no 

ano de 2012, reconhece que a venda é um objetivo, mas não o único, e que os 

produtos exigem demonstrações diferenciadas devido à sua evolução. A afirmação 

vem de encontro aos conceitos trabalhados não só na introdução desse trabalho, 

como também atestam o papel de mediação estabelecido pelo ponto de venda 

frente à significação dos produtos diante de seu público consumidor e usuário. 

Ainda no segmento de tecnologia, a marca também exercita seu conceito de 

Brand Shop no Brasil por meio da Nokia Store. A loja garante, além da aproximação 

de seu mix de produtos, uma experiência diferenciada na interação tecnológica. As 

paredes são cobertas por telas de LED que trocam suas mensagens 

automaticamente. Quando o cliente segura um dos aparelhos expostos nas bancas, 

em frente às telas, automaticamente seu manuseio é transmitido pelas telas mais 

próximas em um conjunto de imagens de utilização e divulgação dos atributos do 

produto em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marca Melissa também faz uso da estratégia da Brand Store no Brasil para 

reforçar todo seu reposicionamento mercadológico de sandálias de plásticos para 

calçados com modelos assinados por designers como os Irmãos Campana, Jean 

Paul Gaultier e Vivienne Westwood. A marca montou em São Paulo a Galeria 

Melissa, “um experimento ousado de loja, onde os calçados são expostos como 

                                                 
71

Trata-se do blog MKTmais.com. Disponível em:<http://www.mktmais.com/2012/04/brand-store-lg-e-
samsung-abrem-lojas.html>. Acesso em: 28 de maio de 2012. 

FONTE: MOBILE FANATIC.NET, 2006. Disponível em: ‹ http://www.mobilefanatic.net/2006/07/nokia-flagship-
store.html› Acesso em 23/5/2013 

FIGURAS 18 E 19 – BRAND SHOP DA NOKIA EM HONG KONG E NO BRASIL 
 

http://www.mktmais.com/2012/04/brand-store-lg-e-samsung-abrem-lojas.html
http://www.mktmais.com/2012/04/brand-store-lg-e-samsung-abrem-lojas.html
http://www.mobilefanatic.net/2006/07/nokia-flagship-store.html
http://www.mobilefanatic.net/2006/07/nokia-flagship-store.html
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verdadeiras joias, de forma instigante, inteiramente conectada à modernidade da 

marca.” (STRUNCK, 2011, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RETAIL DESIGN, 2012. Disponível em: ‹ http://www.retaildesignbr.com/galeria-melissa/fachada-9-
viagens-de-melissa-casa-darwin-02/› Acesso em 23/5/2013 

 

FONTE: CABIDE COLORIDO, 2013. Disponível em:  
‹ http://cabidecolorido.com.br/uma-paixao-galeria-melissa/› Acesso em 23/5/2013 

 

FIGURAS 20 – FACHADA DA BRAND SHOP DA MELISSA NA RUA OSCAR FREIRE EM SÃO PAULO 
 

FIGURA 21 – INTERIOR DA BRAND SHOP DA MELISSA NA RUA OSCAR FREIRE EM SÃO PAULO 

http://www.retaildesignbr.com/galeria-melissa/fachada-9-viagens-de-melissa-casa-darwin-02/
http://www.retaildesignbr.com/galeria-melissa/fachada-9-viagens-de-melissa-casa-darwin-02/
http://cabidecolorido.com.br/uma-paixao-galeria-melissa/
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Esse universo experiencial envolvendo as marcas, seus produtos e serviços 

dispostos em ambientes com diferentes apelos tecnológicos, tem como premissa o 

objetivo claro de comunicar atributos e estabelecer vínculos emocionais com a 

marca e seus produtos. Mais do que comercializar, esses ambientes são produtores 

de sentimentos e identidade que ora refletem e ora definem estilos de vida.  

 Barbosa e Campbell (2006) questionam o que queremos dizer ao afirmarmos 

que consumo é, antes de tudo, uma experiência:  

 
Estamos nos referindo às reações decorrentes da simples posse dos objetos 
em si ou à sequência de interações das pessoas com a dimensão 
interpessoal das atividades de compra e de serviços? Ou, ainda, estamos nos 
referindo aos ecos de todas essas interações na nossa subjetividade? Neste 
contexto, como distinguir e analisar essas experiências entre si e de outros 
tipos de experiências? (BARBOSA, L.; CAMPBELL, C., 2006, p. 27). 
 

 
Quando trabalhada no contato entre consumidor e produto, essa experiência 

traduz-se em um momento envolvente e marcante, assegurando o residual que todo 

profissional de marketing e comunicação procura em suas estratégias. 

Isso toma maiores proporções quando falamos de produtos com alto nível de 

envolvimento por parte do usuário. Produtos de maior valor agregado que estarão 

presentes na rotina do consumidor e que oferecem maiores possibilidades de 

comparação no processo de decisão. Quanto maior e mais eficaz a experiência 

oferecida neste caso, maior alinhamento da dualidade Expectativa e Desempenho, 

que rege a fase do Pós-Compra. 

 

3.1. A BRAND SHOP DA APPLE E SEU PAPEL COMUNICACIONAL  

 

Entendemos, sob a luz de Silverstone (2005, p. 33), que “a mídia se estende 

para além do ponto de contato entre os textos midiáticos e seus leitores ou 

espectadores”. Seguramente, temos que entender as diferentes manifestações das 

mensagens que hoje chegam até inúmeros perfis de receptores, bem como as 

desafiadoras formas que tomam os meios de transmissão dessas mensagens.  

Os bens de consumos também trazem em si mensagens de quem somos, no 

que acreditamos e, principalmente, o que queremos dizer ao mundo. 

A relevância desta pesquisa está no momento em que justapomos esses 

cenários à prática da comunicação mercadológica com sua linguagem persuasiva 
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por meio de fortes apelos de consumo e que, mesmo diante de um ambiente digital 

que se desenvolve exponencialmente, ainda conta com a experiência de compra 

como uma forte aliada. 

Por isso, desconsiderar a Brand Shop nos fóruns que discutem modelos de 

comunicação, a relação entre comunicação e consumo, tendências de novos canais 

midiáticos, ou qualquer assunto correlacionado, é o mesmo que alimentarmos 

apenas a possibilidade de experiências virtuais ou simuladas. Os sentidos nunca 

estiveram tão presentes nas estratégias comunicacionais por meio de estímulos 

sensoriais em um ponto de venda, pois “a visão, em muitos casos, não é tão 

poderosa quando pensávamos – e que o olfato, a audição e o tato são 

significativamente mais poderosos do que qualquer pessoa já sonhou” 

(LINDSTROM, 2009, p. 125). O raciocínio ganha ainda mais sentido quando o autor 

afirma que as imagens são mais eficientes e memoráveis quando estão associadas 

a outros sentidos. Quando inserimos todo este cenário dentro de uma Brand Shop e 

somamos o impacto visual de uma fachada, o layout interno da loja, a exposição dos 

produtos com possibilidades de interação, imagens e mensagens sendo projetadas 

em harmonia a uma sonorização impactante, temos como resultado o que Underhill 

(2009, p. 227) chama de “magia” no momento da compra. 

Considerar, portanto, a Brand Shop como uma ferramenta legítima de 

comunicação e com enorme capacidade de construção de marca é, no mínimo, um 

raciocínio assertivo que pode apontar novos caminhos na ampliação dos diferenciais 

competitivos de uma empresa. Até mesmo de uma forte anunciante das mídias 

tradicionais. 

Com base nas hipóteses apresentadas no início deste capítulo, que acentuam 

o papel das Brands Shops somados aos demais desafios comunicacionais aqui 

descritos, é de extrema importância tornar tangível o universo deste canal. Para 

isso, esta pesquisa define seu objeto como sendo a loja-conceito da marca Apple no 

Brasil, por tratar-se de um segmento em franca expansão e uma marca que detém 

inúmeros atributos no relacionamento entre usuário e produto. Entender os atributos 

da marca Apple que são transmitidos aos seus consumidores e usuários durante 

uma experiência de compra dentro de sua loja-conceito é fundamental para 

responder a pergunta que norteia esta pesquisa, presente na introdução desta 
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dissertação72. Esse entendimento também vem ao encontro da inquietação do 

pesquisador que, por atuar no segmento de comunicação mercadológica, se recente 

de outras soluções comunicacionais para marcas cujas lojas, mesmo contando com 

uma capilaridade significativa (por meio de uma rede de lojas presentes em grandes 

áreas geográficas), respondem apenas pela função comercial, não apresentando 

nenhuma ação diferenciada que caracterize também uma função comunicacional. 

A marca Apple trabalha com um conceito mundial denominado Apple 

Premium Reseller. Uma ação cooperada com um revendedor local que no Brasil tem 

a rede Fast Shop como administradora das sete lojas a2YOU, localizadas nas 

cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro73. Assim, os investimentos são 

diluídos com investidores locais. 

A rede a2YOU (ver figura 22) posiciona-se como altamente qualificada no mix 

de produtos da marca e como local ideal para o consumidor aprender, experimentar 

e, só depois, comprar os produtos Apple. Também se define como “um verdadeiro 

centro de entretenimento para os fanáticos por informática, de todas as idades”. 

Definição esta pertinente às premissas desta dissertação no que diz respeito à 

experiência de compra oferecida pela marca em seus canais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Como aferir a função midiática da Brand Shop por meio de indicadores mercadológicos, diante da 
relação entre marca e consumidor e quais os residuais desta ligação, diante da necessidade da 
práxis em medir quais atributos da marca serão transmitidos/percebidos durante a experiência de 
compra? 
73

 Disponível em ‹http://www.a2you.com.br/especial.aspx?group_id=1554› Acesso em 25/03/2013. 

FONTE: MACMAIS, 2012. Disponível em: ‹ http://macmais.com.br/tag/a2you/› 
Acesso em 23/5/2013 

FIGURA 22 – INTERIOR DA BRAND SHOP DA APPLE NO BRASIL 

http://www.a2you.com.br/especial.aspx?group_id=1554
http://macmais.com.br/tag/a2you/


95 
 
 

3.2. EVIDÊNCIAS QUE APONTAM A FUNÇÃO MIDIÁTICA DA BRAND SHOP DA 

APPLE  

 

 A proposta desta dissertação, como abordado desde suas páginas iniciais, é 

promover a discussão sobre o papel midiático de uma Brand Shop utilizando-se de 

uma soma de esforços no que diz respeito à pesquisa. A pesquisa bibliográfica 

agora se soma a uma pesquisa empírica exploratória, de cunho qualitativo. 

 A adoção de um método qualitativo neste caso tem base nos argumentos de 

Flick (2009, p. 20): “A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”. A pluralização referida 

pelo autor está na diversidade de ambientes e de subculturas, diferentes formas de 

vida e rotinas cotidianas que pedem “uma nova sensibilidade para o estudo empírico 

das questões”, fazendo com que a pesquisa qualitativa leve em consideração o fato 

de que os pontos de vistas e as práticas no campo74 são diferentes devido às 

diversas perspectivas e contextos sociais. 

 Portanto, para mensurar a percepção de um ambiente como uma Brand Shop 

e a relação desta com a marca que a chancela, a pesquisa empírica que norteia este 

trabalho adotará o caráter qualitativo para garantir a leitura do que o autor em 

questão chama de conceitos sensibilizantes originados pela relação entre o 

pesquisador e a pesquisa:  

 

De modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos 
consideram a comunicação do pesquisador em campo com parte explícita da 
produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma 
variável e interferir no processo. A subjetividade do pesquisador, bem como 
daqueles que estão sendo estudados, tornam-se parte do processo de 
pesquisa. As reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e 
observações em campo, suas impressões, irritações, sentimentos, etc., 
tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação (FLICK, 
2009, p. 25). 

 

 As palavras de Uwe Flick inspiram e norteiam este trabalho na condução de 

um método qualitativo não só pelo grau de subjetividade que se tem ao medir quais 

mensagens uma marca pode transmitir por meio de um ponto de venda, como 

                                                 
74

 O termo campo designa, de maneira genérica, uma determinada instituição que sirva de base para 
a pesquisa, uma família, um grupo específico de pessoas com uma “biografia especial”, tomadores de 
decisões, etc. (FLICK, 2009, p. 110). 
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também pela relação do pesquisador com o tema norteado por sua inquietude ao 

imbricar conceitos entre comunicação e consumo. 

 Com base neste cenário, foi possível definir não só o método da pesquisa, 

como também o universo a ser explorado, sua amostragem, o tipo de entrevista e, 

até mesmo, a elaboração do questionário utilizado. Contudo, mesmo diante da 

relação entre o pesquisador e a pesquisa defendida por Flick em que esta última 

“está cada vez mais obrigada a utilizar-se das estratégias indutivas” (2009, p. 21), 

este pesquisador entende que deve também adotar preceitos que não induzam sua 

própria análise e que, ao mesmo tempo, garantam a validade da pesquisa. Validade 

esta que o próprio Flick aponta como premissa para a confiabilidade e movida pela 

ponderação “se os pesquisadores veem aquilo que eles acham que veem” (2009, p. 

345). Durante a fase de análise dos dados de sua pesquisa empírica, o pesquisador 

pode tanto chegar a conclusões movidas pelo real entendimento do que foi provido 

pelos entrevistados, como também pode cometer três tipos de erros recorrentes: 

“enxergar uma relação, um princípio etc., quando estes não forem corretos, rejeitá-

los quando forem de fato corretos e, por fim, fazer as perguntas erradas” (KIRK e 

MILLER, 1986, p.29-30 apud FLIK, 2009, p. 345). Para que esta pesquisa não 

incorra nos erros apontados, é aconselhável que se recorra novamente à Uwe Flick, 

que estabelece algumas premissas como um caminho para a validade e, 

consequentemente, a credibilidade deste estágio final de trabalho: 

a) Garantir que a construção desta pesquisa esteja embasada em 

referenciais teóricos; 

b) Garantir que este embasamento seja transparente aos que se 

interessarem por esta pesquisa; 

c) Fazer com que os dados extraídos deste material propiciem outros pontos 

de partida. 

 

3.2.1. O apoio da pesquisa empírica 

 

 Em linhas gerais, este trabalho procurou investigar, até o momento, com o 

auxílio da pesquisa bibliográfica, as diferentes vertentes da comunicação e a relação 

desta com o fenômeno do consumo. Trouxe também a discussão sobre a relação 

entre o sujeito que consome e o objeto que é consumido, tanto na esfera do 

consumo midiático, como também na do consumo de bens tangíveis e intangíveis 
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que trazem consigo significados que, dentre várias funções, garantem a seus 

usuários a transmissão de mensagens ao seu meio social e, consequentemente, um 

sentido de pertencimento. Procurou explorar a relevância de uma marca e os 

dispositivos que facilitam seu poder de persuasão e apontou o Brand Equity como 

uma metodologia para mensurar a eficiência na transmissão de atributos de uma 

marca para seu público consumidor. Isso foi possível uma vez que esse tipo de 

pesquisa, segundo Gil (2010, p. 29), “é elaborada com o propósito de fornecer 

fundamentação teórica ao trabalho, bem como a identificação do estágio atual do 

conhecimento referente ao tema”. Conhecimento este oriundo de um exercício 

multidisciplinar em que um objeto, aparentemente limitado por um olhar 

mercadológico, pode ser explorado pelas vertentes da sociologia, filosofia, 

antropologia, entre outros. 

 Agora, faz-se necessária a adoção de uma pesquisa empírica, cujo principal 

objetivo é auxiliar a mensuração da eficiência da Brand Shop da Apple em Curitiba 

(representada aqui pelas lojas a2You), no que tange a seu papel de mediadora entre 

os atributos da marca e produtos diante de seus usuários. Assim, esta pesquisa 

empírica procura atender aos objetivos iniciais expostos na introdução deste 

trabalho, bem como responde às hipóteses descritas no início deste capítulo.  

 Além de sua relação complementar com a pesquisa bibliográfica ser 

estratégica para a continuidade deste trabalho, a pesquisa empírica também é 

representada em forma textual por meio do registro de suas metodologias de coleta, 

dados coletados de entrevistas e análises. Essa combinação é observada por Flick 

(2005, p. 14) na afirmação de que “o processo de pesquisa qualitativa pode ser 

representado como sendo um caminho da teoria ao texto e outro caminho do texto 

de volta à teoria”. Trabalhar o cruzamento desses caminhos é a essência da 

metodologia empregada neste trabalho. 

 

3.2.2. Entrevistas: metodologia empregada e amostragem  

 

 A metodologia aqui empregada é fruto da união de diferentes métodos e, por 

consequência, caracterizada como Técnica da Triangulação que, segundo Flick 

(2009, p. 32) “supera as limitações de um método único por combinar diversos 

métodos e dar-lhes igual relevância”. O autor ainda complementa esse raciocínio 

afirmando que essa técnica torna-se ainda mais produtiva se considerarmos 



98 
 
 

abordagens teóricas pertinentes para sua fundamentação.  Com isso, essa técnica 

reúne algumas condições favoráveis à execução de uma pesquisa empírica, de 

caráter qualitativo, enriquecendo e complementando ainda mais o conhecimento 

adquirido que teríamos em um método individual. Gil (2010, p.131) também se une a 

esse raciocínio quando defende que o propósito dessa técnica na pesquisa “é o de 

utilização de dois ou mais processos comparáveis com vistas a ampliar a 

compreensão dos dados, a contextualizar as interpretações e a explorar a variedade 

dos pontos de vista relativos ao tema”. 

 Assim, o pesquisador acredita que a pesquisa se assegura de uma 

metodologia eficiente para um desenvolvimento analítico/reflexivo das hipóteses 

aqui apresentadas e para responder aos objetivos estabelecidos. 

 Com base neste cenário, a metodologia aqui empregada fará uso de (i) 

entrevistas em profundidade e (ii) focalizadas, executadas com base em um 

questionário com questões semiestruturadas e conduzidas presencialmente e por e-

mail. 

 A (i) entrevista individual em profundidade pode ser um componente essencial 

em um método qualitativo de pesquisa em que o pesquisador não só colhe os 

dados, como também os interpreta em forma de análise. Trata-se, portanto, de uma 

“técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, 

percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada” (DUARTE, 2006, p.62). Esse tipo de entrevista responde ao objetivo 

desta pesquisa empírica uma vez que procura intensidade nas respostas e não 

quantificação ou representações estatísticas, uma vez que recorre às experiências 

subjetivas das fontes. O papel do entrevistador nessa técnica é importante para 

garantir a manutenção da sua profundidade e este papel pode ser assegurado por 

meio de técnicas apontadas por Flick (2009, p.145), como “enfocar os sentidos, 

reafirmar sentimentos deduzidos ou expressos e fazer referências a situações 

comparativas”. Assim, é possível manter o caráter subjetivo do método contando 

com a real percepção do entrevistado de maneira que não se induzam opiniões e, 

ao mesmo tempo, não se percam sentimentos significantes, se confirmem opiniões e 

percepções inicialmente rasas e confusas e ainda se estabeleçam comparativos que 

facilitem a narrativa de opiniões de alto grau de subjetividade. 

 Ela também é (ii) focalizada, pois parte de um estímulo uniforme em que os 

entrevistados são condicionados a entrar na loja a2you antes de responder ao 
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entrevistador. Esse estímulo previamente apresentado possibilita que se estabeleça 

uma distinção entre os fatos da situação e as definições subjetivas dos entrevistados 

a respeito dessa mesma situação, com a possibilidade de compará-los (FLICK, 

2009, p.144). 

 O termo amostragem, quando associado às entrevistas em profundidade, não 

traz sua significação usual de representatividade estatística de determinado 

universo75. Neste caso, ele está mais associado à representatividade das fontes e à 

capacidade de fornecerem informações relevantes e, acima de tudo, confiáveis 

sobre o tema de pesquisa. Relevante, neste caso, “é que as fontes sejam 

consideradas não apenas válidas, mas também suficientes para responder à 

questão de pesquisa” (DUARTE, 2005, p.68). É importante, portanto, obter 

informações que possam dar visões e relatos diversificados sobre os mesmos fatos, 

por meio de pessoas em papéis sociais diferentes. 

 Com base nesse cenário, para definir o grupo de entrevistados, esta pesquisa 

adotou uma seleção (i) não probabilística e (ii) intencional com o objetivo de prover 

informações qualificáveis e que atendam às expectativas dos objetivos propostos. 

Neste método híbrido de seleção, a definição dos grupos envolvidos depende do 

julgamento do pesquisador (i), e não de sorteio ou qualquer outro critério 

probabilístico. Com isso, esse tipo de amostragem visa à construção de um material 

que “prometa os maiores insights percebidos à luz do material já utilizado e do 

conhecimento dele extraído” (Flick, 2009, p.120). Isso se traduz em uma maior 

possibilidade de o pesquisador extrair do universo subjetivo estabelecido entre ele e 

os entrevistados, apontamentos relevantes que, uma vez analisados, forneçam 

possibilidades para uma melhor confrontação às hipóteses preestabelecidas. Essa 

deliberação pode tornar-se mais segura quando o pesquisador, novamente por juízo 

particular, seleciona seus entrevistados por serem conhecedores específicos do 

assunto (ii). Nesta pesquisa em questão, foram selecionados dois grupos de 

entrevistados, o primeiro composto pelo gestor das lojas a2you em Curitiba e o 

segundo dividido em dois subgrupos de usuário das marca Apple. O primeiro 

                                                 
75

 As pesquisas empíricas, de modo geral, exigem levantamentos que abrangem um universo de 
elementos que torna impossível ser considerado na sua totalidade. Por essa razão, ocorre com 
frequência a adoção de uma amostra que representa uma pequena parte dos elementos que 
compõem esse universo. Para Gil (2010, p.109), “quando essa amostra é rigorosamente selecionada, 
os resultados obtidos no levantamento tendem a aproximar-se bastante dos que seriam obtidos caso 
fosse possível pesquisar todos os elementos do universo”. A afirmação do autor é pertinente uma vez 
que, ao adotar-se esse tipo de amostragem, se faz necessária também a adoção de procedimentos 
estatísticos, tornando possível até mesmo calcular a margem de segurança dos resultados obtidos. 
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subgrupo de usuários é composto por profissionais da área de comunicação 

mercadológica cujos perfis variam de diretores de criação, redatores publicitários, 

designers e consultores de marketing; e o segundo subgrupo de usuários, cujo perfil 

dos integrantes não tem relação direta com o ambiente comunicacional, são 

médicos, administradores e profissionais liberais. 

 Nesta composição de grupos e subgrupos e seus respectivos perfis, entende-

se que pessoas em papéis sociais diferentes podem contribuir no atingimento dos 

objetivos da pesquisa, já que “é importante obter informações que possam dar 

visões e relatos diversificados sobre os mesmos fatos” (DUARTE, 2005, p. 69). 

Entende-se aqui por fatos a experiência que cada um dos entrevistados tem com a 

marca, a usabilidade dos produtos e a conveniência que a tecnologia oferece em 

diferentes rotinas. 

 O primeiro grupo em questão é composto por um único entrevistado. Trata-se 

do gerente responsável pelas Brand Shops da Apple em Curitiba (a2you). Dentre as 

classificações apontadas por Duarte (2005, p. 70), trata-se do informante-chave, 

cuja caracterização principal vem do fato de possuir fontes de informações 

consideradas fundamentais por estarem profunda e diretamente envolvidas com o 

objeto de pesquisa. Neste caso, esse entrevistado é o representante da marca e 

suas informações são de extrema relevância, principalmente, ao serem confrontadas 

pelas respostas do segundo grupo no que diz respeito aos objetivos 

comunicacionais da marca frente à leitura das mensagens por parte de seus 

consumidores e usuários. Neste caso especificamente, a operacionalização da 

entrevista contou com algumas dificuldades em função da agenda comercial do 

entrevistado. Como solução, a entrevista foi conduzida por meio de trocas de e-mails 

e com discussões complementares por telefone. Flick aponta a tendência de 

transferências dos métodos da pesquisa qualitativa para o universo online por meio 

de entrevistas organizadas de forma síncrona em que o pesquisador entra em 

contato com seus entrevistados por meio de salas de “bate-papo”, ou chats76. Neste 

caso, ambos trocam perguntas e respostas online, aproximando muito essa prática 

das trocas verbais em uma entrevista presencial. Já o e-mail é caracterizado pelo 

autor com uma forma assíncrona de pesquisa em que entrevistador e entrevistados 

                                                 
76

 Chat, “conversa” em inglês (tradução livre do autor), é o nome popular que foi dado para IRC 
(Internet Relay Chat) e pode ser definido como “ponto de encontro ao qual os usuários da web 
recorrem para conversar, em tempo real, com outros internautas, em salas temáticas criadas por 
provedores de serviços, portais e outros websites” (LIMEIRA, 2007, p. 114). 
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trocam perguntas e respostas sem necessariamente estarem online. Trata-se, 

portanto, de uma prática já reconhecida na pesquisa qualitativa. 

 O segundo grupo composto pelos clientes e usuários dos produtos e serviços 

Apple recebe aqui uma pequena subdivisão, como já abordado. Constitui um total de 

treze pessoas, das quais sete compõem o primeiro subgrupo de profissionais ligados 

ao setor de comunicação mercadológica e o segundo, composto por seis 

entrevistados, envolve indivíduos não ligados ao setor. A próxima figura procura 

retratar um mapeamento básico da composição empregada nesta pesquisa. 

 

 

 

GRUPOS SUBGRUPOS 
NÚMERO DE 

INTEGRANTES 

ENTREVISTADOS 

(perfil básico) 

1 - 1 
Gerente das lojas em Curitiba (a2you) 

localizadas nos Shoppings Muller e 

Barigüi. 

2 

Clientes e 

usuários dos 

produtos Apple 

atuantes no setor 

de Comunicação 

Mercadológica 

7 

1 (um) web designer 

1 (uma) especialista em Cool Hunting77 

1 (um) designer gráfico 

2 (dois) publicitários da área de 

atendimento 

2 (dois) redatores publicitários 

Clientes e 

usuários dos 

produtos Apple 

atuantes em 

outros setores 

que não o de 

Comunicação 

Mercadológica 

6 

1 (uma) estudante de medicina 

1 (um) médico formado 

1 (uma) executiva administrativa 

1 (um) gestor de negócios digitais 

1 (um) gestor de Tecnologia da 

Informação 

1 (uma) executiva financeira 

 

 

                                                 
77

 Área oriunda do mercado da moda, cujo objetivo é prever tendências não só para este mercado, 
como também de comportamentos de consumo que impactam em outros setores. Disponível em ‹ 
http://info.abril.com.br/noticias/carreira/que-profissao-e-essa-cool-hunter-22062012-5.shl ›. Acesso em 
28 fev. 2014. 

FONTE: Elaborado pelo autor 

FIGURA 23 – QUADRO DOS GRUPOS E SUBGRUPOS DE ENTREVISTADOS 

http://info.abril.com.br/noticias/carreira/que-profissao-e-essa-cool-hunter-22062012-5.shl
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3.2.3. A elaboração das questões e a análise da pesquisa empírica 

 

 O esforço de coleta de dados, que no caso desta dissertação se faz por meio 

de entrevistas em profundidade, é rigorosamente dependente da formulação prévia 

de uma hipótese (GIL, 2010, p. 23). Ocorre que as hipóteses podem ser 

formalmente expressas em uma pesquisa ou se manifestar de maneira implícita 

quando subjacentes, por exemplo, na formulação da pergunta que caracteriza o 

problema.  

 Nesta pesquisa, a elaboração de questões semiestruturadas levou em 

consideração a triangulação entre as hipóteses presentes no início deste capítulo e 

as variáveis que compõem a metodologia do Brand Equity expostas no subitem 2.2 

deste trabalho. Cabe lembrar que o Brand Equity é uma metodologia que tem por 

objetivo criar subsídios para mensurar o valor subjetivo de uma marca por meio de 

variáveis como lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade percebida, 

associações à marca e outros ativos do proprietário da marca. Variáveis que já 

foram exploradas neste trabalho. 

 A utilização de questões semiestruturadas é uma prática pertinente ao 

modelo de entrevistas em profundidade, uma vez que faz uso de um roteiro de 

questões-chaves em que “cada questão é aprofundada a partir da resposta do 

entrevistador, como um funil, no qual perguntas gerais vão dando origem a 

específicas” (DUARTE, 2005, p.66). A principal vantagem desse processo está no 

fato de que ela conjuga a flexibilidade da questão não estruturada com a segurança 

de um roteiro de controle em que a entrevista acaba sendo conduzida, em grande 

proporção, pelo entrevistado, valorizando seu conhecimento, mas alinhada com o 

roteiro do pesquisador. 

 Seguem, portanto, os conteúdos provenientes das entrevistas com os grupos 

e subgrupos, analisados conforme o roteiro com questões-chaves formuladas e 

conduzidos por este pesquisador. Os roteiros estão disponíveis nos anexos. 

 

a) Informante-chave: 

 Aqui caracterizado pelo gerente das duas Brand Shops da Apple em Curitiba, 

situadas nos shoppings Mueller78 e Barigüi79.  

                                                 
78

 Primeiro Shopping Center de Curitiba, inaugurado em 1983. Construído no espeço de uma antiga 
fábrica, o shopping mantém elementos da fachada original. Com aproximadamente duzentas lojas, o 
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 Sobre a função hibrida da Brand Shop: 

 Na percepção deste entrevistado, a Brand Shop da Apple tem uma 

responsabilidade híbrida enquanto canal comercial e elemento significativo para a 

transmissão dos atributos e, consequentemente, dos diferenciais da marca, que, 

para ele, podem ser resumidos como inovação, confiabilidade e facilidade de 

interação. Isso fica claro quando se coloca em discussão o treinamento dos gestores 

responsáveis por esse canal em todo o país80, em que conteúdos comerciais são 

explorados na mesma proporção que conteúdos comunicacionais, como gestão de 

marca, conceitos básicos de comunicação publicitária, comportamento de 

consumidor etc. Também é possível entender esse papel, uma vez que esse gestor, 

além de se reportar à área comercial da empresa, também o faz à área de marketing 

e comunicação. Para Mowen (2003, p. 142), atributos são as características de um 

produto ou marca que, uma vez trabalhados pela comunicação mercadológica, 

podem tornar-se benefícios percebidos para os consumidores. A partir de resultados 

positivos, fruto da experiência entre consumidor e marca, esses benefícios são 

responsáveis por uma nova compra ou indicações para futuros compradores. Na 

visão do entrevistado (o gestor), a empresa acredita que a capacitação dos gestores 

e vendedores de suas lojas é um componente importante para que a Brand Shop da 

Apple transmita os atributos dos produtos e serviços que compõem o mix da 

empresa, necessários para a valorização dos benefícios citados acima pelo próprio 

gestor. 

 Nesse ponto, é pertinente reforçar a afirmação de Braig e Tybout (2206, p. 

96), citada na seção 2.2 desta dissertação, que aponta a estratégia da Apple de 

estender atributos de marca como criatividade e produtividade até os shopping 

centers e pontos de varejo, por meio de suas Brand Shops. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
shopping Muller posiciona-se como uma referência em tendências, estilo, conforto e tradição. 
Disponível em  ‹ http://www.shoppingmueller.com.br/shopping ›. Acesso em 28 fev. 2014. 
79

 Inaugurado no ano de 2003, o Shopping Barigüi é administrado pelo grupo Multiplan com atuação 
nacional na administração de shoppings centers e comercialização de lojas. Com 263 lojas, o 
shopping posiciona-se como referência em consumo, serviços, lazer e entretenimento. Disponível em 
‹ http://www.parkshoppingbarigui.com.br/index.php/o-shopping ›. Acesso em 28 fev. 2014. 
80

 Este modelo está presente nas cidades de São Paulo com quatro lojas; Rio de Janeiro com duas 
lojas e Curitiba com duas lojas.   
Disponível em ‹http://www.a2you.com.br/especial.aspx?group_id=1556 ›. Acesso em 23/08/2013. 

http://www.shoppingmueller.com.br/shopping
http://www.parkshoppingbarigui.com.br/index.php/o-shopping
http://www.a2you.com.br/especial.aspx?group_id=1556%20


104 
 
 

 Sobre a compreensão do que a loja deve transmitir aos consumidores: 

 Fica evidente também a responsabilidade que o ponto de venda tem em 

assegurar uma experiência de compra diferenciada e até mesmo “inesquecível”, nas 

palavras do gestor. Experiência esta que, na visão do entrevistado, é possível 

graças a fatores como o atendimento diferenciado propiciado pelo perfil de sua força 

de venda (somada à constante política de treinamento) e à maneira que os produtos 

são expostos possibilitando interação com os visitantes. Para o gestor, o maior 

veículo de comunicação presente na loja são os produtos expostos e, justamente 

por isso, as lojas são concebidas com cores claras, bancadas posicionadas abaixo 

da altura dos olhos (com exceção de algumas prateleiras posicionadas ao fundo da 

loja para exposição de acessórios) e poucas imagens expostas em painéis 

instalados nas paredes. Todo esse contexto assegura um visual clean81 para 

valorizar os produtos. 

  

 Sobre os diferenciais da loja frente aos concorrentes que comercializam os 

produtos Apple: 

 O conceito de mediação explorado no subitem 1.4 dessa dissertação está 

presente na relação entre ponto de venda e consumidor, já que pesa sobre o 

primeiro a constante preocupação nos padrões de atendimento, bem como a 

manutenção de um layout propício para a valorização dos produtos, assegurando, 

assim, uma experiência diferenciada ao consumidor dentro do ambiente da loja e a 

garantia que os valores e atributos da marca são constantemente transmitidos. Para 

Las Casas (2013, p.209), o layout de uma loja pode ser definido como as partes 

essenciais que auxiliam a loja para uma produtividade máxima e cujo principal 

desafio é “arranjar e utilizar o espaço de tal forma que a clientela, mercadorias e 

funcionários sejam eficientemente combinados”. Aos olhos do entrevistado, portanto, 

a marca atinge os objetivos neste quesito pelos esforços aqui apontados, na certeza 

de que os clientes atendidos são os principais propagadores dos atributos da marca 

e dos diferencias dos produtos expostos. 

 Com base na técnica da triangulação, apresentada como uma das premissas 

para esta pesquisa empírica, faz-se necessário agora entendermos as percepções 

dos subgrupos de usuários e analisarmos o quanto a função comunicacional das 

                                                 
81

 Visual limpo, sem intervenções. Tradução livre do autor. 
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Brand Shops da Apple em Curitiba estão em consonância entre o que a marca prega 

por meio de suas lojas e aquilo que o público consumidor percebe.  

 

b) Informante-padrão: 

 Aqui, os entrevistados são caracterizados pelos usuários da marca Apple em 

pelo menos um dos produtos do seu mix disponível (MacBook Air ou Pro, iMac, 

iPod, iPhone ou iPad), divididos em dois subgrupos. Um subgrupo foi formado por 

profissionais atuantes no setor de comunicação mercadológica e outro por 

profissionais com atuação em outras áreas que não a comunicação. Cabe reforçar 

que o objetivo do pesquisador, conforme já justificado no subitem anterior desta 

dissertação, foi garantir a possibilidade de diversificações nas opiniões expostas nas 

entrevistas, tendo como base “pessoas em papéis sociais diferentes” (DUARTE, 

2005, p.69). 

 

 Sobre o que a marca transmite aos seus usuários: 

 

 Quando questionados sobre o que a marca transmite para cada um, ambos 

os grupos compactuaram conceitos como confiança, inovação, melhor interatividade 

(justificada por atributos como simplificação no manuseio e na utilização dos 

softwares, interação facilitada na mudança de plataformas on e off-line) e design 

inovador. Embora esses conceitos citados estejam em harmonia com os atributos 

constantemente transmitidos pela marca em diferentes esforços midiáticos, vale 

reforçar dois pontos relevantes no que diz respeito aos objetivos da loja enquanto (i) 

ferramenta comunicacional e a percepção harmônica entre os (ii) diferentes perfis de 

usuários. 

 É possível observar que o objetivo comunicacional da Brand Shop apontado 

pelo gestor, ao transmitir atributos como “inovação, confiabilidade e facilidade de 

interação”, são os mesmos atributos percebidos pelos usuários de ambos os grupos. 

Isso ainda não quer dizer que a Brand Shop cumpre esse papel, contudo o gestor e 

suas equipes de vendedores trabalham com esse foco. Também é possível observar 

que, na questão que envolve atributos transmitidos pela marca, ambos os grupos (ii) 

de usuários dividem as mesmas percepções, embora manifestadas por diferentes 

nomenclaturas, como “design apurado” e “beleza”. Contudo, nessa fase inicial de 

percepções, já é possível observar que os usuários ligados ao setor de comunicação 
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mercadológica acabam se revelando verdadeiros heavy users82 por ser muito 

comum a aquisição de iMacs pelas agências de propaganda  e estúdios de design 

como equipamento padrão para a criação de peças gráficas, tratamento de imagens 

e edições de áudio e vídeo em função da performance de seus processadores 

gráficos83. 

 Isso fica ainda mais claro na transcrição de um pequeno trecho da resposta 

de um entrevistado - aqui representado pela letra “E” - ao pesquisador - 

representado pela letra “P” 

 

P - O que a marca Apple transmite a você? 
 
E - Antes de tudo, a marca me passa uma segurança ímpar, maior do 
que toda e qualquer outra marca concorrente consegue passar. E 
acho que muito disso vem das escolhas que ela fez ao longo do 
tempo: confeccionar seus próprios sistemas operacionais, privilegiar o 
design e estabelecer o novo como prioridade absoluta e indiscutível, 
pra mencionar algumas. 
 
(Marcelo Guimarães, 30 anos, redator publicitário e usuário da Apple 
com MacBook, iPhone e iPad). 
 

 

A declaração do entrevistado representa muito bem a dimensão simbólica 

que uma marca pode estabelecer diante seu público consumidor. Conceito este 

defendido por Kotler (2006, p. 269), citado no inicio do capítulo 2 desta dissertação e 

que defende a relação entre marca e consumidor por meio de uma ligação 

emocional intangível. Esse mesmo tipo de ligação também foi explorado no mesmo 

capítulo 2 desse trabalho nas palavras de Roberts (2005, p. 43), na afirmação de 

que as emoções são uma oportunidade séria de entrar em contato com 

consumidores e que, além de ilimitada, está sempre propensa às “novas ideias, 

inspirações e experiências”.  

O fator emocional aqui é premissa para um dos componentes do Brand Equity 

defendido por Aaker (seção 2.2 desta dissertação). Trata-se da lealdade à marca 

                                                 
82

 Classificação que se dá ao cliente/consumidor com alto índice de compra/utilização de um produto 
ou serviço, conforme classificações de light, medium e heavy-users. (KOTLER, 2006, p.254). Obra 
cotada nas referências bibliográficas. 
83

 A Apple recomenda sua linha de computadores iMac para serviços voltados a tratamento de 
imagens, edições de áudio e vídeo, desenhos de animação e tridimensionais. A empresa justifica esta 
aplicação em função da performance de seus processadores gráficos que são constantemente 
aperfeiçoados para trabalhar com uma maior quantidade de quadros por segundo. Disponível em  
‹ http://www.apple.com/br/imac/performance/ ›. Acessado em 28 fev. 2014. 
 

http://www.apple.com/br/imac/performance/
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que o autor entende como fator de grande produtividade das empresas, com base 

no fato de que a “manutenção” de clientes existentes se traduz em um menor 

esforço frente à captação de novos clientes, principalmente diante da relação tempo 

e investimento. Essa mesma lealdade ainda reduz a “vulnerabilidade da ação 

competitiva”, uma vez que clientes leais estão menos suscetíveis às mensagens dos 

concorrentes e sempre disponíveis a novos lançamentos de suas marcas de 

preferência (AAKER, 1998, p. 19). 

 

 Sobre a recomendação da marca Apple e seus produtos a não usuários: 

 

 Não só o gestor das lojas Apple em Curitiba, como também qualquer gestor 

de marketing e comunicação, trabalha suas estratégias mercadológicas e 

comunicacionais para que os diferenciais e principais atributos de sua marca se 

multipliquem por entre seus consumidores e possíveis consumidores no fenômeno 

que a linguagem popular de mercado chama de comunicação “boca a boca”.  

O’Guim (2008, p.584), diante do papel facilitador da internet, define esse fenômeno 

como Buzz, cujas características sejam “tentativas de estimular a comunicação boca 

a boca em mercados-alvo de importância central que possam ser impermeáveis a 

outros instrumentos mais tradicionais de propaganda e divulgação”. Todos os 

entrevistados revelaram-se propagadores da marca e seus produtos e, por meio de 

atributos muitas vezes diferentes, tinham em comum o sentimento de que a marca  

entregava tudo o que prometia em seus esforços comunicacionais. O principal 

motivo para a aquisição dos primeiros produtos são as experiências vividas com 

amigos e familiares que também assumiram o papel de recomendantes e 

quebraram, muitas vezes, resistências iniciais ao fator preço. Esse envolvimento 

social, que tem o consumo como eixo, lembra o sentido de “pertencimento” já 

abordado no subitem 1.1 desta dissertação, nas falas de Bauman e Silverstone, 

principalmente quando este último afirma que “vivemos entre outros” (2011, p.181) e 

que isso sintetiza nossa humanidade já que, ao vivermos em comunidade, dividimos 

valores, interesses e crenças. Esse envolvimento entre um objeto cuja principal 

característica discutida seja a inovação pode, muitas vezes, não se limitar apenas a 

um sujeito de perfil jovem. Pela facilidade de acesso e usabilidade, em várias 

situações foram comentadas indicações e recomendações a pessoas idosas nos 
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grupos familiares, já que o atributo “intuitivo”, em várias situações, tomou maiores 

proporções neste momento da discussão.   

 Neste cenário, a intensidade na adoção de uma postura de recomendante da 

marca foi tão presente no subgrupo de profissionais da área de comunicação, 

quanto no outro. Isso fica bem ilustrado na fala de um dos entrevistados do segundo 

subgrupo: 

 

P - Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple 
como premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para 
não usuários? 
 
E - Frequentemente indico os produtos da Apple a meus amigos e 
colegas de trabalho, tanto por ser um profissional de TI e ser 
frequentemente questionado a respeito, como por ser um usuário 
muito satisfeito com seus produtos. A Apple prima pela qualidade e 
praticidade de seus produtos. São equipamentos fabricados 
exclusivamente com componentes de primeira linha e um sistema 
operacional bastante intuitivo no seu uso. 
 
(Edson Luiz S., 53 anos, gerente de TI e usuário da Apple com, iMac, 
iPod e  iPad). 

 

 Novamente o fator lealdade da marca, apontado como um dos 

componentes do Brand Equity descritos neste trabalho, é relevante diante da 

declaração do usuário entrevistado. Aaker (1998, p. 41) define o “comprador 

comprometido” como o principal perfil na sua pirâmide de lealdade à marca84, não só 

pela contribuição individual por meio da compra, como também pela capacidade de 

atração e divulgação da marca aos demais níveis. Esse perfil também é explorado 

por Roberts (2005) com o conceito de Lovemarks e abordado no capítulo 2, 

reforçando a ligação emocional entre consumidores satisfeitos e comprometidos 

com os valores de algumas marcas por meio das expectativas correspondidas 

quanto ao desempenho de seus produtos. 

 

 

                                                 
84

 David Aaker, em seu livro Marcas: Brand Equity – Gerenciando o valor da marca, apresenta uma 
pirâmide que representa a hierarquia de envolvimento dos consumidores com as marcas. Da base da 
pirâmide ao topo temos, respectivamente: comprador não leal à marca e sensível a preço, comprador 
satisfeito que compra com frequência, comprador satisfeito com medo dos custos de mudança, 
comprador que gosta da marca e considera-a amiga e o comprador comprometido com a marca 
(AAKER, 1998, 0. 41). Obra cotada nas referências bibliográficas. 
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Sobre o que espera sempre encontrar em uma loja Apple em relação às 

concorrentes de outras marcas ou multimarcas: 

 

 Foi possível notar, em alguns momentos das entrevistas, alguns pontos 

conflitantes quanto à associação do conceito de Brand Shop à Apple não só em 

Curitiba, como também no Brasil. Alimentando essa discussão, ficou claro que esse 

tipo de conflito estava associado ao fato de que alguns entrevistados haviam tido 

uma experiência diferente ao visitar uma Apple Store85 fora do país. Esse conceito 

de Brand Shop é trabalhado pela Apple em outros países por meio de lojas próprias 

da marca e aqui no Brasil, como já citado no início deste capítulo. Esse conceito é 

tangibilizado por meio da a2You, uma loja criada pela Apple em consórcio com o 

grupo varejista Fast Shop. 

 Mesmo diante desse cenário, o ambiente clean com a valorização dos 

produtos, a exposição de todo o mix possibilitando a experimentação e a aferição da 

qualidade, somados ao atendimento diferenciado, resultam em atributos 

frequentemente valorizados no que tange às expectativas do que se encontrar nas 

lojas. Tudo em total harmonia às aspirações do gestor comercial de suas lojas em 

Curitiba, abordadas aqui no item informante-padrão. 

  

P – O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que 
seja diferente de outras lojas que comercializam produtos de 
tecnologia? 
 
E1 – A a2you me parece mais do que uma loja, ela é uma experiência. 
Espero sempre encontrar vendedores especiais, soluções rápidas, 
completas e, ao mesmo tempo, simples com os produtos. Enfim, com 
todos os atributos de qualidade que a marca transmite para mim. 
 
(Rita de Cássia do Amaral, 34 anos, gerente de contas publicitária e 
usuária da Apple com iPod, iPad e acessórios). 
 
 
E2 – Por ser uma loja da Apple, espero encontrar tudo o que tem de 
novo e o que encontramos lá fora, com a mesma qualidade, 
atendimento e condições de negociação. 
 

                                                 
85

 Durante a estruturação desta pesquisa, a Apple inaugurou sua primeira Brand Shop exclusiva no 
Brasil. Trata-se de uma Apple Store inaugurada na cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2014. 
Disponível em ‹ http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02/13/com-422-apple-stores-no-
mundo-apple-abre-no-rio-1-loja-da-america-latina.htm› Acesso em 16/02/2014. 
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(Luciana S., administradora de empresas, 42 anos e usuária da Apple 
com  iPad e iPhone). 

 

 A qualidade percebida, outra variável do Brand Equity já citada nesta 

dissertação, agora se torna tangível por meio da declaração das entrevistadas que 

projetam na loja a condição de viver uma experiência diferenciada com a marca por 

meio do atendimento e do contato com os produtos expostos. Aaker (1998, p. 88) 

afirma que a  qualidade percebida pode ser definida como “o conhecimento que o 

consumidor tem da qualidade geral ou superioridade de um produto ou serviço 

pretendido, em relação a alternativas”. Ela é, portanto, intangível e, por esse motivo, 

se baseará em dimensões concretas como características dos produtos ligados a 

confiabilidade e performance, bem como a serviços como atendimento e assistência 

técnica.  

 Também é possível voltarmos à discussão sobre mediação explorada nesta 

dissertação na seção 1.4, em que Martin-Barbero defende que o conceito de 

mediação deslocou o eixo da atenção do terreno dos produtos midiáticos para o 

campo da recepção e para a vida cotidiana, em uma proposta de substituir a 

distância entre as mensagens e seus efeitos. Para o autor, pensar a comunicação 

sob a perspectiva das mediações significa entender que, entre a produção e a 

recepção da mensagem, há um espaço em que a cultura cotidiana se concretiza. 

Assim, “a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de 

meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento, mas de 

reconhecimento” (BARBERO, 2009, p. 28).  

 É esse mesmo reconhecimento citado pelo autor que norteia a relação loja e 

cliente quando este reconhece na loja o ambiente que o aproximará da qualidade e 

demais atributos da marca, seus produtos e serviços. 

 

Sobre as sensações que se tem quando se está dentro de uma loja Apple: 

 

 De um modo geral os entrevistados de ambos os grupos apontaram a 

liberdade na experimentação dos produtos como o momento emblemático dentro da 

loja. Isso sempre acompanhado de sensações agradáveis como “inspiração” e 

“criatividade” embaladas pelo ambiente da loja sempre bem iluminado, leve e com 

boa disposição de mobiliário. O termo “design” é sempre presente não só nos 



111 
 
 

constantes apontamentos sobre os diferenciais dos produtos expostos, como 

também na valorização do ambiente da própria loja e, neste caso, sempre 

responsável pela imagem de vanguarda, tecnologia e inovação. 

 

 P - Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple 
Store? 
 
 E1 - Sinto o ar da inovação, da criatividade, do cuidado extremo com 
o design dos produtos e com as percepções dos usuários. 
 
(Gustavo Munhoz da R. P., publicitário, 36 anos e usuário da Apple 
com  iPad e iPhone). 

 

E2 - Um mundo de tecnologia. Acesso e experiência com produtos de 
ponta. É uma viagem ao espaço sideral da tecnologia. 

 
(Luciana S., administradora de empresas, 42 anos e usuária da Apple 
com  iPad e iPhone). 

 

 Também é possível detectar, em ambos os grupos, que esse mesmo conjunto 

de atributos favorece o desejo de consumo ora expressado de maneira comedida, 

ora de maneira bastante enfática, não só associado ao ato da primeira compra de 

um determinado produto, como também em igual proporção à troca por um modelo 

mais atualizado: 

 

 P - Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple 
Store? 
 
 E – Quero tudo! 
 
(Lara Nandini J.A., estudante de Medicina, 25 anos e usuária da Apple 
com MacBook, iPad, iPod e iPhone). 

 

 Vale trazer Bauman novamente para este cenário (já trabalhado no item 1.1 

desta dissertação), já que o autor coloca em discussão os males da Pós-

Modernidade no que diz respeito à mudança nos papéis de sujeitos produtores para 

sujeitos consumidores diante de “mensagens em todos os lugares, por todos os 

meios de comunicação de que não existem papéis definidos a não ser o de 

apoderar-se de mais” (1998, p.56). Não seria a Brand Shop, portanto, enquanto 

também um canal midiático, responsável por mensagens como essas, mesmo que 

especificamente de suas marcas e produtos? 
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Esse cenário também está relacionado ao conceito “magia do momento de 

compra”, citado por Underhill (2009, p. 227), na seção 3.1 deste trabalho, definido 

pelo autor como um conjunto de elementos sensoriais, responsáveis pela 

experiência de compra e cuja composição abrange itens como a fachada da loja, a 

exposição dos produtos com a possibilidade de interação, imagens projetadas em 

harmonia com a sonorização, entre outros. 

 Novamente nesta questão, foi possível observar a diferença de percepções 

entre as lojas a2You da Apple no Brasil e as lojas Apple Store no exterior, 

principalmente junto ao subgrupo de pessoas ligadas à comunicação mercadológica. 

Foi possível detectar que, nas lojas próprias fora do país, a usabilidade e 

experimentação dos produtos vão além de uma experiência de compra e perpassam 

a utilização dos equipamentos e da loja como um serviço de utilidade pública na 

utilização da internet para auxílio em localizações, roteiros e comunicação com 

familiares. Isso significa que o conceito de Brand Shop da Apple no Brasil pode ser 

ainda melhor se trabalhado o seu papel de mediador entre marca e consumidores. 

 

 Sobre que imagens vêm à mente quando se pensa na loja Apple: 

 

 Novamente, atributos como a simpatia e o comprometimento dos vendedores 

têm um efeito residual muito forte para os entrevistados. Isso se justifica em função 

de que a média dos entrevistados gira em torno de 30 anos, sendo muito próxima da 

faixa etária dos vendedores. Há também a ambientação clean da loja e seus 

elementos comunicacionais representados por meio dos próprios produtos e alguns 

painéis, reforçando a imagens do mix também de maneira simples e com valor 

estético percebido sem grandes apelos gráficos, como costumam ser exibidos em 

outras lojas de produtos eletrônicos. O termo “clean” é amplamente explorado e, por 

muitas vezes, associados ao design dos produtos e dos ambientes virtuais 

trabalhados pela marca. 

 Mas é o logotipo da Apple que tem mais impacto diante dos entrevistados de 

ambos os grupos. Muito também pela sua construção simples na combinação de 
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logo (o desenho bidimensional da maçã mordida, já abordado no capítulo dois desta 

dissertação) e o lettering86 de linhas simples que compõem o nome. 

 

P – Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja da 
Apple? 
 
E1 – Maçã, limpeza e a cor branca. 
 
(Pedro H. Santini, médico, 26 anos e usuário da Apple com MacBook 
Air,  iPod e iPhone). 

 

   E2 – Água limpa, casa organizada. 
 

(Luciana S., administradora de empresas, 42 anos e usuária da Apple 
com  iPad e iPhone). 

 

   E3 – O filme “2001 - Uma odisseia no espaço”. 
 

(Leonardo F. B., redator publicitário, 23 anos e usuário da Apple com  
iPod e iPhone). 

 

 O conceito de representação aqui é relevante, pois, segundo Santaella (2008, 

p. 17), ele pode ser entendido como “o processo da apresentação de um objeto a 

um intérprete”. Este estudo entende por objeto a marca Apple, bem como o conjunto 

formado por seus produtos e serviços desenvolvidos a partir de conceitos como 

inovação e vanguarda, tão amplamente citados pelos entrevistados e transcritos 

neste trabalho. Por intérpretes, entendem-se não só os clientes e usuários 

representados por essa pequena amostragem qualitativa, como também os demais 

envolvidos na cadeia de consumo com o posicionamento de formadores de opinião, 

a exemplo de desenvolvedores e demais profissionais dependentes de performance 

tecnológica. Por processo, entende-se toda a estratégia comunicacional para a 

construção e consolidação do posicionamento de marca tendo o Branding como 

principal ferramenta mercadológica e já retratado no subitem 2.2 desta dissertação. 

Para outros pesquisadores do Brand Equity, como Anderson e Carpenter 

(2006, p. 167), o valor de uma marca é derivado do impacto que ideias, sentimentos 

e associações exercem sobre o comportamento dos clientes e, finalmente, sobre 

suas decisões de compra. A associação que fazemos a uma determinada marca 

                                                 
86

 Nome com composição simples de letras para acompanhar um símbolo que, com o tempo, ganha 
força suficiente para ser autônomo e conter a identificação de marca. Disponível em 
‹http://www.desenhoindustrial.com.br/artigos_t_amarca.htm ›. Acessado em 28 fev. 2014. 

http://www.desenhoindustrial.com.br/artigos_t_amarca.htm
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está diretamente ligada a uma imagem na memória, um conjunto de experiências ou 

exposição a comunicações (AAKER, 1998, p. 115). Conceitos presentes nas 

explanações dos entrevistados e que atestam não só a representatividade da marca, 

como também, mais uma vez, o papel da loja como mediadora dessa 

representatividade. 

 

 Sobre a representação dos produtos no cotidiano: 

 

 O termo usabilidade foi recorrente em todas as entrevistas. O subgrupo de 

profissionais ligados ao setor de comunicação mercadológica tende a abordar a 

usabilidade por meio de um discurso híbrido composto pela racionalidade da 

segurança que a marca oferece, bem como pelo emocional da experiência intuitiva 

entre sujeito e objeto e as possibilidades de integração em diferentes comunidades. 

 

 P – O que os produtos da Apple representam para você em seu 
cotidiano? 
 
 E1 – Melhor experiência de uso e confiança. Posso trabalhar o dia 
inteiro e saber que não irá surgir a tela azul da morte na hora em que 
estou salvando um arquivo no Photoshop mesmo se ele for muito 
grande. 
 
(Rafael B., web designer, 29 anos e usuário da Apple com MacBook, 
iMac e iPad). 

 

E2 - Tudo quanto eu faço com um produto Apple eu poderia fazer com 
outro qualquer: computador, telefone celular, mp3 player. Mas com um 
Apple, fazer isso tudo fica extremamente agradável. A experiência é 
ímpar. Há muito mais prazer em dar um zoom num iPad, por exemplo, 
do que em outro concorrente. 
A Apple deixa essa experiência toda intuitiva demais. E isso vale o 
preço que eles cobram. 
Há marcas das quais nos tornamos fãs por empatia, por herança, por 
aproximação ou por afinidade. No meu caso, a admiração que nutro 
pela Apple nasce da correspondência da marca. Não que ela converse 
comigo em suas propagandas, fale a minha língua, me mande e-mails 
– nada disso. Ela conversa criando produtos que vêm ao encontro do 
que eu preciso – e que, verdade seja dita, muitas vezes eu nem sabia 
que precisava até ele existir. 

 
(Marcelo Guimarães, 30 anos, redator publicitário e usuário da Apple 
com MacBook, iPhone e iPad). 
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 É esta mesma ligação emocional que embasa o conceito de lovemarks 

cunhado por Kevin Roberts e explorado no capítulo 2 desta dissertação. Para o 

autor, a emoção é o principal elemento na comunicação entre marca e 

consumidores: “As emoções são uma oportunidade séria de entrar em contato com 

consumidores. E, melhor de tudo, a emoção é um recurso ilimitado. Está sempre lá – 

esperando para ser aproveitada com novas ideias, inspirações e experiências” 

(ROBERTS, 2005, p. 43). 

 O subgrupo de profissionais ligados a outros setores que não o de 

comunicação também evidencia a usabilidade como um elemento bastante 

facilitador da rotina diária, porém, sem uma análise tão apurada em termos de 

integrações sistêmicas. Contudo, a possibilidade de diferentes relações sociais é tão 

representativa com a do outro grupo. 

 

 P – O que os produtos da Apple representam para você em seu 
cotidiano? 
 
E – Os produtos Apple estão muito presentes no meu dia a dia. Uso o 
MacBook todos os dias, para internet (e-mail, facebook, blogs), para 
fazer trabalhos da faculdade, trabalho muito com fotos e vídeos (tem 
programas muito bons para edição). O iPad uso para anotações de 
aulas na faculdade, é mais portátil e leve, cabe na bolsa. O iPhone 
está comigo o tempo inteiro, uso para tudo, agenda, e-mail, 
mensagens, e outros aplicativos. Por muito tempo tive iPod também, 
hoje não vejo mais necessidade, já que o iPhone comporta muita 
música.  
 
(Lara Nandini J.A., Estudante de Medicina, 25 anos e usuária da Apple 
com MacBook, iPad, iPod e iPhone). 

 

 Os significados dos bens de consumo já foram trabalhados nesta dissertação 

(no subitem 1.3) sob o olhar da antropóloga Mary Douglas e sua teoria de que todos 

os bens são portadores de significados, mas não o são sem a relação entre as 

pessoas por meio de rituais. São rituais como os descritos acima que embasam a 

teoria da antropóloga, uma vez que esses rituais presentes no nosso dia a dia 

servem para “conter a flutuação dos significados” (DOUGLAS, 2006, p.112), 

conforme o momento, o grupo ao qual estamos inseridos e a rotina que estamos 

empreendendo. Para a autora, os bens fazem o papel de “acessórios” para esses 

rituais. 
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 As informações obtidas por meio dessa entrevista em profundidade já 

demonstram a representatividade da Brand Shop da Apple diante da relação 

comunicacional entre marca, produtos e usuários. As treze pessoas envolvidas nas 

triangulações adotadas contribuíram sensivelmente para as considerações finais 

desta pesquisa. O número de envolvidos foi o suficiente para o objetivo proposto, 

pois, mesmo em profundidade, foi possível perceber conceitos e informações 

recorrentes no que Flick (2009, p. 121) chama de “saturação teórica” em que os 

objetivos são atingidos não tendo surgido nada de novo. Além da relevância de 

todas as percepções levantadas, ainda foi possível articulá-las com a métrica do 

Brand Equity e ainda confrontá-las com pontos significativos da pesquisa teórica. 

 Na seção de anexos, é possível observar os roteiros com as respostas dos 

entrevistados. Trata-se de respostas iniciais, pois, a partir delas, o pesquisador fez 

uso de anotações para balizar a profundidade das mesmas, conforme abordado na 

seção 3.2.3. 

 Seguem, portanto, as considerações finais que levam em conta todo o 

universo teórico e empírico empregados ao longo desta pesquisa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo adotou como objeto empírico a Brand Shop, também conhecida 

como loja-conceito, por tratar-se, inicialmente, de uma estratégia comercial seguida 

por empresas nacionais e internacionais, ligas ao consumo de bens e serviços, com 

o objetivo de aproximar o mix de produtos e serviços de seu público-alvo. A proposta 

dessa estratégia é garantir aproximação em um ambiente próprio, geralmente 

situado em locais que naturalmente segmentem os clientes em relação ao perfil de 

consumo, como shoppings centers ou lojas situadas em regiões cuja característica 

dos moradores ou frequentadores esteja em harmonia ao produto oferecido. 

Segmentar o mercado consiste, basicamente, em entender que mercados não são 

homogêneos e que é preciso visualizar separadamente grupos de consumidores que 

possuem características relevantes comuns, quer sejam geográficas, demográficas 

ou comportamentais (KOTLER, 2006. p. 235-267). Contudo, esse estudo também 

discute o papel comunicacional desse tipo de loja, pois, independente de como as 

marcas estruturam suas Brand Shops, seu impacto diante do consumidor pode 

significar a decisão de uma compra. 

Esse cenário retrata, na verdade, parte da práxis deste pesquisador em sua 

trajetória profissional e, de algum modo, foi também sempre responsável por uma 

inquietude no que diz respeito ao papel híbrido desse tipo de loja em comercializar e 

comunicar ao mesmo tempo. Esta dissertação reflete os esforços empregados para 

analisar esse quadro e, para isso, faz uso da pesquisa científica ao adotar um 

procedimento racional e sistemático com foco no entendimento e construção de uma 

problemática pertinente e na formatação de possíveis pressupostos com o objetivo 

de responder não só ao questionamento quanto a uma Brand Shop ter ou não uma 

função midiática, como também de apontar a possibilidade de estudos continuados 

em nome de futuras inquietações sobre o assunto. 

A prática mercadológica, mesmo presente neste estudo em função da 

atuação profissional do pesquisador, atua como um elemento de retaguarda, e é 

dada prioridade ao pensamento científico na procura do entendimento de uma Brand 

Shop e seu papel ambíguo no que Braga (2007, p. 8) entende por “multiplicidade de 

questões da prática social e dos aportes de conhecimento em construção” ao 

abordar os desafios da pesquisa em comunicação e da necessidade em se articular 

questões “próprias”, uma vez que nenhum objeto, empírico ou mesmo conceitual, 
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parece ser suficiente para demarcar um conhecimento. A construção deste estudo 

foi norteada por essas premissas, como também pela sua aplicabilidade. Umberto 

Eco, em seus questionamentos sobre a função de uma pesquisa científica, aponta 

que seu papel é maior do que formar o pesquisador. O autor afirma que o resultado 

de sua pesquisa deve também “servir aos outros” (2007, p. 5).  

Para cumprir seus diferentes papéis, este estudo foi estruturado sobre dois 

conceitos principais, a comunicação e o consumo. Ambos complementares, 

principalmente sob a característica comum de nortear comportamentos e influenciar 

nossas opções em aquisições; quer seja no universo de bens e serviços, quer seja 

sobre qual conteúdo de informação ou entretenimento estamos dispostos a consumir 

dentro de um cardápio de opções midiáticas. No que diz respeito ao objeto desta 

pesquisa, a Brand Shop, ambos os conceitos auxiliaram na ordenação de 

informações para o entendimento de sua função midiática diante da relação entre 

marca e consumidor e quais os residuais provenientes dessa ligação. Como 

abordado na introdução deste estudo, a Brand Shop não é um fenômeno 

propriamente novo. Na verdade, ele é cíclico. Contudo, esse canal pode representar 

uma estratégia significativa na transmissão de valores de bens e serviços, bem 

como na possibilidade de experiências prévias entre o consumidor e o produto a ser 

adquirido.  

Ao estabelecermos um paralelo entre as linhas históricas da comunicação e 

do consumo neste estudo, passamos a observar a complementaridade de ambas 

diante do desenvolvimento social e tecnológico. Principalmente no recorte aqui 

adotado do período Pós-Revolução Industrial, em que de um lado o consumo de 

bens era impulsionado pela transição do artesanal para a mecanização, além do 

desenvolvimento da química industrial e de novos domínios sobre a produção de 

energia; por outro lado, o desenvolvimento da indústria gráfica e, 

consequentemente, da mídia impressa que impulsionara também a propaganda 

comercial, transformando os jornais em grandes empreendimentos comerciais 

(THOMPSON, 2011, p. 113). O retrato contemporâneo desse desenvolvimento é 

apontado por Costa (2005) diante da constatação de que no início do século XXI 

mais de um terço da receita mundial de mídia está sob a gestão de apenas seis 

grupos dos cinquenta maiores grupos mundiais. Longe de ser apenas uma 

informação de cunho comercial, esse cenário reflete o poder na convergência de 
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meios diante da formação de conglomerados como Time Warner, Walt Disney, 

Vivendi-Universal, Viacom, Bertelsmann e News Corporation.  

Cenários como esses fundamentam a afirmação de Jenkins ao discutir os 

desafios da convergência (2008, p. 313): “Neste momento, estamos aprendendo a 

aplicar as novas habilidades de participação por meio de nossa relação com o 

entretenimento comercial”. A afirmação do autor atesta o fato de que não podemos 

visualizar a mídia em sua configuração tradicional onde mensagens oriundas de 

meios massificados unem emissor e receptor em um processo linear, transmitindo a 

ideia de um processo seguro e efetivo. Nesta mesma vertente, este estudo também 

contou com pensadores contemporâneos como Stuart Hall que, a partir da visão 

clássica que envolve emissor, mensagem e receptor alerta para a importância de se 

analisar o significado, cujo não entendimento pode ser mais relevante do que a visão 

clássica de ruídos (HALL, 2003, p. 365).  

Faz-se necessário, portanto, entender que estamos propensos a receber 

mensagens e, consequentemente, sermos impactados por meios externos ao 

mainstream. Bem como entender que essas mensagens podem ser oriundas de 

conteúdos informativos, de entretenimento, ou persuasivas, fruto da comunicação 

mercadológica em que marcas estão constantemente assediando seu público 

consumidor. O capítulo 2 desta dissertação teve por objetivo colocar em discussão 

os diferentes papéis de uma marca e dar ênfase à sua função de ativo intangível de 

uma empresa com participação significativa na divulgação de atributos e diferenciais 

competitivos, diante dos esforços da comunicação mercadológica.  

 Contudo, não são apenas as marcas que transmitem significados. Produtos 

também o fazem e esse foi um dos pressupostos que auxiliaram na estruturação 

deste trabalho. 

 Ao estudarmos as relações entre sujeito e objeto (seção 1.3), foi possível 

entender que os bens que consumimos refletem uma relação social. Transmitimos 

mensagens e asseguramos um sentido de pertencimento também pelo que 

consumimos. Edgar Morin (2011) defende que a ciência ocidental fundamentou-se 

na eliminação do sujeito pelo objeto, e seu raciocínio ecoa nos estudos 

antropológicos de Mary Douglas, que afirma ser possível termos uma leitura da 

sociedade por meio dos padrões formados entre os bens que consumimos. A 

antropóloga trata os bens como um sistema simbólico: “É prática etnográfica padrão 

supor que todas as posses materiais carregam significação social e concentrar a 
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parte principal da análise cultural em seu uso como comunicadores” (DOUGLAS, 

2006, p.105): 

 É correto afirmar, portanto, que os bens são responsáveis, além de suprir 

necessidades de subsistência, por dar visibilidade e, consequentemente, 

estabilidade a diferentes categorias culturais. Isso quer dizer que estamos inseridos, 

dentro dos nossos meios sociais, em rotinas compostas por significados, uma vez 

que emitimos mensagens constantes por meio daquilo que possuímos. Isso reforça 

um cenário já explorado neste estudo em que o consumo, uma vez inserido em um 

universo de decisões, torna-se fonte vital da cultura de determinado momento. 

Momento este que a comunicação se esforça para detectar e entender em nome de 

uma estratégia eficaz que deve ser revertida na escolha de compra por parte do 

consumidor diante de um produto ou serviço comunicado e ofertado. 

A experiência de compra também tem um papel relevante nesta discussão e, 

com a possibilidade de uma comunicação convergente entre marca e usuário, ela 

pode acontecer em vários lugares, em diferentes momentos, estendendo-se até o 

ponto de venda como um dos estágios finais desse processo. Abordamos direta e 

indiretamente os diferentes estágios de um processo de decisão de compra neste 

estudo (seções 1.1; 1.2 e nota de rodapé nº 28) ao discutirmos a relação sujeito, 

objeto e consumo, e foi possível observar que estamos passíveis de receber 

mensagens e sermos impactados por diferentes meios desde o momento em que 

detectamos uma determinada necessidade de consumo até o momento da compra 

em si, passando por todo o processo de procura das alternativas. A convergência de 

meios tem um papel importante nesse contexto, pois adotamos rotinas que nos 

distanciam da possibilidade de dependermos de um único meio comunicacional. 

Vale reforçar o conceito de convergência para Jenkins (2009, p.29): “Por 

convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de 

mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam”. Para o autor, o termo 

convergência está diretamente associado às transformações não só tecnológicas, 

como também mercadológicas, culturais e sociais. 

Portanto, o significado que marcas e produtos podem transmitir e a 

importância desses significados para nossa relação social, somados à experiência 

que uma loja pode oferecer quando parte final de um processo de decisão de 
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compra, apontam para a importância de ter uma Brand Shop presente na estratégia 

comunicacional de uma empresa que preza por estratégias integradas. Essa 

possibilidade fica mais acentuada quando reconhecemos neste canal seu papel de 

mediação. 

Discutimos na seção 1.4 desta dissertação que nossos esforços 

comunicacionais estão sujeitos a ruídos, distorções e, consequentemente, a não 

entendimentos presentes na relação entre quem emite uma mensagem e quem a 

recebe. A mediação é significativa nesse processo e, para Martin-Barbero, ela se 

deslocou do eixo do terreno dos produtos midiáticos para o campo da recepção e, 

em especial, para a vida cotidiana, já que estamos diante de diferentes formas de 

garantir a efetividade de uma mensagem: “A comunicação se tornou para nós 

questão de mediações mais que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de 

conhecimento, mas de reconhecimento” (BARBERO, 2009, p. 28). O esforço de 

comunicação, sob essa ótica, ganha relevância a partir das mediações e dos 

sujeitos, isto é, a partir das articulações entre práticas de comunicação e suas 

influências. Essas mesmas influências são trabalhadas por Silverstone (2006) 

quando o autor aborda a mediação em uma relação tempo-espaço, cuja inter-

relação pode facilitar ou não nosso sentimento de pertencimento. Se entendermos a 

persuasão como principal atributo da comunicação mercadológica (abordado 

também na seção 1.4), podemos considerar a Brand Shop como um canal 

apropriado para esse fim, mesmo se levássemos em consideração um único papel: 

o da mediação. 

Com base em todos os cenários aqui expostos, é possível concluir que o 

olhar sobre a Brand Shop pode ser disjuntivo. Seu papel na comercialização que até 

então respondera ao principal anseio do varejo aqui é presente, mas secundário. 

Esse canal também traz com ele a função midiática ao auxiliar na comunicação de 

atributos de marcas ou diferenciais de produtos, bem como a função de mediação 

ao garantir a experiência entre marcas e consumidores; quer seja em uma loja física, 

quer seja em uma virtual pela força da convergência presente em várias vertentes 

da comunicação, inclusive a mercadológica. 

Portanto, sua função midiática merece ser relevada e analisada sistêmica e 

conceitualmente, pelo seu poder de mediação em torno de um universo experiencial 

na transmissão de valores e atributos das marcas. Aos profissionais atuantes na 

área de comunicação mercadológica, que respondem pela gerência de produtos em 
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uma rotina corporativa; ou aos profissionais da área de criação ou planejamento, 

atuantes em uma agência de propaganda responsáveis em prover soluções diante 

de um desafio de consumo, é aconselhável pensar nesse canal como uma 

ferramenta midiática que, com os atributos aqui descritos e comprovados por meio 

de pesquisa empírica, pode somar força a um conjunto estratégico de soluções 

comunicacionais. 

Mais do que atender ao objetivo estabelecido no inicio deste estudo, esta 

pesquisa também aponta algumas possibilidades de continuidade, no que diz 

respeito a observarmos, em nossas rotinas, se não estamos diante de outras 

ferramentas midiáticas que possam colaborar com mensagens efetivas entre 

diferentes perfis de emissores e receptores. Ela também aponta a importância de 

analisarmos a efetividade de meios físicos diante de tamanho quadro de atuação 

dos meios virtuais, sempre balizados pela premissa de construção de experiências. 

Isso, sob a ótica mercadológica, é relevante, pois mais do que garantir o envio e a 

recepção de uma mensagem, há que se garantir seu sentido, entendimento e, acima 

de tudo, sua persuasão. 
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ANEXO A 

 

ROTEIRO de QUESTÕES – GUIA 
ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE - GRUPO 01 
Gerente de loja 
 
 
 
 

1. Qual o papel de uma loja como a a2you? Em sua opinião a a2You tem uma 

responsabilidade híbrida, a de vender produtos e serviços e a de comunicar os 

valores da marca Apple? 

 

2. O que vc espera que a a2You transmita aos clientes/usuários da marca? 

 

4. Que diferencial você trabalha na sua loja frente às lojas multimarcas (que também 

comercializam os produtos Apple), diante do consumidor? 

 

 5. Em algum momento na sua estratégia de comunicação, você visualiza o 

consumidor/usuário da Apple como um porta-voz da marca? Se sim, quais os 

esforços empreendidos com base nesta premissa? 

 

 6. Que elementos de comunicação são utilizados na sua loja? 

 

7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue necessário. 
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ANEXO B 

 

ROTEIRO de QUESTÕES – GUIA 
ENTREVISTAS EM  PROFUNDIDADE - GRUPO 02 
Subgrupos 1 _ comunicação / Subgrupos 2 _ não - comunicação  
 

 

NOME:                 IDADE: 

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  ( ) iPod  
( ) iPhone    ( ) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como premissa, 
você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? Justifique. 
 
3. O que você espera sempre encontrar em uma Apple Store a2you e que seja 
diferente de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale aqui 
todo o contexto interno e externo da loja). 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue necessário. 
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ANEXO C 
Respostas iniciais _ Subgrupo 1 
 

 
NOME: Rafael B.      IDADE: 29  
 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Webdesign 
 
USUÁRIO APPLE: 
(x ) MacBook (Air e/ou Pro)) (x) iMac (Desktop)   ( ) iPod  
( ) iPhone    (x ) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Excelência, criatividade e simplicidade. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Sim, os produtos da Apple cumprem o que prometem proporcionando uma 
experiência de uso superior a marcas concorrentes, além disso em todos produtos é 
notável a qualidade no acabamento e no meu caso todos os produtos apresentam 
uma durabilidade maior. 
O osX é um sistema mais confiável mesmo que aconteça algum erro o sistema se 
recupera e se necessário restaura a última seção dos principais aplicativos. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
Melhor atendimento, e vendedores com melhor conhecimento técnico sobre o 
produto e preço compatíveis com outras lojas que vendem os mesmos produtos. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Em minha opinião a A2You não possui um ambiente como a Apple Store dos 
Estados Unidos. Prefiro a proposta original, não gosto muito da proposta aqui do 
Brasil. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Uma chapa de aço galvanizado nova sem dobras ou marcas de uso. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Melhor experiência de uso. 
Confiança, posso trabalhar o dia inteiro e saber que não irá surgir a tela azul da 
morte na hora em que estou salvando um arquivo no Photoshop mesmo se ele for 
muito grande. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
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A iluminação da loja A2You é suave, característica comum para loja de produtos 
tecnológicos, mas acho que que a iluminação direcionada a cada produto poderia 
ser um pouco mais quente, isso tornaria o ambiente mais aconchegante.  
Lojas oficiais da Apple são mais claras, possuem as mesmas características 
minimalistas e mesmo assim o ambiente é mais convidativo que a A2You. 
 

 

 

NOME: MARIANA D. S.     IDADE: 26 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Cool Hunting 

 
USUÁRIO APPLE: 
(x) MacBook (Air e/ou Pro)  (x) iMac (Desktop)  (x) iPod  
(x) iPhone    ( ) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Qualidade (desenho do produto, materiais usados) e funcionalidade. Sensação de 
estar com produto que não vai travar ou estragar.  
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Sim, porque é muito fácil de usar os produtos da Apple, quase intuitivo. Já indiquei 
para faixas etárias diversas e a resposta sempre foi positiva.  
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
Espero que o atendimento da a2you seja tão bom e eficiente quanto ao da Apple 
Store (fora do Br).  
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Em uma Apple Store me dá vontade de entender tudo de equipamentos eletrônicos 
e sair comprando por impulso todas as novidades da loja. A Apple Store é 
confortável, possui um ambiente agradável e as pessoas que trabalham lá estão 
realmente interessadas em te ajudar.  
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Uma loja espaçosa, atendentes jovens e muitos aparelhos à disposição. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Alívio, agilidade e eficiência (não trava ou e não aparenta ter problemas com vírus). 
Sei que quando estou com um produto da Apple vou render mais no trabalho, o que 
não acontece quando estou usando Windows ou Android, pois me atrapalho. Já 
todos os produtos da Apple conversam entre si e facilitam a minha usabilidade.   
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
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NOME: Anna B.     IDADE:29  

ÁREA DE ATUAÇÃO: Designer  

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  (x) iMac (Desktop) (x) iPod  
(x) iPhone    (x) iPad  (x) Outros acessórios [Apple TV] 

 
1. O que a marca Apple transmite a você?  
Modernidade e confiança. Sei que pago mais caro pela Apple, principalmente no 
caso de computadores. Mas também sei que não vou esquentar mais a cabeça por 
alguns anos.  
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique.  
Sim. Comprei um iPad para minha mãe, que nunca soube nem ligar o computador, e 
hoje já esta online e se vira bem sozinha. É um produto bem intuitivo, isso facilita.  
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia?  
A mesma impressão que tenho da marca. Modernidade, confiança, serviço 
especializado e todos os acessórios da marca. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Me sinto a vontade para fuçar em todos os produtos e testá-los. Acho um ambiente 
iluminado e gosto do espaço. Entretanto, estive nas lojas em NYC e percebi que lá, 
a utilização dos produtos vai além do teste, muitas pessoas/turistas entram na loja 
para utilizar o wi-fi, checar e-mails, redes sociais, ou tirar fotos, por praticamente ser 
um ponto turístico. Aqui sinto as pessoas um pouco mais acanhadas nesse sentido.  
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja).  
Imagens claras, ambiente iluminado, branco, espaçoso. No caso da Apple no 
Mueller, sempre me lembro da loja vazia. No Barigüi um pouco menos, mas pq tem 
outros produtos na Fnac. A loja principal de NYC me transmite uma ideia 
completamente contrária, de “muvuca”, caos e espera.  
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano?  
São facilitadores. Já estou acostumada a usar esses produtos então quando pego 
outro, apanho mais. Gosto do fato de todos os aparelhos se interligarem. Tenho um 
carinho grande pela marca, tenho vários produtos. Só não uso o adesivo da maçã no 
carro (risos). 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
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NOME: Gustavo Munhoz da Rocha Pessoa  IDADE: 36 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Publicitário da área de atendimento 

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  ( ) iPod  
( x) iPhone    (x) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você?  
Tecnologia, Inovação e Design. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Sim, eu demorei muito tempo para me “render” aos produtos da Apple, antes por 
incompatibilidade com os programas para PC e depois por alguns outros fatores e 
preconceitos, como achar os fanáticos por Apple meio “babacas”. Também sempre 
achei a Apple uma empresa muito fechada em relação aos seus produtos pelo fato 
de não ser possível trocar a bateria dos iPhones e iPods, ou seja, se a bateria acaba 
você tem que jogar o produto fora e o preço é alto. 
Mas depois que ganhei um iPad da minha mãe e pude perceber no dia a dia a 
qualidade e a usabilidade deste produto, bem como o fato de ser muito melhor que 
qualquer outro tablet do mercado. Acabei me  tornando também um fã “babaca” da 
Apple. Hoje tenho um Iphone 5, que é muito melhor que o meu modelo anterior, um 
Samsung Galaxy S1, que era bacana no começo mas passou a travar e dar 
problemas de processamento com pouco tempo de uso.  
Por isso hoje recomendo os produtos para quem ainda não tem. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Storea2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia? 
Esperaro encontrar a inovação e o design que são marcas das Apple Store no 
mundo, como a do cubo de vidro em NY. Penso que as lojas do Brasil ainda não são 
como as de fora, mas transmitem inovação e vanguarda como a própria marca. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Sinto o ar da inovação, da criatividade, do cuidado extremo com o design dos 
produtos e com as percepções dos usuários. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Vem sempre a imagem do Steve Jobs com a sua inseparável “turtle neck” preta. E 
lembranças das histórias da vida dele e de seus produtos, e de como eles mudaram 
o mundo. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Facilidade de uso, design elegante e inspiração. 
 
7. Fique à vontade paratecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
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Acredito que a Apple é o que é 99% pelo seu ex-líder Steve Jobs, e se a empresa 
continuará no auge depois de sua morte é ainda uma incógnita. Seus produtos e 
suas histórias são fontes de inspiração no meu dia-a-dia. “Stay Hungry. Stay 
Foolish” (risos). 
 
 
 
NOME: Rita de Cassia do Amaral   IDADE: 34 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Publicitária da área de atendimento 

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro) ( ) iMac (Desktop)  (x) iPod  
( ) iPhone   (x) iPad   (x) Outros acessórios - iPig 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você?  
Qualidade, status, velocidade, facilidade no uso e confiança. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Sem dúvida. Era um pouco resistente a marca, até a primeira experiência. Os 
produtos mudaram minha rotina. São bonitos, leves, rápidos. Estão comigo em 
momentos de busca de informação, comunicação e entretenimento. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
A a2you me parece mais do que uma loja, parece uma experiência. Espero sempre 
encontrar vendedores especialistas, soluções rápidas. Uma solução completa, 
simples e com todos os atributos que a marca transmite a mim. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Mesmo achando a loja muito bonita, os produtos incríveis e vendo os vendedores 
como especialistas, sinto-me, às vezes, um pouco intimidada na loja. Mas depois 
que sou atendida este sentimento desaparece. De qualquer forma as sensações 
ligadas diretamente à marca são superpositivas. É como se a marca estivesse 
“acima” de possíveis falhas no PDV. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Clean, espaço, a maçã.  
A loja é linda, os produtos, com um design incrível ficam bem à mostra, quase como 
uma galeria de arte. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Eles mudaram minha rotina. Sinto liberdade e prazer ao usá-los. 
O iPig e o iPod são os companheiros de festas, mesmo fora da cidade e o iPod 
também me acompanha nos exercícios físicos. 
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Já o iPad, é minha fonte de informação principalmente a noite. Antes do iPad eu 
costumava ficar no PC até bem tarde. Hoje durmo com o iPad do lado da cama. 
Além disso, substituiu o telefone fixo e celular. Hoje a comunicação com minha 
família se dá via Facetime. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
 
 
 
NOME: Marcelo G.        IDADE: 30 

ÁREA DE ATUAÇÃO:  Redator Publicitário - Senior 

 
USUÁRIO APPLE: 
(x) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)   ( ) iPod 
(x) iPhone     (x) iPad    ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Antes de tudo, a marca me passa uma segurança ímpar, maior do que toda e 
qualquer outra marca concorrente consegue passar. E acho que muito disso vem 
das escolhas que ela fez ao longo do tempo: confeccionar seus próprios sistemas 
operacionais, privilegiar o design e estabelecer o novo como prioridade absoluta e 
indiscutível, pra mencionar algumas. 
É justo dizer que a Apple já começa na frente quando procuro um computador, um 
telefone, um tablet, etc. Posso até dizer que nem me interesso em ver o que as 
marcas concorrentes fazem por confiar muito na marca. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Não me canso de indicar. E, mais do que isso, costumo reprovar – amigavelmente, é 
claro – os que escolhem produtos e marcas concorrentes. Insisto que, mesmo 
custando bastante mais caro, qualquer produto Apple vale o investimento. 
E cabe aqui ressaltar que alguns anos atrás eu nutria o mais completo preconceito 
contra a marca por conta dos cansativos “Mac Lovers” que rasgam elogios à marca 
e se cegam diante de novidades de outras marcas. Pergunto-me: será que eu não 
sou assim hoje? Mas hoje eu compreendo a preferência irrestrita pela marca. De 
fato, pro meu gosto, a Apple entrega tudo quanto promete e acaba por cometer os 
menores equívocos do mercado. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia. 
Devo dizer que a A2You é uma perfeita incógnita pra mim. Até hoje não sei bem do 
que se trata. É uma Apple Store mas não é. No exterior, cansamos de ver lojas 
próprias da marca. Aqui, notadamente em Curitiba, há apenas as A2You, que me 
parecem autorizadas. Mas quando carecemos de garantia ou coisa do gênero, eles 
nos indicam a Omni, que é a assistência técnica autorizada da marca na cidade. 
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4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Considerando a A2You uma Apple Store, acho que posso dizer que me sinto em um 
ambiente confortável e livre. E por “livre”, leia-se com liberdade para mexer em 
máquinas sem ser incomodado. 
As lojas, embora pequenas comparadas às de fora do Brasil, são bonitas e trazem 
sempre os últimos lançamentos da marca. Mesmo assim, transmitem a inovação e o 
espírito da marca. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
A primeira coisa que me vem à mente é o branco da Apple – quase uma marca 
registrada. Tudo, ou quase, na loja brasileira também é branquinho. 
Mas há, evidentemente, o acesso livre às máquinas, o ambiente moderno e 
tecnológico, além, claro, de minimalista e clean. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
 
Em uma palavra: prazer. Tudo quanto eu faço com um produto Apple eu poderia 
fazer com outro qualquer: computador, telefone celular, mp3 player. Mas com um 
Apple, fazer isso tudo fica extremamente agradável. A experiência é ímpar. Há muito 
mais prazer em dar um zoom num iPad, por exemplo, do que em outro concorrente. 
É mais gostoso usar um computador que tem Exposé (Hot Corners) do que um que 
não tem. 
A Apple deixa essa experiência toda intuitiva demais. E isso vale o preço que eles 
cobram. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
Há marcas pelas quais nos tornamos fãs por empatia, por herança, por aproximação 
ou por afinidade. No meu caso, a admiração que nutro pela Apple nasce da 
correspondência da marca. Não que ela converse comigo em suas propagandas, 
fale a minha língua, me mande e-mails – nada disso. Ela conversa criando produtos 
que vem de encontro ao que eu preciso – e que, verdade seja dita, muitas vezes eu 
nem sabia que precisava até ele existir. 
 
 
 
NOME: Leonardo F. B.      IDADE: 23 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Redator Publicitário - Jr. 

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  (x) iPod  
( ) iPhone    ( ) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Já foi mais inovadora do que nos últimos tempos. Mas continua na vanguarda. 
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2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Depende qual será a utilidade. Se for para designers, produtores de música e etc 
que utilizam programas pesados, recomendo Apple. Porém, pra quem não utiliza pra 
este fim, recomendo outras marcas. 

 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Storea2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
Maior interatividade. Possibilidade de experimentar os produtos, me relacionar com 
eles. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
É um ambiente mais futurista que faz você sentir-se uns anos à frente. Sinto, às 
vezes, em uma nave espacial. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
O filme “2001 - Uma odisseia no espaço”, do Kubrick.  
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Em termos de produto, estou com experiências um pouco limitadas, pois hoje utilizo 
apenas o iPod. No caso dele não acho nada demais visto que qualquer marca 
concorrente oferece o mesmo serviço, diferente de alguns anos atrás em que os 
iPods eram muito superiores aos reprodutores de música dos concorrentes. 
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ANEXO D 
Respostas iniciais _ Subgrupo 2 
 

 
NOME: Lara N.       IDADE: 25 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO: estudante de medicina 

 
USUÁRIO APPLE: 
(x) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  (x) iPod  
(x) iPhone    (x) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Confiança, agilidade, exclusividade, inovação e funcionalidade.  
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Sempre. Uma vez que se aprende a mexer em um produto Apple, tudo fica mais 
fácil, melhor, mais ágil, há mais ferramentas de trabalho, mais funções, mais 
exclusividade, mais opções; os controles teclado e mouse pad são ótimos e muito 
funcionais. Tudo é muito mais intuitivo.  
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia. 
Acesso à tecnologia.  
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
“Quero tudo”.  
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Loja “clean” que remete a muita tecnologia. Parece ser uma loja com produtos 
sempre à frente.  
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Os produtos Apple estão muito presentes no meu dia-a-dia. Uso o Macbook todos os 
dias, para internet (email, facebook, blogs), para fazer trabalhos da faculdade, mexo 
muito com fotos e vídeos (tem programas muito bons para edição). O iPad uso para 
anotações de aulas na faculdade, é mais portátil e leve, caber na bolsa. O iPhone 
está comigo o tempo inteiro, uso para tudo, agenda, email, mensagens, e outros 
aplicativos. Por muito tempo tive iPod também, hoje não vejo mais necessidade, já 
que o iPhone comporta muita música.  
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
Sou uma “Apple’lover”. Se tiver algum brinde por responder essa enquete eu aceito 
um Macbook Air 11”, para deixar meu dia-a-dia mais completo (risos). 
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NOME: Pedro H.      IDADE: 26 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO:  Médico Residente 

 
USUÁRIO APPLE: 
(x) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  (x) iPod  
(x) iPhone    ( ) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Acessibilidade, intuição, interatividade e simplicidade. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Sim. O uso simples e intuitivo de suas plataformas cativa o usuário. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
Produtos originais Apple e profissionais experientes nas plataformas Apple 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Satisfação em encontrar uma gama de produtos Apple. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Maçã, limpeza e cor branca.. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Acessibilidade e interatividade. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
 
 
 
NOME: Luciana S.      IDADE: 42 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Gestora de Operações de Comunicação 

 

USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  ( ) iPod  
(x) iPhone    (x) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você?  
Confiança, qualidade e modernidade. 
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2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique.  
Sim. Considerando a fácil acessibilidade, a alta tecnologia e a credibilidade no 
suporte dos produtos. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia?  
Por ser uma Apple Store, espero encontrar tudo o que tem de novo e o que 
encontramos lá fora, com a mesma qualidade, atendimento e condição de 
negociação.  
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Um mundo de tecnologia. Acesso e experiência com produtos de ponta. É uma 
viagem ao espaço sideral da tecnologia. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja).  
Água limpa e casa organizada. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano?  
Acesso à informação, facilidade e organização na execução das tarefas. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
Nas lojas a2you tive experiências muito boas, mas ainda acredito que poderia ser 
muito melhor, considerando relatos de amigos que visitaram lojas nos EUA. Acho 
que lá fora, a experiência de compra é mais efetiva, mais intensa e mais real.  
 
 
 
NOME: EDUARDO K.     IDADE: 42 

ÁREA DE ATUAÇÃO:  Gestor de negócios digitais 

 
USUÁRIO APPLE: 
(x) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  (x) iPod  
(x) iPhone    (x) iPad   (x) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Qualidade e beleza. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique.  
Sim. Os produtos são fáceis de utilizar, não exigem conhecimento específico e 
podem sair configurados da própria loja logo após a compra. 
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3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia?  
Ambiente clean, moderno e conhecimento técnico da equipe.  
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Bem estar, tranquilidade, observação e curiosidade sobre lançamentos. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Inovação, vanguarda, design e qualidade. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Acompanham-me para qualquer lugar. No bolso, mochila, mala. Na sala, na 
academia, viajando, em casa ou no trabalho. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
Era usuário windows/pc.  Há cinco anos ganhei meu primeiro iPod. Depois fui 
pegando gosto pela marca e adquirindo outros dispositivos, conectores, etc. Hoje só 
possuo produtos Apple. Peguei gosto. 
 

 

 

NOME: Edson L. S.      IDADE: 53 ANOS 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Gestor em tecnologia da informação 

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  (x) iMac (Desktop)  (x) iPod  
( ) iPhone    (x) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você?  
Transmite qualidade, inovação e tecnologia de ponta. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique.  
Frequentemente indico os produtos da Apple a meus amigos e colegas de trabalho, 
tanto por ser um profissional de TI e ser frequentemente questionado a respeito, 
como por ser um usuário muito satisfeito com seus produtos. A Apple prima pela 
qualidade e praticidade de seus produtos, são equipamentos fabricados 
exclusivamente com componentes de primeira linha e um sistema operacional 
bastante intuitivo no seu uso. 
 
3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
Espero encontrar um local com a maior gama possível de produtos da Apple, o que 
infelizmente não acontece, pelo menos nas lojas de Curitiba, além de pessoas que 
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os conheçam e com que eu possa trocar informações sobre as melhores aquisições 
para o meu perfil e necessidades. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Gosto muito das lojas da Apple, pela organização a disposição dos mostruários e 
dos produtos, tudo sempre muito bonito. A sensação é estar num ambiente com 
produtos e atendimento diferenciados dos demais. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja).  
Eu me lembro das compras que já efetuei e o atendimento recebido, com pessoas 
gentis e prestativas, mesmo na ajuda de configuração dos produtos comprados.  
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano?  
Quanto ao iPod e ao iPad, seria muito difícil deixar de utilizá-los no dia-a-dia. São 
práticos, eficientes, simples de se utilizar. Quanto aos micros, depois de usá-los, 
para mim é impossível voltar a usar – pelo menos no uso particular – micros com 
Windows ou outro sistema operacional. Quem quer utilizar um microcomputador, 
sem se preocupar com ele, apenas o usufruindo, deve usar um Mac.  
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
A Apple é uma empresa que tem a inovação em sua origem, o que a diferencia das 
demais, que até foram inovadoras em seu início, mas deixaram de sê-lo, sabe-se lá 
os motivos. Diferentemente, a Apple sempre buscou inovações que ainda nem eram 
demandas no mercado, ao contrário, o lançamento de seus produtos gerou a 
demanda pelos mesmos. Espero que ela continue assim, surpreendendo com 
produtos sempre além dos desejos do mercado. 
 
 
 
NOME: Clarissa D.       IDADE: 24 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO: financeiro/administrativo 

 
USUÁRIO APPLE: 
( ) MacBook (Air e/ou Pro)  ( ) iMac (Desktop)  (x) iPod  
(x) iPhone    (x) iPad   ( ) Outros acessórios 
 
 
1. O que a marca Apple transmite a você? 
Tecnologia, segurança e inovação. 
 
2. Tendo a experiência de usuário dos produtos e serviços Apple como 
premissa, você indica esses mesmos produtos e serviços para não usuários? 
Justifique. 
Com certeza. Dificilmente um consumidor Apple voltará a utilizar outros produtos ou 
serviços da concorrência. 
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3. O que você espera encontrar em uma Apple Store a2you e que seja diferente 
de outras lojas que comercializam produtos de tecnologia.  
Atendimento personalizado, qualidade de produtos, produtos para teste, layout de 
loja, variedade de acessórios e organização da loja. 
 
4. Que sensações você tem quando está dentro de uma Apple Store?  
Interação, vontade de adquirir novos produtos. 
 
5. Que imagens vêm à sua mente quando você se lembra da loja Apple? (Vale 
aqui todo o contexto interno e externo da loja). 
Bom atendimento, teste de produtos, organização, estilo. 
 
6. O que os produtos da Apple representam para você em seu cotidiano? 
Praticidade, utilidade, acessibilidade. 
 
7. Fique à vontade para tecer comentários complementares que julgue 
necessário. 
A Apple conseguiu lançar produtos que inovaram e conseguiram destaque dentre a 
concorrência. 
 


