
 

 

 

 

 

Gregory Motta Brum 

 

 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

 

TONY HAWK: A CONSTRUÇÃO DA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2016 



Gregory Motta Brum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONY HAWK: A CONSTRUÇÃO DA MARCA  

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 

Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito para a obtenção  

do grau de Bacharel em Publicidade e 

Propaganda. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Ma. Cristina Munarski Jobim Hollerbach 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2016 



Gregory Motta Brum 

 

 

 

 

 

 

TONY HAWK: A CONSTRUÇÃO DA MARCA  

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 

Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito para a obtenção  

do grau de Bacharel em Publicidade e 

Propaganda. 

 

 

 

 
 

 

Profa. Ma. Cristina Munarski Jobim Hollerbach – Orientadora 

(Centro Universitário Franciscano) 
 

 

 
 

 

Profa. Dra. Graziela Frainer Knoll (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

 
 

 

Profa. Dra. Pauline Neutzling Fraga (Centro Universitário Franciscano) 

 

 
 

 

 

 
 

Aprovado em        de                   de 2016. 
 



RESUMO: Este trabalho tem como objeto analisar peças publicitárias estreladas pelo maior ícone do Skate 

mundial, o atleta Tony Hawk. Para isto, será apresentada a trajetória do skatista Tony Hawk, desde o surgimento 

do esporte, até se tornar o maior ídolo mundial do skate, transformando seu nome em marca de sucesso. Dessa 

forma, na primeira parte do trabalho especifica-se o conceito de marca, desde seu surgimento até o conceito atual, 

explicando especialmente a importância e utilização de uma pessoa como marca. Na segunda parte do trabalho, 

procede-se a análise detalhada da trajetória do atleta Tony Hawk, abordando os principais segmentos ligados à 

sua carreira, como o esporte, a moda e os videogames. Adentrando ao tema skateboarding, mais conhecido no 

Brasil como skate, o esporte, que nasceu em meados de 1960, através de surfistas californianos que 

despretensiosamente inventaram um dos esportes mais praticados no Brasil, influenciou milhares de jovens, que 

criaram um estilo próprio. Diariamente propagandas televisiva contêm algo relacionado ao esporte, nas ruas 

jovens o praticam, sendo considerado influenciador no modo de vestir, na cultura e no comportamento de muitas 

crianças, adolescentes e jovens. A maior figura pública Tony Hawk, considerado o maior skatista da história, 

virou a maior celebridade do esporte, possuindo inúmeros jogos de videogame que fazem sucesso mundial com 

seu nome, marca de roupas, além de ser estrela de muitas marcas e participar de campanhas publicitárias. Ao 

longo do trabalho sera construída uma trajetória de sua carreira, pontuando os principais momentos do atleta, 

desde sua adolescência até se tornar uma marca reconhecida mundialmente. 

 

Palavras-chave: Marca, publicidade, skate, videogame, Tony Hawk. 

 

 

ABSTRACT: This work is aimed at analyzing advertisements stellate the biggest icon of world Skateboard, 

athlete Tony Hawk. For this, the trajectory of skateboarder Tony Hawk will be presented, since the emergence 

of the sport, to become the world's largest skateboard idol, turning his name into successful brand. Thus, the first 

part of the job specifies the concept of brand, from its inception to the present concept, especially explaining the 

importance and use of a person as a trademark. In the second part, there shall be a detailed analysis of the 

trajectory of the athlete Tony Hawk, addressing the main segments related to his career as sports, fashion, and 

video games. Entering the theme Skateboarding, better known in Brazil as skateboarding, sport, born in the mid-

1960s through Californians surfers who unpretentiously invented one of the most popular sports in Brazil, he 

influenced thousands of young people who have created their own cultural style. Daily television advertisements 

contain something related to sports, the young streets the practice and is considered influential in dress, culture 

and behavior of many children, adolescents and youth. Most public figure Tony Hawk, considered the greatest 

skater in history, became the biggest celebrity of the sport, having countless games of game that makes worldwide 

success with your name, brand own skateboard clothing, in addition to being star of many brands and participate 

million-dollar advertising campaigns. Throughout the work will be built a trajectory of his career, punctuating 

the key moments of the athlete, from his adolescence to become a globally recognized brand. 

 

Keywords: Branding, advertising, skate, game, Tony Hawk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de celebridades em propagandas pode ser vista como uma estratégia de 

comunicação muito valorizada no universo da publicidade. Associando-se um rosto famoso a 

uma marca, torna-se a marca mais competitiva e influencia-se o comportamento do consumidor, 

aumentando sua intenção de compra e gerando um impacto na sua intenção de consumir 

determinado produto. 

Quanto maior for a ligação entre o consumidor e a celebridade, maior será sua reação 

positiva em relação a marca associada ao personagem. Desta forma, celebridades são eficazes 

como representantes de marcas ou produtos em razão de sua capacidade de transferir uma carga 

positiva e afetiva a objetos que inicialmente seriam neutros. 

Anthony Frank Hawk, mais conhecido como Tony Hawk, tornou-se profissional no 

Skate aos 14 anos de idade. Nascido na Califórnia, o atleta é considerado um dos melhores 

atletas de todos os tempos na modalidade vertical. Aproveitando-se do sucesso de Hawk, em 

1999, a empresa Activision lançou o jogo de videogame Tony Hawk’s pro Skater, primeiro jogo 

de uma franquia bem sucedida de jogos que levam o nome do atleta. Dessa forma, o nome Tony 

Hawk tornou-se comercial, aparecendo em inúmeros comerciais e campanhas. Em razão disso, 

o objetivo do trabalho encontra-se em analisar a carreira profissional do esportista e skatista 

profissional Tony Hawk, para entender como o atleta e ídolo do esporte, astro de centenas de 

campanhas publicitárias de sucesso, transformou seu nome em uma marca de renome mundial.  

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo verificar como foi construída a 

marca Tony Hawk ao longo de sua carreira. Além disso, os seguintes objetivos foram 

estabelecidos: Por que o nome Tony Hawk foi utilizado como marca, Qual a trajetória do 

esportista Tony Hawk com a publicidade, O uso da sua imagem como celebridade colaborou 

para o seu sucesso e a publicidade contribuiu em algo na sua carreira profissional. 

Para identificar alguns fatores que influenciaram Tony Hawk a se tornar o maior ícone 

do skate e conhecido mundialmente, tornando seu nome uma marca de sucesso, o referencial 

teórico é dividido em três tópicos principais. Num primeiro momento partindo-se de uma 

perspectiva histórica, estuda-se surgimento e desenvolvimento do skateboarding, além de fazer 

uma análise da trajetória de sucesso do maior atleta do esporte, Tony Hawk. O esporte, que tem 

origem norte-americana, mais especificamente na Califórnia, derivado do surf, influenciou 

muitos jovens ao longo dos anos, tanto no modo de vestir, quanto no modo de agir e pensar.  

Nesse tópico, verifica-se também a evolução da moda skatista e o desenvolvimento dos jogos 

de videogames de skate que levam o nome de Tony Hawk. 
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Na segunda parte do trabalho, será apresentada uma breve evolução histórica do 

conceito de marca, desde os tempos da Idade Média e Grécia antiga, onde a marca era usada 

como forma de identidade, passando pelo século XX onde sua utilização se dava para e 

distinguir produtos e fabricantes, chegando ao século XXI, onde as marcas têm função de 

identificar e diferenciar uma mercadoria, um produto ou serviço em relação a seus concorrentes, 

além de desempenhar os papéis mais variados e complexos. 

Posteriormente, analisa-se a importância do uso de personagens, celebridades ou figuras 

públicas, como artistas, atletas e pessoas bem sucedidas aliados a uma marca. Nesse momento, 

verifica-se o uso de celebridades como representantes de marcas enquanto influenciadores na 

intenção de compra dos consumidores, e de que forma se dá a criação e desenvolvimento do 

vínculo emocional entre eles, estabelecendo uma conexão instantânea na mente dos 

consumidores entre a marca e seus desejos e sensações. 

Para realizar o trabalho, utilizou-se o Método de Pesquisa Qualitativa Exploratória. A 

pesquisa exploratória tem como objetivo procurar padrões, ideias ou apontar hipóteses para o 

problema inicial. A técnica mais utilizada para a pesquisa exploratória são os estudos de casos, 

observações ou análises de informações. 

Por fim, no último tópico do trabalho, faz-se o exame detalhado das principais peças 

publicitárias estreladas pelo esportista, desde os anos 80 até a atualidade, analisando, através 

das campanhas publicitárias, os principais momentos da carreira do esportista. 
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2 SKATEBOARDING 

 

A expressão “Skateboard” tem origem norte-americana, e pode ser traduzida para o 

português como “patins em uma prancha” (“skate” significa “patinar” e “board” significa 

“tábua”) ou “patinar em uma prancha”. Porém, aqui no Brasil, o esporte passou a ser conhecido 

apenas como “Skate” (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010). 

Não se sabe ao certo quando o skate surgiu, Brandão (2012) relata que em 1918, um 

garoto norte americano chamado Doc “Health” Ball já havia montado eixos e rodas de patins 

e fixado em uma madeira. No entanto, a maneira que ele utilizava o objeto era diferente, ele 

não andava em pé, mas apoiava um dos joelhos na madeira e o outro pé contrário dava o impulso 

necessário.  

Embora o sucesso da invenção esteja estritamente ligado ao Surf, o escritor norte-

americano Michael Brooke (1999, apud BRANDÃO, 2012) também afirma que antes mesmo 

de os jovens surfistas terem a ideia de criar o Skate, na primeira década do século XX, havia 

sido inventado outra espécie de Skate, os chamados “scooters”, possivelmente derivando dos 

“rollersscooters”, espécie de patinete de madeira que continham um guidão como ponto de 

equilíbrio. 

Sabe-se que foi nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, entre as 

décadas de 50 e 60, que grupos de jovens surfistas já cansados de aguardar por ondas que não 

surgiam no mar da Califórnia, criaram pranchas de madeira sobre quatro rodas, para andar no 

asfalto durante as épocas de maré baixa. Resolveram então, criar algo que fosse similar às 

pranchas de Surf, mas que não dependesse de água. Foi assim que resolveram colocar as 

rodinhas de patins fixadas em uma madeira com formato semelhante ao das pranchas de Surf 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010): 

 

Também, a Confederação Brasileira de Skate aponta que nesta época, milhões de 

skates foram vendidos, mas as rodas eram de ferro e por escorregarem aconteceram 

muitos acidentes e a sociedade norte americana fez campanha para banir o novo 

esporte, demorando muito tempo para o skate ganhar credibilidade novamente 

(BRANDÃO, 2012, p. 17). 

 

Nessa época, o esporte era influenciado pelo Surf, sendo visto como uma extensão da 

praia no asfalto, nascendo então, o skate vertical. Brandão (2012) afirma que durante uma 

grande seca que houve na Califórnia, as piscinas das casas e clubes foram esvaziadas e os 

surfistas e skatistas descobriram que poderiam se divertir andando de skate nas paredes das 

piscinas, que lembravam as transições das ondas do Surf.   
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No início da década de 60, a moda do skate vertical despertou a curiosidade de muitas 

marcas e empresas renomadas de outros esportes, que se interessaram em desenvolver 

campeonatos de skate. O primeiro campeonato de skate realizado, segundo dados fornecidos 

pela Confederação Brasileira de Skate, aconteceu em Harmosa Beach, na Califórnia, em 1963. 

O grande vencedor do campeonato foi Larry Stevenson, que passou a fabricar, juntamente com 

sua esposa, skates feitos manualmente na sua casa. Após a realização do campeonato, durante 

os três anos seguintes, foram vendidos mais de 50 milhões de skates em todo o mundo 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010).  

Da mesma forma que o skate conquistou espaço entre os surfistas norte-americanos, no 

Brasil, nas décadas de 60 e 70, a invenção conquistou os jovens surfistas das regiões litorâneas, 

mais especificamente os surfistas cariocas que surfavam na região do Arpoador, no Rio de 

Janeiro. O mesmo também aconteceu com os jovens que não moravam em regiões litorâneas, 

mas que eram adeptos dos carrinhos de rolimã. Como o esporte era relacionado ao Surf, as 

revistas relacionadas ao esporte passaram a divulgar, além das matérias de Surf, algumas 

notícias e imagens de skate (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010). 

Ainda, a Confederação Brasileira de Skate (2010) aponta que um dos grandes episódios 

na cena do Skate ocorreu em 1972 quando foi criada a roda de poliuretano - que é utilizada até 

hoje - descoberta que revolucionou o esporte. Antes, as rodas eram feitas de plástico e aço, e 

isso as tornava muito escorregadias e inseguras, gerando vários acidentes. Essa invenção deu 

ao Skate um enorme impulso para que ele definitivamente se consolidasse como um esporte 

popular.  

Em dezembro de 1976 foi inaugurada a primeira pista de Skate da América Latina, 

localizada em Nova-Iguaçu, no Rio de Janeiro. Esse acontecimento impulsionou o esporte no 

Brasil, pois foram construídas, nesta pista, rampas com elevações de até 20 graus de inclinação, 

proporcionando ao esporte expandir para outros estilos, como o estilo livre, praticado nas ruas, 

nas ladeiras das cidades. Nesta pista, foi sediado o primeiro Campeonato de Pista no Brasil, em 

1977, uma competição totalmente diferente e inovadora das que aconteciam até então 

(BRANDÃO, 2012). 
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Segundo a Confederação Brasileira de Skate (2010), durante a década de 1980 houve 

uma expansão do esporte e foram criadas as modalidades conhecidas como Slalom1, Downhill2, 

Freestyle3e Vertical4. Em virtude disso, houve um aumento significativo de rampas de madeiras 

construídas pelos próprios skatistas em ruas, praças e quintais de casa.  

No ano de 1982, o skatista Rodney Mullen inventou uma manobra conhecida como 

“Ollie”, influenciando tanto no estilo Freestyle quanto no estilo Street. Devido ao sucesso dessa 

manobra, outros skatistas passaram a tentar imitá-la, criando manobras derivadas e muitas 

outras. Nesse sentido, essa primeira manobra tornou-se marco inicial para a criação de centenas 

de manobras que são feitas atualmente pelos praticantes do esporte (BRANDÃO, 2012). 

 Brandão (2012) afirma que nos anos 90 o skate assumiu seu rumo atual em direção ao 

profissionalismo do esporte. Os equipamentos melhores e mais leves davam suporte a um Skate 

mais técnico com manobras grandes e poderosas.  

Segundo a Confederação Brasileira de Skate (2010), em 1995 foi criado o evento “X-

Games”, realizado pelo canal ESPN, que contribuiu significativamente para a imagem do 

esporte, que passava por um momento delicado, sofrendo grande preconceito por parte da 

sociedade. Esse foi um dos primeiros acontecimentos que levaram o skate a um nível mais 

público e consequentemente, popularizá-lo.  

A década de 90 também é vista como período de um crescimento para o esporte, devido 

ao aumento no número de pistas e, com isso, tornou-se ainda mais popular. Essa visibilidade 

chamou atenção de produtores de cinema e assim, o skate acabou virando roteiro de cinema, 

com o filme “Kids”, em 1995 (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010).   

Aproveitando a popularidade, no final do ano de 1999, foi lançado o jogo de videogame 

Tony Hawk's Pro Skater, que se tornou o jogo mais vendido e popular do mundo (HAWK, 

2010). Considerado um jogo de esporte na qual o usuário tem a possibilidade de controlar 

diversos skatistas profissionais do mundo e cumprir missões em pistas de skate para que sejam 

                                                           
1 O slalom (também dito slalom especial) é uma das disciplinas do esqui alpino. Trata-se de uma descida na qual 

os esquiadores têm de passar através de uma série de pórticos, dispostos num traçado que comporta curvas e arcos 

estreitos. Em conjunto com o slalom gigante faz parte das disciplinas técnicas do esqui alpino, contrapondo-se às 

disciplinas de pura velocidade.  
2Downhill é uma forma do ciclismo que consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso. Uma 

modalidade do mountain bike nascida na Califórnia na segunda metade da década de 1970. 
3  Modalidade onde o skatista apresenta várias manobras em sequência, geralmente no chão. O freestyle é 

considerado uma das primeiras modalidades do Skate, na qual os skateboarders fazem manobras de chão, em 

sequências com kickflip, 360 flip, inwardheelflip, hardflip, sem obstáculos, onde o melhor skatista de freestyle foi 

Rodney Mullen. 
4 A modalidade vertical é praticada em uma pista com curvas (transições), com 3,40 m ou mais de altura, três 

metros de raio e quarenta centímetros de verticalização, geralmente possuem extensões. 
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liberadas mais pistas e cenários, o jogador pode realizar manobras do esporte e assim parecer 

estar em um cenário real do skate e divertir-se com a semelhança ao esporte real. 

O ano de 1999 foi memorável para o esporte, pois o maior skatista de todos os tempos, 

Tony Hawk, em um dos campeonatos mais famosos de skate, o X-Games, realizou corretamente 

uma manobra nunca antes feita por nenhum outro atleta - o movimento conhecido por ‘900’ - 

manobra na qual o skatista, em uma rampa vertical, deve girar duas voltas e meia no ar e retornar 

ao solo com o skate ainda em seus pés. Além de ter se tornado um momento emblemático para 

o esporte, sendo uma das cenas mais marcantes já vistas pelo público, Tony Hawk é considerado 

um dos personagens mais importantes na história dos esportes, ficando na frente de muitas 

outras estrelas, como Shaquille O'Neal, Tiger Woods, e Kobe Bryant (BRANDÃO, 2012).  

Além de ganhar inúmeros campeonatos e prêmios como o Make-A-Wish da Favorite 

Male Athlete, Teen Choice Awards e Choice Awards, Tony Hawk é o único atleta do esporte a 

ter um jogo de videogame com seu próprio nome - Tony Hawk’s Pro Skater -, ele também 

possui sua própria marca de roupas e acessórios de skate (HAWK, 2010).  

Ainda, o atleta é um dos maiores incentivadores do esporte, e chegou a doar mais de 

U$5,2 milhões para aproximadamente 556 pistas de skate dos Estados Unidos. De acordo com 

a biografia de Tony Hawk, publicada em seu site pessoal, o atleta ajuda a financiar pistas de 

skate em 50 estados do Estados Unidos localizadas em áreas de baixa renda, proporcionando 

um lugar seguro para andar de skate e ajudando a construir a autoconfiança dos jovens de 

Marathon, Florida e Alasca. Além disso, o atleta mantém uma fundação, que leva seu nome, e 

ajuda mais de 4,8 milhões de crianças que passam por necessidades (HAWK, 2010). 

Já nos anos 2000, o esporte se tornou respeitável mundialmente, com uma grande 

estrutura e profissionalmente reconhecido como um esporte muito praticado. Isso atraiu o 

mercado consumidor, que passou a investir em campanhas publicitárias e produtos ligados ao 

esporte. A Confederação Brasileira de Skate (2010) afirma que a mídia televisiva abriu espaço 

para o esporte e, em virtude disso, aconteceram grandes shows e competições, como: X-Games, 

Dew Tour, Gravity Games, Tony Hawk Gigantesc Tour e Maloof Money Cup, com transmissão 

ao vivo pelas principais redes de TV do mundo e premiações milionárias.  

Com a popularidade do esporte, os skatistas passaram a fazer campanhas publicitárias 

que vão além do universo do Skate: Omar Hassan fez campanha publicitária para a Ford e Bob 

Burnquist para Toyota; alguns atletas viraram atores de cinema (Jason Lee, Bam Margera) e 

de TV (Steve Berra, Rob Dyrdek, Ryan Sheckler); alguns até diretores de cinema (Spike Jonze 

no "Eu quero ser John Malkovich", Stacy Peralta no "Z-boys and Dogtown" e Harmony Corine 

em "Kids" e "Ken Park") (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010): 
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Atualmente, o Skate é avaliado como uma atividade considerada “esporte radical de 

ação”, e embora tenha seu surgimento e desenvolvimento ligado à outro esporte, vem 

conquistando nos últimos anos cada vez mais praticantes, atingindo um aumento 

significativo na quantidade de atletas e pistas de skate, tanto no seu país de origem, 

quanto no resto do mundo (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE, 2010). 

 

O Skate tornou-se um muito popular entre os jovens, é amplamente divulgado na 

televisão através dos campeonatos e campanhas publicitárias estreladas por seus atletas. Por 

isso, passou a ser mais bem aceito pela sociedade. O skate tem conquistado a atenção do poder 

público, no sentido de criar espaços próprios para a prática do esporte, além de políticas 

públicas voltadas para os praticantes do esporte. Segundo dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), juntamente com a Datafolha, os adeptos já 

ultrapassaram o número de três milhões, dado que permite afirmar que o esporte é o segundo 

mais praticado no país. 

Mais que um esporte, o skate atualmente figura como uma maneira de agrupamento 

social, tendo início nas ruas e evoluindo para as pistas, sem perder a sua origem. Esse grupo de 

praticantes do esporte, admiradores, adoradores está essencialmente ligado à cultura, pois tem 

um jeito próprio de vestimenta, linguagem, comportamentos e hábitos. Assim, o skate está em 

completa ascensão e figura nos mais diversos países e idiomas, realiza competições em muitas 

cidades importantes no mundo estabelecendo, com isso, a abertura e expansão de um mercado 

globalizado, que se movimenta constantemente, tanto em relação ao esporte, quanto em relação 

à cultura, comportamento, moda e consumo em geral. 

 

2.1 A MODA SKATE 

 

Ao longo dos anos, podem-se perceber tendências de moda que se transformam junto 

com os costumes e a cultura da população. Segundo o Dicionário Aurélio, Moda significa 

tendência, modo, maneira de vestir, costume, vontade. A moda é momentânea, mas é fato que 

ela tem grande poder de expressão. Assim, considera-se que moda é uma tendência de consumo 

da atualidade, que acompanha o vestuário e o tempo, se integrando ao dia-a-dia das pessoas. 

A palavra Moda origina-se do latim “Modus”, que significa uma medida agrária. 

Segundo Denise Pollini (2007), no século XV, na França, a palavra Mode, desenvolvida a partir 

da palavra Modus, passou a ser utilizada como “maneira de se conduzir” e, aos poucos, o sentido 

da palavra foi evoluindo e passou a significar modo como as pessoas se vestiam, quais eram 

seus gostos, suas vontades, suas escolhas estéticas e suas opiniões do momento. A moda é um 

conjunto de todos esses fatores e a eles está relacionada. 
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Embora existam relatos de que foram encontradas agulhas de marfim datadas de cerca 

de 40.000 a.C. ou mesmo evidências de teares há cerca de 9.000 a.C., é a partir do século XIX 

que a moda passa a ter influência relevante, no sentido de transformação e identificação da 

sociedade. Este processo de mudanças começou no final da Idade Média, no século XIV, e 

início da Renascença, por volta de 1350. Entre essas transformações, destacam-se três, que 

foram essenciais para o rumo que a moda tomou, são elas: o Racionalismo, a ascensão da 

burguesia e o Individualismo (POLLINI, 2007). 

Com o desenvolvimento das cidades e do comércio, combinado com a reorganização da 

vida na corte, a burguesia passou a prosperar e gerar lucros, formando um grande contingente 

de pessoas com dinheiro - capazes de comprar roupas iguais às dos nobres - porém insatisfeitos 

com o Clero e a Nobreza em razão de sua escassa influência política. Enriquecidos e com 

vontade de imitar os nobres, os burgueses mandavam fazer roupas iguais aos dos nobres, e 

estes, querendo sempre inovar, inventavam algo novo para vestir. Essa ideia de competição 

social acabou formando o principal elemento gerador de constantes mudanças sociais, em 

especial no mundo da moda, onde o desejo de imitação é movido por uma busca de distinção 

pessoal (POLLINI, 2007). A prosperidade da sociedade e o desenvolvimento tecnológico 

geraram nas pessoas a ideia de realização pessoal. Com isso, surgiu o Individualismo, que foi 

essencial para o desenvolvimento da sociedade moderna. Devido à noção de liberdade trazida 

por ele, o ser humano passou a confiar no seu poder de mudança e de decisão e é nesse contexto 

que a moda se fortalece e potencializa (POLLINI, 2007): 

 

Com esta nova noção de “Eu”, as roupas e as escolhas estéticas passaram a retratar 

esta vida interior e as pessoas agora se orgulhavam de ostentar uma vestimenta ou um 

ornamento que refletisse o seu novo modo de ser e de pensar. E assim chegamos à 

valorização da novidade e das mudanças (POLLINI, 2007, p.18). 

 

A partir do século XIV as roupas passaram a apresentar uma preocupação menor com 

questões utilitárias e começou-se a valorizar mais os aspectos estéticos das roupas. Assim, as 

roupas masculinas e femininas passaram a ser diferenciadas pelo seu desenho, formato e cor, 

pois até então as roupas masculinas e femininas eram muito semelhantes, o que diferenciava os 

gêneros eram os penteados e acessórios (HISTÓRIA DA MODA): 

 

E não pense que as roupas das mulheres é que ficaram mais elaboradas e complicadas! 

Por mais difícil que possa nos parecer observando nossa relação moderna com as 

roupas, durante um grande período, a começar pelo final do século XIV, as roupas 

masculinas foram mais exuberantes que as femininas (POLLINI, p. 20, 2007). 
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A partir do século XVII, marcado pelo Absolutismo, a moda que até então era 

influenciada pelos espanhóis, passou ao domínio da França, que transformou seu rei Luís XIV 

e seu Primeiro Ministro, Jean-Baptiste Colbert, referências principais no mundo da moda.  O 

Rei, com intenção de disseminar a moda francesa pelo mundo, ordenou que fossem feitas 

bonecas com as últimas novidades da vestimenta francesa e enviadas para as demais corte 

europeias. Essa foi considerada a primeira “campanha de moda” registrada na história 

(POLLINI, 2007). Através da Revolução Francesa a burguesia conquistou uma forma de 

governo participativa, onde foi possível garantir que seus direitos e interesses fossem atendidos. 

A partir disso, o vestuário tornou-se símbolo histórico e social, denunciando os absurdos 

cometidos pela nobreza. Assim, a Revolução Francesa acabou alterando o panorama da moda, 

onde vestir-se com luxo e ostentação virou algo a não ser seguido e desejado, pois remetia ao 

sistema deposto. Com isso, a moda não mais estava restrita à nobreza, ligada a classe social ou 

condição econômica. A moda passou a ser algo acessível para todos, nobres ou não (POLLINI, 

2007). 

Apesar de sempre ter sido vista como algo elitista e fútil, a partir do século XX a moda 

mostrou como também pode ser um elemento de resistência e de afirmação de identidade: 

(BLACKMANN, 2014): 

 

A classificação de adolescente pela sociologia no início do século XX estabeleceu 

uma percepção do jovem como um tipo específico, muitas vezes estranho à cultura 

dominante, que os via com ansiedade e desconfiança. Longe de ser chocantes e 

ofensivas, as roupas usadas pelas subculturas jovens viraram uma ferramenta de 

protesto e resistência política que emergiu como uma das influências mais 

representativas da moda na segunda metade do século XX (BLACKMAN, p. 144, 

2014). 

 

Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos passaram a exportar seu American Way of Life e o 

elemento jovem se torna crucial para a definição da cultura e da moda, adquirindo sua 

independência e tornando a juventude um modelo de comportamento (BLACKMANN, 2014): 

 

Na década de 1950, o cinema se consolida como força que faz e lança moda. Filmes 

como Juventude Transviada, O Selvagem da Motocicleta e Um Bonde Chamado 

Desejo, transformaram os atores James Dean e Marlon Brando em ícones da 

juventude. Seu uniforme: o jeans e a camiseta branca. Antes utilizados por 

trabalhadores, o jeans e a camiseta branca foram o símbolo da rebeldia que se iniciava 

nos anos 50. Rebeldia contra o quê? Contra uma sociedade que se mantinha arraigada 

em valores morais, sociais, padrões de trabalho e sucesso que não mais correspondiam 

aos anseios dessa juventude (POLLINI, 2009, p. 121). 

 

Foi nos anos 60 e 70 que os jovens firmaram sua posição na moda, através de alterações 

econômicas, sociais, políticas e comportamentais. No entanto, foi na música que encontraram 
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a principal ferramenta para expressar suas ideias. O movimento punk, surgido por volta de 

1976, manifestou-se principalmente nos Estados Unidos, com a banda Ramones e em Londres, 

com a banda Sex Pistols, que se tornou ícone do movimento. Vivienne Westwood foi uma das 

estilistas responsáveis pela dicotomia da moda inglesa, que se dividia entre a tradição e a 

transgressão. Suas criações continham os elementos de desencanto da sociedade tradicional e 

faziam uso de vestimentas que propositalmente eram chocantes para a sociedade (POLLINI, 

2007). 

Ao final do século XX, ficou evidente que não havia mais um conceito de moda 

universal, não existia um estilo único a ser seguido. A globalização, as inovações tecnológicas 

e a difusão dos meios de comunicação acabaram transformando a convivência das pessoas, 

tornando-se habitual ocorrer a mistura de tendências e estilos (POLLINI, 2007). 

Segundo Fernandes (2005, apud STEFANI, 2005) a terminologia “tribos urbanas” 

surgiu para nomear categorias que se distinguem pelo fato de possuírem diferentes modos 

comportamentais. Como exemplo de tribos, pode-se citar os punks e os skatistas. A influência 

dessas tribos, muitas vezes, ultrapassa os limites do grupo e a sua cultura. Consequentemente, 

o comportamento, jeito de vestir, preferências, passam a ser usadas também por pessoas não 

adeptas do estilo de vida correspondente. O grande exemplo disso foi à adoção da moda de rua 

pelas grifes, onde skatistas e demais grupos, até então marginalizados pela sociedade, tiveram 

sua moda adotada pelos formadores de opinião e levada à passarela. 

Bold (1995) afirma que quando a Vans, uma das maiores marcas do mercado em se 

tratando de moda skatista, também conhecida como streetwear ou skatewear incentivou o 

Campeonato Mundial de Skateboarding, em 1995, nos Estados Unidos, muitos olhos estavam 

nos melhores skatistas profissionais não apenas por suas manobras, mas também por causa de 

suas roupas.  

De acordo com Bold (1995), Jim Fitzpatrick, diretor-executivo da International 

Association Of Skateboard Companies, situada na Califórnia, descreve que quando começou a 

andar de skate, nos anos 50, ainda não existia uma indústria específica voltada aos skatistas e, 

assim, eles reviravam as lojas de excedentes da marinha do exército e as caixas de roupas usadas 

em busca de uniformes e outras roupas confortáveis, como as bermudas largas de sarja, que 

fazem parte da moda skatista.  

Segundo Karina Conde (2010), escritora do site “Vila Mulher”, nas décadas de 60 e 70 

o skate era o "Surf do asfalto" e a moda era quesito fundamental para expressar a atitude 

transgressora e espírito de grupo. Ainda, segundo Bold (1995), na década de 60, os skatistas 

vestiam-se como os surfistas. Quase uma década depois, os skatistas romperam laços com a 
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moda Surf e passaram a desenvolver seu próprio estilo, rejeitando qualquer tentativa de 

conformidade: 

 

O uso da roupa para expressar a rebeldia abriu caminho para a aceitação de diferentes 

estilos, fator que contribuiu para a fragmentação da moda e da cultura de indiferença 

à roupa que observamos hoje. As subculturas eram grupos minoritários, já que a 

maioria dos adolescentes era bem convencional (BLACKMAN, p. 144, 2014). 

 

No início dos anos 80, a vestimenta dos skatistas era quase toda preta, camisetas 

rasgadas e sem mangas. As lojas de Surf começaram a reconhecer produtos de skate e a 

acrescentar um vestuário limitado, como camisetas e bermudas. Finalmente, no final dos anos 

80, empresas como a Vision, Life's a Beach and Skate Rags começaram a expandir suas linhas 

de roupas de skate. Em 1979, a Vans lançou o tênis Vans Slip On, o primeiro na história 

desenhado especialmente para skatistas. O tênis tornou-se um dos maiores clássicos da moda 

que se originou no skate. A partir da década de 90, a moda skate adotou a bermuda cargo com 

bolsos laterais, roupas largas e camisa de flanela como marca registrada. Bonés "trucker" 

também começaram a entrar em cena (CONDE, 2010). 

A edição Verão 2010-2011 da São Paulo Fashion Week (SPFW) teve como destaque 

entre as atrações paralelas a exposição “Estilo Skate”, que contou com fotos, vídeos, peças de 

roupas e calçados que contaram a história do skate durante as décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000. 

Entre os ícones de estilo da época de 60 e 70, a exposição relembrou a famosa camiseta Hang 

Ten, uma das primeiras autênticas marcas de Surf da Califórnia, berço do skate, e que fez a 

história de surfistas e skatistas. A mostra também destacou a marca de calçados Vans que 

começou produzindo tênis para skatistas e foi pioneira na moda skatewear (CONDE, 2010). 

Os homens tornaram-se tão importantes para o mundo da moda quanto as mulheres, pois 

existem inúmeras roupas de grife, cosméticos, revistas e campanhas publicitárias que colocam 

a moda masculina em evidência (BLACKMAN, 2014): 

 

A relação entre a roupa esportiva e a moda é agora uma via de mão dupla. A 

apropriação e a customização da moda esportiva pela juventude resultaram em super 

marcas como a Nike e a Adidas, que empregam “olheiros” para acompanhar as últimas 

tendências nas ruas, enquanto estilistas trabalham em conjunto com grandes marcas, 

como a Yohji Yamamoto Y-3 de atletas que treinam para a Adidas, e o astro do esporte 

David Beckham faz anúncio de cuecas para a Armani (BLACKMAN, p. 99, 2014). 

 

Tony Hawk, skatista que conquistou a vitória no campeonato e atualmente possui sua 

própria empresa de produtos e roupas de skate, a Birdhouse, inicialmente nomeada Birdhouse 

Projects, afirma que as crianças e jovens que andam de skate usam exatamente as mesmas 

coisas que os profissionais (HAWK, 2010). 
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Assim, percebe-se que as chamadas tribos urbanas também são responsáveis por um 

modelo cultural de se vestir, com roupas usadas por uma minoria, seja para se opor às normas 

sociais de uma cultura dominante ou até mesmo para rejeitá-las. Desde a década de 20, com as 

calças super largas no estilo dos estudantes de Oxford ou nos modelos românticos dos anos 80, 

passando pelos hippies, punks e mais recentemente os skatistas, o estilo masculino sofreu um 

efeito dominante na moda (BLACKMANN, 2013).   

 

2.2 VIDEOGAMES E SKATE 

 

O videogame passa a fazer parte da vida de Tony Hawk no ano de 1999, quando foi 

lançado seu primeiro jogo. Portanto, é de importância sabermos a história dos games, relação 

do videogame com o skate e assim entendermos mais sobre os contextos que fazem parte da 

vida do esportista. 

Conforme Danilo Amoroso (2009), especialista que trabalha com games, em 1947, os 

físicos Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann pensaram em criar um passatempo enquanto 

desenvolviam equipamentos para o desenvolvimento de monitores e televisores da época. 

Assim, em busca de um pequeno jogo, ligaram um tubo de raios catódicos em um osciloscópio 

e dessa forma, os traços de luz exibidos simulavam mísseis. Essa invenção foi patenteada e 

batizada de Dispositivo para Diversão de Tubo de Raios.  

Em 1952, em uma Universidade localizada em Cambridge, no Reino Unido, um 

professor de ciência chamado Alexander Shafto Douglas criou o primeiro jogo gráfico para 

computador, o tão conhecido mundialmente como Jogo da Velha (AMOROSO, 2009). 

Amoroso (2009) afirma também que, diferente dos dois acontecimentos anteriores, em 

1958, um acontecimento transformou a história dos games no mundo: nesse ano, o físico 

William Higinbotham criou o Tennis for Two - Tênis para Dois - em um osciloscópio. Esse 

programa simulava um jogo de tênis, sendo considerado o primeiro jogo eletrônico que foi 

levado a público.  

Na década de 60, o Instituto de Tecnologia de Massachussets criou o jogo Spacewar, 

considerado o melhor jogo da época. Estudantes desenvolveram o jogo onde duas naves 

espaciais atiravam torpedos uma à outra e no meio do cenário havia um grande buraco negro 

que deveria ser desviado para evitar danos às aeronaves. O jogo foi considerado o primeiro com 

grande influência e reconhecimento na história (AMOROSO, 2009).  

Percebe-se que o surgimento dos jogos eletrônicos deu-se apenas em universidades e 

centros de tecnologia, a maioria tinha finalidade de estudo e pesquisa. Contudo, ao longo dos 
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anos a ideia de criar um programa que pudesse trazer diversão chamou atenção dos 

desenvolvedores, que inventaram uma maneira de conectar os games aos televisores: 

 

A década de 70 marcou o mundo e também a história dos games. O desenvolvimento 

de jogos já alcançava diferentes áreas, como máquinas de fliperama, além de 

computadores de universidades e domésticos. Logo em 1970, o engenheiro Nolan 

Bushnell — com a ajuda de Ted Dabney — usou o quarto da filha dele como oficina 

e o resultado foi uma máquina que podia ser conectada a um televisor para que as 

pessoas jogassem Spacewar! (AMOROSO, 2009). 

 

Em 1971, um empreendimento que é conhecido mundialmente foi criado, a empresa 

Atari, que lançou um console de videogame considerado um símbolo cultural. Outro fato 

importante dos anos 70 foi-a invenção do primeiro console doméstico, porém o aparelho não 

possuía som (AMOROSO, 2009).  

Já nos anos 80, o Japão surge com um jogo que revolucionou o cenário dos jogos de 

videogame, apresentando o Jogo Pac Man, tornando-se um sucesso de vendas e um jogo a 

temporâneo, que é jogado até hoje:  

 

Era o Pac-Man, vulgo "Come-Come", que representa bem o interesse dos japoneses 

por personagens bonitinhos. Enquanto os jogos mais populares da década tinham 

como objetivo o combate e a superação de algum adversário, o Pac-Man só queria 

comer e nada mais (AMOROSO, 2009). 

 

Além do enorme sucesso de Pac-man que manteve os fliperamas lotados, essa época é 

marcada pela crise financeira da Atari e pelo avanço da japonesa Nintendo, que fez história ao 

testar no mercado americano o Nintendo Entertainment System (NES). Ao comercializar no 

mercado americano a Nintendo, com o NES e a invenção do jogo Super Mario Bros, a empresa 

inovou o videogame doméstico em 1985 (AMOROSO, 2009). 

Em 1989, pela primeira vez, os jogos passaram a ser rodados em CD, quando foi lançado 

o TurboGrafx-16, um console de 16-bit com tocador de CD. Os anos 90 marcaram um período 

de inovação nos videogames com a transição dos pixels para gráficos 3D, graças ao crescente 

poder de processadores para computador e também às melhorias nos aspectos multimídia 

trazidos pelas placas de áudio e CD-ROM. Em 1994, a Sony inventa um dos maiores 

videogames da história, o Play Station (AMOROSO, 2009).  

Em 1997, um jogo alcançou a marca de 300 mil unidades vendidas e consolidou o 

sucesso do Nintendo 64. No final dos anos 90, o jogo mais esperado de toda a história dos 

videogames foi lançado, e atingiu a marca de 2,5 milhões de unidades vendidas (AMOROSO, 

2009): 
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A Era Moderna começa antes dos anos 2000, em 1998 é lançado The Legend of Zelda 

para Nintendo 64, com 325 mil reservas, este foi o jogo mais esperado de toda a 

história. Ao todo, foram 2,5 milhões de unidades vendidas, que gerou o montante de 

US$ 150 milhões. Para se ter uma noção do impacto: o filme que mais arrecadou nos 

cinemas na época foi Vida de Inseto, com US$ 114 milhões (AMOROSO, 2009). 

 

Em 31 de agosto de 1999 as empresas Neversoft e Activision lançam o jogo Tony Hawk's 

Pro Skater para o console PlayStation, que seria o primeiro da série de 18 jogos ao total. No 

ano seguinte, o jogo foi lançado também para os consoles Nintendo 64, Dream Cast, Game Boy 

e Xbox (HAWK, 2010). 

A série de jogos Tony Hawk’s Pro Skater tornou-se uma das franquias mais populares 

da história do videogame, ultrapassando $1,4 bilhões de dólares em vendas. O lançamento dos 

jogos de skate que levavam o nome do atleta alavancaram sua carreira, combinando com o fato 

de que, no mesmo ano, Tony Hawk foi o primeiro skatista da história do esporte a completar a 

manobra ‘900’, em um campeonato nos Estados Unidos (HAWK, 2010).  

É visível a relação entre Hollywood e os videogames nos dias de hoje. Os enredos dos 

jogos ficaram mais densos, com gráficos que se assemelham a filmes, e até mesmo atores 

passaram a dublar os protagonistas dos jogos na indústria cinematográfica (AMOROSO, 2009).  

Pode-se observar que desde as primeiras ideias de criar um pequeno passatempo até 

2016, o mundo dos games passou de poucos pixels ao formato 3D. Anteriormente, era 

impossível representar pessoas e hoje, isso é extremamente fácil e comum de encontrar nos 

jogos (AMOROSO, 2009).  

Consequentemente, os jogos ficaram mais reais e isso despertou o interesse da indústria 

de videogames, que passou a criar jogos baseados em acontecimentos reais, em pessoas reais, 

como é o caso dos jogos de Tony Hawk – uma celebridade do esporte que serve como exemplo 

para milhões de crianças e adolescentes – nos quais os cenários são as pistas de skate e o usuário 

pode optar por ser Tony Hawk durante o jogo: 

 

Os modelos a serem seguidos, os heróis e as heroínas apresentados nos programas 

vistos pelas crianças provavelmente tornam-se os personagens em seus jogos lúdicos. 

Com o crescimento do uso da internet entre crianças, os meios eletrônicos devem ser 

levados a sério como uma influência sobre a consciência dos jovens (SINGER; 

SINGER, p. 77, 2007). 

 

Assim, os jogos fazem parte do desenvolvimento das crianças e jovens, sendo que 

nenhum outro meio – rádio, filmes, livros – influencia tanto no potencial imaginativo e criativo 

de uma criança, quanto o videogame e a televisão (SINGER; SINGER, 2007). 
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3 MARCA 

 

Em uma sociedade competitiva, que busca valores que estão ligados cada vez mais a 

aceitação social, as pessoas buscam fixamente bens que lhe proporcionem muito mais do que 

uma determinada utilidade ou funcionalidade.  

Os consumidores procuram satisfação e felicidade com o que vestem, comem, usam, 

dirigem. Querem deste modo, os benefícios que são projetados nos produtos através da sua 

marca, da sua publicidade. 

Uma marca bem sucedida, de sucesso, corresponde satisfatoriamente às necessidades e, 

principalmente, aos desejos e expectativas do consumidor, a partir de determinados produtos. 

Para que se possa compreender o que é uma marca, é preciso conceituá-la, desde suas origens. 

Desde a Antiguidade, existiam várias maneiras de promover as mercadorias no 

comércio. Símbolos, siglas, selos e carimbos eram comuns, utilizados para identificação de 

animais, utensílios, alimentos e armas (PINHO, 1997).  

Bem antes das marcas terem adquirido o sentido moderno atual, na Idade Média era 

usual que a marca servisse, muitas vezes, para atestar a excelência de determinado produto 

(SEMPRINI, 2006). Na Grécia antiga, era comum que arautos anunciassem de viva voz a 

chegada de navios com cargas de interesse especial. Já em Roma, os romanos tornavam 

públicos os endereços de onde eram vendidas as mercadorias, como calçados e vinhos, por meio 

de mensagens escritas por escribas: 

 

Na Idade Média, as corporações de ofício e de mercadores adotaram o uso de marcas 

como procedimento para o controle de quantidade e da qualidade da produção. As 

chamadas marcas de comércio (trademarks) tornaram possível a adoção de medidas 

para o ajuste da produção e comercialização de determinados bens a demanda do 

mercado (SEMPRINI, 2006, p. 25). 

 

Ao passar dos anos, pode-se notar uma significativa diferença entre as marcas e o 

contexto em que estão inseridas. No século XI, as marcas adquiriram um sentido comercial, 

através do surgimento de cidades e nessa época, as destilarias escocesas embarcavam o uísque 

em barris de madeira que recebiam a gravação a fogo do nome do fabricante. Assim, a marca 

feita nos tonéis representava uma garantia de procedência, além de prevenção contra a 

substituição da bebida por outros líquidos mais baratos (SEMPRINI, 2006): 

 

Com o passar dos tempos tais marcas individuais obrigatórias acabaram por se 

transformar em marcas que representavam a excelência e boa qualidade dos produtos 

com o que assumiram a função tipicamente concorrencial, como os produtos aceitos 

e acreditados em função da marca que ostentavam, exatamente como ocorre nos 

tempos atuais (SEMPRINI, 2006, p. 79). 
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As marcas nada mais eram do que sinais gráficos ou figurativos que tinham como 

objetivo individualizar um determinado produto proveniente de uma empresa industrial ou 

simples mercadorias vendidas em mercearias, com intuito de sinalizar sua origem e garantir 

uma boa procedência, atestando qualidade e confiabilidade no produto e também no trabalho 

do qual é resultado (SEMPRINI, 2006). 

Ainda no século XI, após a Revolução Industrial, o conceito de marca de comércio 

evoluiu para o conceito de marca de indústria e de comércio, abrangendo também produtos 

individuais, sendo considerado um grande avanço na definição de marca (SEMPRINI, 2006). 

Adentrando ao século XX, Pinho (1996) relata que o sucesso das marcas lançadas pelas 

indústrias e divulgadas intensamente pela publicidade comercial motivou cooperativas, 

organismos oficiais e grupos econômicos a criarem suas marcas e divulgá-las.  

A crise econômica de 1929 trouxe como um dos seus resultados a profunda recessão 

que perdurou durante muitos anos, deslocando a publicidade de produtos e marcas para uma 

forte concorrência entre produtos, estratégia utilizada para a redução de custos pós Segunda 

Guerra Mundial (SEMPRINI, 2006). Assim, iniciou-se uma nova era do marketing, em que as 

marcas constituem uma importante manifestação da economia moderna, com o seu papel e 

efeitos sendo intensificados pelo uso dos instrumentos da comunicação mercadológica 

(PINHO, 1996). 

Atualmente, no século XXI, as marcas têm função de identificar e diferenciar uma 

mercadoria, um produto ou serviço em relação a seus concorrentes, além de desempenhar os 

papéis mais variados e complexos (SEMPRINI, 2006). Pinho (1996) afirma que o conceito de 

marca refere-se a um nome, um termo. Para ele, a marca é considerada mais do que um simples 

produto, ela age como uma entidade perceptual na mente do consumidor. Fabricantes 

acostumados a pensar em função de produtos físicos devem começar a pensar em função de 

uma marca que tem uma dimensão física e psíquica. Além de ser mais que um produto, a marca 

é uma entidade física e perceptual. O aspecto físico de uma marca - produto e embalagem - 

pode ser encontrado na prateleira do supermercado, ou em qualquer outro lugar. Esse aspecto, 

normalmente, é estático e finito (RANDAZZO, 1997).  

Já o aspecto perceptual de uma marca encontra-se no espaço psicológico, na mente do 

consumidor. Assim, a marca nada mais é do que um nome que fica guardado na mente do 

consumidor. Logo, o consumidor vincula a marca não somente com o aspecto físico de um 

determinado produto, mas com uma série de reações emocionais que ela transmite 

(RANDAZZO, 1997).  
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Nesse sentido, a marca pode ser definida como um conjunto de sensações, atributos e 

valores, que vão muito além de simples características do produto:  

 

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

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

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

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

um ou vários produtos de outros produtos ou serviços. Conceito, enfim, pois a marca, 

como todo signo, tem um significado, um sentido (KAPFERER, 1998, p. 190). 

 

Portanto, um fator muito importante é a escolha do nome. Diversas marcas famosas são 

baseadas em nomes de pessoas, seja o inventor, o titular da patente, o lojista, ou apenas pessoas 

que de alguma maneira estão associadas ao produto, como Mercedez Benz e Léo Fender. 

Outros, como por exemplo, Kodak, são nomes curtos e memoráveis, fáceis de lembrar, mas que 

não possuem nenhum significado relacionado ao produto. Uma das regras gerais para a 

construção de um nome é quanto mais descritivo for um nome, maior será o seu poder de 

comunicação com o consumidor (RANDAZZO, 1997). 

Quatro etapas são essenciais para o planejamento e construção de uma marca eficaz: a 

definição da estratégia do nome da marca, a determinação de temas de criação, a geração de 

nomes e a seleção final (PINHO, 1996). 

Pinho (1996) relata que a estratégia do desenvolvimento de nomes de marcas é similar 

ao processo de desenvolvimento de novos produtos ou a estabelecimentos de estratégias de 

posicionamento e de propaganda. A estratégia de propaganda envolve o levantamento de 

informações sobre o produto e o mercado, determinando o papel especifico a ser cumprido pela 

marca registrada e o estabelecimento dos objetivos da marca nominal. Essas informações são 

essenciais para orientar toda a sequência de desenvolvimento de um nome forte e apropriado. 

Na segunda etapa, é importante que os temas constituam enfoques a partir dos quais 

serão geradas as sugestões de nomes para o produto ou serviço. No caso de um automóvel, os 

nomes podem estar associados a temas como desempenho, potência, tecnologia, sofisticação e 

estilo de vida. Qualquer que seja o tema escolhido, ele exercerá uma grande influência na 

personalidade da marca e no programa de comunicação a ser desenvolvido para o produto 

(PINHO, 1996). 

A geração de nomes da marca é a terceira etapa, onde a partir dos temas escolhidos, o 

estágio seguinte é criar palavras, analogias e ideias, tarefa geralmente confiada a equipes de 

criação, cujos participantes serão selecionados por sua criatividade, habilidades e domínio da 

língua e capacidade de trabalhar em grupo (PINHO, 2006). 
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A quarta e última etapa é onde ocorre, de fato, a seleção do nome da marca. 

Primeiramente são eliminadas as palavras que apresentem dificuldades de pronúncia em todas 

as línguas, de legibilidade ou memorização, e aquelas que não permitem o registro legal, sejam 

elas parecidas com as marcas dos concorrentes ou tenham um tamanho excessivo. A relação de 

nomes deve então ser submetida a uma checagem e comparação com as palavras de todas as 

línguas envolvidas no projeto, para verificar se não apresentam significações obscenas, 

ofensivas, negativas ou proibidas (PINHO, 2006). 

É de grande relevância sabermos as etapas que são usadas para a construção de uma 

marca e que provavelmente foi utilizada no jogo “Tony Hawk’s Pro Skater”. 

 

3.1 CELEBRIDADES COMO REPRESENTANTES DE MARCAS 

 

De acordo com o dicionário de português, o termo Celebridade significa pessoa cuja 

reputação já está feita, de renome ou fama, pessoa que tem notabilidade. É quem se destaca por 

ter características que não são comuns, é aquele que é afamado, extravagante ou extraordinário 

(DICIO). Assim, pessoas influentes e conhecidas em seus meios de atuação, sejam atletas, 

cantores, atores, políticos e outros tantos, são considerados celebridades:  

 

Ao associar um rosto famoso a uma marca, espera-se influenciar o comportamento do 

consumidor e impactar sua intenção de compra. Quando uma celebridade popular é 

retratada em situações condizentes com a sua realidade, o filme costuma ter bom 

desempenho. Porém, quando a celebridade é descaracterizada ou pouco destacada, o 

investimento feito pelas marcas acaba sendo comprometido. O uso de celebridades 

como embaixadores de uma marca se mostrou altamente eficiente em provocar uma 

maior aproximação do espectador e memorização do conteúdo. Os resultados 

comprovam que as celebridades podem provocar respostas de aproximação 

diferenciadas em função de aspectos motivacionais, de questões histórico-culturais e 

da própria representação da celebridade na sociedade (FOREBRAIN, 2016). 

 

Conforme Vieira (1995, apud RANDAZZO, 1997), a publicidade está cheia de 

exemplos de marcas bem-sucedidas e duradouras que usaram personagens míticos para retratar 

e transmitir os benefícios e os atributos do produto, assim como proporcionar benefícios 

psicológicos e emocionais. Muitos destes personagens tornaram-se tão identificados e 

relacionados com a marca que acabaram representando a natureza e essência da marca na mente 

do consumidor.  

A imagem do usuário é a descrição do tipo de pessoa que o anunciante deseja retratar 

como destinatário de seus produtos. A imagética do usuário é importante porque pode ser usada 

para criar uma afinidade entre a marca e o consumidor. Em outras palavras, o consumidor deve 



24 
 

olhar para o anúncio e dizer a si mesmo: “aquela pessoa se parece um bocado comigo ou com 

a pessoa que eu gostaria de ser. Talvez fosse melhor eu usar aquela marca” (RANDAZZO, 

1997). 

Na realidade, o que ocorre é que as pessoas têm necessidade de se identificarem com 

determinada marca, e um dos meios mais adotados para que isso ocorra, é a utilização de figuras 

públicas, denominadas celebridades, pessoas que têm notoriedade no seu campo de atuação, 

que despertem no público consumidor uma identificação e consequente vontade de adquirir os 

produtos que são promovidos (FOREBRAIN, 2016): 

 

Desde os anos dourados, o emprego de celebridades em propagandas é uma estratégia 

recorrente e valorizada no universo da comunicação. Ao associar um rosto famoso à 

uma marca, espera-se atingir um posicionamento diferenciado, influenciando o 

comportamento do consumidor e impactando sua intenção de compra. As marcas 

esperam que a celebridade escolhida seja capaz de chamar a atenção do público, 

trazendo maior credibilidade e criando uma maior conexão afetiva com o consumidor, 

favorecendo assim a percepção de sua marca (FOREBRAIN, 2016).  

  

A publicidade também pode ser usada para comunicar importantes benefícios 

emocionais e psicológicos. Esses benefícios são as sensações percebidas em associação com o 

uso do produto. Essas percepções podem decorrer das próprias experiências do consumidor 

com o produto, ou ainda, podem ser criadas pela publicidade. (RANDAZZO, 1997). 

Na maioria dos casos, existe uma associação latente entre sensações e percepções 

especificas relacionadas com o uso do produto. A publicidade é usada para reforçar essa 

associação. Muitos consumidores, por exemplo, podem associar uma sopa ao calor, a nutrição, 

aos sentimentos afetuosos, mas essa associação pode ser subliminar, pois a publicidade da Sopa 

Campbell, por exemplo, traz a mente esses sentimentos e ainda reforça a associação entre sopa 

e sensação de aconchego e nutrição (RANDAZZO, 1997). 

Graças à publicidade, o consumidor associa o produto aos seus benefícios emocionais e 

psicológicos. De fato, muito do que as pessoas aprendem é absorvido desta forma, associando 

repetidamente dois estímulos até então não relacionados (RANDAZZO, 1997). Assim, os 

benefícios emocionais e psicológicos são importantes porque são usados para motivar 

consumidores. Tais benefícios satisfazem necessidades humanas básicas (a necessidade de 

amor, poder, autoestima e assim por diante) e são, portanto, motivadores intrinsecamente 

poderosos. Associando esses benefícios emocionais e psicológicos com o uso do produto, os 

poderosos impulsos para satisfazer estas necessidades humanas básicas podem ser usados para 

motivar e atrair consumidores (RANDAZZO, 1997).  



25 
 

É a ampliação dessas sensações, significados e representações que, ao longo do tempo, 

irão definir um ponto de referência de todas as impressões, negativas e positivas, formadas 

pelos consumidores, que levam em conta o produto, o atendimento, a rede de distribuição e a 

comunicação (RANDAZZO, 1997). 

Nesse sentido, o sucesso de uma marca depende de seus atributos, e não apenas de seu 

nome. De nada adianta uma marca ser sonora, de fácil lembrança, fácil memorização, se ela 

não representar o conceito único e singular que possa ser percebido pelos seus consumidores, 

juntamente com todos os benefícios que justificam a opção por esta marca e não outra (PINHO, 

1996). 

A verdadeira força das marcas está na mente dos consumidores, é por isso que os 

profissionais devem construir um mapa detalhado do conhecimento dos clientes em relação à 

determinada marca, para compor um conjunto de associações tangíveis ou abstratas, objetivas 

e subjetivas, que irão constituir a marca. Essas associações corresponderão ao coração e ao 

espírito da marca (RANDAZZO, 1997). 

Assim, há duas razões pelas quais o consumidor usa determinada marca. A primeira é 

porque a marca lhe transmite sensações que lhe causam identificação imediata. A segunda razão 

é pelo fato de a marca representar algo que ele aspira ter em termos de imagem, algo que o 

consumidor deseja e só determinada marca pode lhe proporcionar. A marca, nesse sentido, é 

considerada um meio de vida, uma atitude, um conjunto de sensações e valores, um conceito, e 

não apenas um logotipo, um slogan ou uma simples etiqueta (FOREBRAIN, 2016). 

Essa identidade do consumidor com a marca é o maior suporte na sua construção. É essa 

identidade que vai direcionar, dar sentido e significado para a marca, além de definir suas ações 

empresariais e financeira, definir seus símbolos e conceitos. A marca tem diversas funções que 

lhe conferem uma identidade singular, formando sua unicidade e autenticidade. (FOREBRAIN, 

2016). 

Há quem diga que marca tem alma e esse tipo de afirmação de fato pode ser feita, 

segundo o psicólogo austríaco Ernest Ditcher (apud RANDAZZO, 1997). Ele dedica um 

capítulo no livro The Strategy of Desire sobre “A alma das coisas”. Segundo Dichter, os 

produtos possuídos por um indivíduo influenciam, muitas vezes, as reações de outras pessoas 

com esse indivíduo de maneira específica. Os objetos inanimados possuem, portanto, um 

conteúdo psíquico definido, uma alma que desempenha um papel dinâmico e emocional na vida 

diária dos indivíduos dentro do contexto do seu sistema de valores sociais. Sendo assim, a 

personalidade de uma marca é a personificação de um produto: aquilo que um produto seria se 
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fosse uma pessoa. Em resumo, os consumidores imaginam a Sopa Campbell trazida como 

exemplo anteriormente como se fosse a típica mãe americana: calorosa, carinhosa e protetora.  

 Os consumidores chegam a surpreendentes detalhes na descrição da personalidade de 

uma marca. Para eles, não são meros produtos, mas sim identidades com personalidade própria 

(RANDAZZO, 1997).  

               Assim, pode-se perceber a importância do uso de personagens, ou figuras públicas – 

artistas de sucesso, atletas, pessoas bem sucedidas – em fusão com uma marca. A personificação 

de uma marca humaniza, individualiza e atrai os consumidores, que se identificam ainda mais 

com a marca, proporcionando a criação e desenvolvimento de um vínculo emocional com o 

consumidor, estabelecendo uma conexão instantânea na mente dos consumidores entre a marca 

e seus desejos e sensações (FOREBRAIN, 2016): 

 

Uma pesquisa realizada na Índia e publicada na revista International Journal of 

Research  in Management & Social Science em 2014 encontrou que o emprego de 

celebridades como representantes de marcas influenciava na intenção de compra dos 

consumidores. Dos 200 respondentes da pesquisa de opinião, 74% afirmaram comprar 

produtos representados por sua celebridade favorita. Mais do que isso, 63% dos 

respondentes disseram que estariam dispostos a mudar a marca dos produtos que 

costumavam comprar, caso sua celebridade favorita deixasse de ser representante da 

marca (FOREBRAIN, 2016). 

 

Portanto, considerando a grande popularidade e a grande influência que as celebridades 

transmitem ao público, muitas empresas e marcas passaram a utilizar desse recurso de 

publicidade para promover determinado produto e despertar nos clientes e consumidores o 

desejo de adquirirem produtos representados e atestados pelos famosos.  Logo, essas figuras 

públicas passaram a ter um grande poder de persuadir os consumidores e isso aumentou o desejo 

consumerista nas pessoas, porque as pessoas desejam adquirir um produto que o seu ídolo 

representa (FOREBRAIN, 2016). 
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4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia é primordial para resolução dos problemas propostos pelo trabalho em 

tese, como analisar a trajetória e a imagem de Tony Hawk como marca e compreender os 

elementos que constituem a construção de uma imagem de marca e diversos assuntos que fazem 

parte de sua vida, para assim fundamentar os resultados obtidos no decorrer da pesquisa. 

           A pesquisa qualitativa foi norteadora deste estudo, através da pesquisa qualitativa deve 

ser explorado um problema social, como no acontecimento deste projeto. Além da pesquisa 

qualitativa, esta pesquisa também teve o caráter exploratório, no qual é essencial compreender 

melhor o objeto de estudo. Segundo o autor Gil (2002), “pode se dizer que estas pesquisas têm 

como o objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

          Partindo desse ponto foi imprescindível um amplo estudo sobre o objeto de pesquisa, 

buscando selecionar as informações mais importantes da vida do esportista Tony Hawk. Logo, 

a pesquisa segue com o estudo aprofundado dos temas que dão sustentáculo e base para o 

projeto e estão propostos no referencial teórico. 

 Pela relevância no que diz respeito ao conteúdo adquirido em obras sobre determinado 

assunto, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica. Fachin (2003) define a pesquisa como 

finalidade fundamental para conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar a produção, 

coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas para 

o desempenho da pesquisa. Este método é apropriado para organizar informações históricas, 

servindo como base para as demais pesquisas. No trabalho em questão, é a pesquisa 

bibliográfica que serviu como base para o conhecimento dos temas propostos, pois averiguando 

as teorias de outros pesquisadores acerca destes assuntos é que esta pesquisa firmou suas 

argumentações. 

 O estudo aqui proposto conta com instrumentos de coleta e de análise de dados. Em um 

primeiro momento é uma introdução ao universo Skateboarding e a moda skate e videogames 

e skate, ocasionando um conhecimento mais amplo do universo do objeto. Posteriormente 

estudado apontado o tema marca e uma breve evolução histórica da marca e celebridades como 

representantes de marcas e em terceiro momento é apresentado e analisado as peças 

publicitárias nas quais foram selecionadas, apenas peças publicitárias, desde sua adolescência 

até aos dias de hoje, onde foram analisados e avaliados momentos importantes da sua carreira 

profissional e que fossem mais importantes de sua trajetória como esportista, e foram criadas 

categorias de análises para as peças publicitárias, nas quais são: ano, descrição, moda, mídia, 

skate, biografia de Tony Hawk e marca. Logo, com o embasamento teórico, a metodologia 
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definida e a coleta e a análise de dados, é possível construir a construção da marca de Tony 

Hawk. 
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5 ANÁLISES DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS ESTRELADAS POR TONY HAWK 

 

5.1 ANÚNCIO DA MARCA “POWELL PERALTA” – NAS ONDAS DO SURF – 1986 

 

Figura 1 – Anúncio da marca Powell Peralta - 1986 

 

Fonte Disponível em:http://www.skatecuriosidade.com/decks-diferentes/propaganda-powell-peralta-shape-

hawk-1986 

 

O anúncio, de agosto de 1986, é da revista Thrasher Magazine e traz o esportista Tony 

Hawk e seu segundo patrocínio feito por uma marca profissional de skate, a Powell Peralta. A 

propaganda é do lançamento do segundo shape de skate produzido pela marca, desenhado por 

Courlandt Johnson (desenho criado em 1983), resultando em uma das tábuas mais vendidas de 

sua carreira, segundo o site Skatecuriosidade (2015).  

Na época do anúncio era comum e rotineiro que fossem noticiadas por mídias de massa 

como as revistas, situações que envolvessem o mundo do skate. As revistas eram consideradas 

um dos principais meios de esportistas e adoradores do esporte ficarem informados das notícias 
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relacionadas ao esporte. Entre elas, são grandes marcas: Thrasher Magazine e Transworld, 

ambas norte-americanas e a Brasileira Tribo Skate.  

Além disso, outro meio utilizado para obter informações sobre o esporte eram as fitas 

VHS que eram reproduzidas em videocassetes. Grandes marcas de Skate produziam seus 

próprios vídeos de skate, publicitando suas marcas e divulgando os esportistas patrocinados 

praticando o esporte nas ruas, campeonatos e entrevistas com os mesmos.  

Ainda, algo que sempre esteve presente além de marcas e dos meios de comunicação, 

era a Moda no esporte Skateboarding, pois era uma maneira de os esportistas se expressarem 

através de suas roupas e chamar a atenção da sociedade para seu inconformismo e rebeldia, 

comum para os adeptos da cultura Skateboarding. A moda Skate wear gera tendências e 

movimenta o mercado do vestuário cada vez mais, destacando-se em termos de roupas 

relacionadas ao esporte.              

No anúncio em análise, vemos Tony Hawk mais como um surfista do que como um 

skatista e não poderia ser diferente, pois a origem do esporte está relacionada ao Surf. O 

esportista traz referências clássicas de surfistas do final dos anos 80, como a parafina em seus 

cabelos e cabelo comprido. A parafina era algo que fazia parte do dia-a-dia dos surfistas 

Californianos, pois além de fazerem o uso em suas pranchas para a estabilidade em suas 

manobras e performances, era de costume usar em seus cabelos para clareá-los. Além disso, as 

cores presentes no anúncio são diversas, como: verde, marrom, vermelho, amarelo, roxo, preto, 

azul, rosa, branco e cinza. Além da grande quantidade de cores e do anúncio ser bem colorido, 

Hawk está na imagem com as mãos no bolso, olhando para o fotógrafo do anúncio e vestindo 

roupas da época dos anos 80, como: camisa estampada, camiseta básica e calça cargo bem larga, 

roupas que eram bastante usadas nos anos 80 e 90 pelos adeptos do skate. 

A peça contém diversos elementos visuais como: desenhos de cactos, sapatos, palavras 

soltas, tábua de skate, nuvens, o logotipo bem centralizado e grande da marca Powell Peralta 

além, é claro, da personalidade Tony Hawk.  

No anúncio, o esportista parece estar situado na Califórnia, nos Estados Unidos, onde 

nasceu. Lá, são muito comuns os campos com cactos e estradas, e a imagem parece dar a 

impressão que Hawk está em alguma parte da estrada, remetendo que o esportista é da 

Califórnia, situando o leitor que o seu estado de nascimento é também onde se concentra a 

maioria dos skatistas americanos. Além dos cactos e da terra, está presente no canto superior 

da imagem um sapato, com cadarços, que possam remeter algo que faça parte da vida do 

indivíduo, ou algo tradicional do estado da Califórnia. 
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Segundo sua biografia, no ano de 1986, Hawk tinha apenas dezoito anos de idade e há 

quatro anos competia profissionalmente, já possuindo em sua carreira números 

impressionantes, como: cento e três campeonatos competindo profissionalmente; ganhou 

setenta e três deles e ficou dezenove vezes em segundo lugar; sendo considerado um fenômeno.  

Em 1987, Hawk foi convidado para participar de um dos filmes mais lendários do skate 

até os dias de hoje, o filme “The Search for Animal Chin”, da famosíssima marca norte 

americana Bones Brigade. Este foi o primeiro filme a conter um roteiro e não apenas cenas de 

skate e entrevistas. Além disso, Hawk já fazia parte do time da marca Bones Brigade ao lado 

de um dos maiores nomes do esporte, o esportista: Rodney Mullen, inventor de diversas 

manobras do esporte. 

 

5.2 ANÚNCIO ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DA REVISTA THRASHER (CAPA DE 

REVISTA) – 1991 

 

Figura 2 – Anúncio da Revista Thrasher - 1991 

 

Fonte disponível em:http://www.thrashermagazine.com/articles/magazine/january-1991/ 

 

Em janeiro de 1991, o prodígio Hawk tem sua primeira capa de revista produzida pela 

famosa e conceituada revista norte americana: Thrasher. O skatista aparece sozinho como 

destaque na capa. Nesta revista, diversos skatistas fazem parte da edição, como: Losi, Jeff 

Phillips, Bucky Lasek, Reese Simpson, Alan Peterson, Jason Lee, Bob Boyle, Omar Hassan, 

Jeff Kendall, Mike Vallely, Lance Mountain, Ed Templetonand Justin Girard. Logo, nota-se 
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certo destaque de Hawk em relação aos demais skatistas, pois ele figura sozinho na capa 

comemorativa da décima edição da revista. 

Como as revistas impressas continuavam sendo um dos principais meios de massa do 

esporte é comum o uso de pessoas de destaque na capa de revistas para chamar a atenção do 

público alvo e pretendido. Também há entrevistas e acontecimentos particulares em seu 

conteúdo para identificação do público com as celebridades do esporte, como por exemplo, a 

entrevista de Hawk na décima edição, onde conta em detalhes coisas particulares de sua vida, 

como seus gostos musicais e bandas prediletas, como: Led Zeppelin, AC/DC, U2, Jane’s 

Addiction, Soundgarden e N.W.A. 

No anúncio percebe-se que é a capa da revista, e como tradição, seu nome Thrasher em 

destaque centralizado na margem superior e logo abaixo Hawk executando a manobra Method 

Air, considerada de grande dificuldade na modalidade Vertical. Para dar um efeito em diferentes 

dimensões, foi recortado o Half Pipe (rampa) da imagem e o atleta foi inserido dentro de um 

quadrado azul, como se ele estivesse saindo de uma fotografia. Além disso, já percebe-se Tony 

Hawk não mais no estilo “surfista” que era bastante habitual dos anos 80, e sim o início do estilo 

“skatista”, no qual parte de seu traje é utilizado nos dias atuais, como tênis com cano alto, meias 

brancas “mid”, bermudas bem justas que voltaram a ser tendência e camiseta branca com 

logotipo ou desenhos, que nunca saiu de moda. Além das roupas características dos skatistas, 

ele faz o uso de equipamentos necessários para a prática da modalidade Vertical, que são: 

capacete, joelheiras e cotoveleiras, equipamentos que são exigidos para a prática desta 

modalidade. 

É interessante notar que além da evolução dos anos 80 aos anos 90 em relação a estética 

das roupas dos skatistas, outro fato que mudou e evoluiu foram os shapes, mais conhecidos no 

Brasil, como as “tábuas” do skate. O skate deixava de ter traços com pontas conhecidos como 

“tubarão” e passou a ter traços redondos nas suas extremidades, conhecidos popularmente entre 

os esportistas, como skate de “duas rabetas”. Essa evolução fez com que o nível das manobras 

na modalidade Vertical evoluísse muito, pois além de os skatistas voarem mais alto em suas 

manobras nas rampas, o poder e a capacidade de executar diversas manobras ficou gigantesca 

com o skate de extremidades redondas, devido à flexibilidade que esse skate proporciona aos 

praticantes. 

O skate nos anos 90 ganhou diversas rampas da modalidade Vertical, construídas em 

diversos países, sendo que Estados Unidos e Brasil têm os maiores ganhadores da modalidade. 

O esporte ganhava cada vez mais credibilidade para seu desenvolvimento, pois aumentava 

significativamente o número de praticantes e o acúmulo de investidores e a consequente criação 
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de negócios nesse universo. Assim, podemos ver o interesse claramente dos países de primeiro, 

segundo e terceiro mundo a investir no esporte, pois visualizaram que o esporte geraria lucro. 

Apesar de Hawk ser um grande administrador de seu dinheiro e investir em imóveis para si e 

para sua família, os anos noventa não foram tão agradáveis assim. Ele casou-se com Cindy 

Dunbar em Abril de 1990, indo viver em Fallbrook. Hawk comprava incessantemente novos 

computadores, sistemas de som, câmaras de vídeo, carros e outros objetos de luxo. Mas, em 

1991 tudo isto acabou, o skate estava “fora de moda” e quando Hawk percebeu já era tarde, o 

skate havia decaído muito.  

Seus rendimentos baixaram drasticamente e, subitamente, a sua mulher, que era 

manicure, tornou-se o sustento da família. A vida estava tão difícil que Hawk ganhava apoio do 

restaurante americano Taco Bell, que lhe oferecia um abono de cinco dólares por dia para 

alimentação. 

Nos anos seguintes as coisas não melhoraram e Tony Hawk precisou vender a sua casa 

de Fallbrook, e o carro luxuoso Lexus. Em 1992 nasceu seu primeiro filho, Riley. Nessa época, 

fundou sua empresa de skate, a Birdhouse Projects, juntamente com o amigo (e ex-colega do 

Team Peralta) Per Welinder. Dois anos mais tarde, divorciou-se de Cindy e a Birdhouse não 

gerava receitas. Assim, o futuro de Hawk era incerto, pois o esporte não estava se 

desenvolvendo, e Hawk não imaginava que em seguida, faria parte de uma das campanhas mais 

clássicas norte americanas. 
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5.3 ANÚNCIO “GOT MILK” (GAROTO PROPAGANDA) – 1993 

 

Figura 3 – Anúncio “Got Milk” - 1993 

 

Fonte disponível em: http://www.tias.com/3943/PictPage/1338706.html 

 

O anúncio de 1993, “Got Milk?”, faz parte de uma campanha publicitária norte-

americana para revistas impressas e comerciais televisivos que encoraja os possíveis clientes a 

comprarem leite de vaca. Criado pela Agência de Publicidade Good by Silverstein & Partners 

para a California Milk Processor Board, a campanha ficou muito conhecida por aumentar 

consideravelmente as vendas de leite nos Estados Unidos da América. As Propagandas da 

campanha mostram pessoas em diversas situações durante as refeições, como por exemplo, com 

a boca cheia de comida seca e sem leite para acompanhar a mastigação. No final do comercial 

o personagem olha triste para a câmera e são mostradas as palavras, "Got Milk?”. Além do 

roteiro bem construído e planejado, a campanha conta com diversas participações de famosos, 

como: Muhammad Ali, Naomi Campbell e Tony Hawk. 

Hawk é a figura central e principal do anúncio do “Got Milk?”, e aparece dando uma 

manobra chamada Stale Fish, que também faz parte do anúncio, pois aparece em círculo dentro 

de uma frase, contendo a seguinte mensagem em inglês: The madona, stalefish, and 720 Mc 
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Hawk, i've named my share oft ricks, but my secret weapon come with a name already in place 

it has more nutrientes then sports drinks, plus, it's one of the fewthings i don't have to be upside 

down to enjoy. Basicamente a frase refere que além das manobras que são seus truques, sua 

maior arma secreta é o leite que contém muitos nutrientes e ainda, pode ser degustado de cabeça 

para baixo. Além de fazer menção ao leite, é importante observar o anúncio faz referência a 

algumas manobras criadas por Tony Hawk. Nota-se que o estilo do Hawk está bastante parecido 

ao seu anúncio anterior, vestindo camiseta, bermuda, meias, tênis e seu equipamento de 

segurança para a prática da modalidade vertical que é obrigatória no esporte. Contudo, algumas 

mudanças podem ser percebidas nessa passagem de dois anos entre um anúncio e outro, como 

por exemplo, os tênis do esportista já não são mais cano alto e o skate a partir daí começa a ter 

outros designs, diferentemente do anúncio anterior.  

Várias marcas passaram a desenhar seus próprios tênis, basicamente com o mesmo 

desenho que aparece na foto que foi utilizada para a construção do anúncio. A partir disso, o 

tênis deixou de ser maior em altura e sua largura foi ampliada e reforçada para o conforto dos 

pés e também para durabilidade, pois o skate é um esporte que necessita do uso de tênis de alta 

durabilidade porque as tábuas de skate contêm lixas que fazem o contato direto com o tênis, 

causando desgaste nos tênis. Além dos tênis mais confortáveis e de maior durabilidade, 

novidade desse ano, vemos também a evolução das bermudas, pois seu tamanho em 

comprimento é maior e é algo que continua sendo usada atualmente, a chamada “bermuda 

cargo”, com bolsos nos lados. As meias também eram grandes e compridas, pois ainda não 

haviam lançado meias de cano baixo para a prática do esporte. Outro detalhe bastante 

interessante é a mudança do seu cabelo, que deixou de ser comprido e a fase do estilo “surfista” 

deixou de ser usada, dando espaço para o cabelo arrepiado, feito com pasta de cabelo para 

ficarem para cima, uma marca clássica dos anos 90 no Skate. 

Essa época foi marcada pelo “boom” de campeonatos nacionais e internacionais de 

Skate, o esporte estava em grande crescimento em todo o mundo e marcas, patrocinadores e 

investidores estavam investindo muito no esporte. A Televisão fechada norte-americana 

começou a dar espaço ao esporte, como o campeonato do canal ESPN, o famoso X-Games. O 

esporte então passou a ser visto em todo o país norte-americano e os demais que continham a 

transmissão do canal ESPN, dando uma visibilidade gigantesca ao esporte como jamais vista.  

É importante observar o quanto uma transmissão de televisão pode ajudar um esporte ou algo 

que não tenha tanta visibilidade anteriormente, gerando além de visibilidade a esportistas e ao 

esporte, pois anunciantes de empresas famosas começaram a investir no esporte e 

consequentemente gerou crescimento e ampla divulgação do esporte. 
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Entre os anos de 93 a 95, Tony Hawk já era considerado o melhor skatista do mundo, e 

possuía diversos campeonatos conquistados, inclusive o famoso X-Games, além de cinco 

campeonatos mundiais. O skatista era um fenômeno, imbatível pelos competidores do esporte, 

onde Tony Hawk chegava era recebido com entusiasmo e comoção muito grande, pois já era 

considerado o skatista mais completo de todos os tempos e suas performances ao vivo deixavam 

o público em êxtase, pois sempre tentava mostrar algo novo ao público que estava presente. 

 

5.4 COMERCIAL DO JOGO DO CONSOLE NINTENDO 64 “TONY HAWKS PRO 

SKATER” (PERSONA DE VIDEOGAME) – 1999 

 

Figura 4 – Comercial do Jogo “Tony Hawks pro Skater” - 1999 

 

Fonte disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YdzSpsZ3HIc 

 

Essa época foi marcada pela geração dos consoles de vídeo games que adentravam ao 

universo de jogos via cd’s e não mais cartuchos ou fitas, um grande marco para a o universo 

dos games. Nesse ano a empresa Sony lançou no universo dos games o famoso Play Station, 

que se tornou um grande recordista de vendas.  Além desses fatos importantes para essa 

época, houve também o crescimento das marcas de skate no mundo inteiro, muitas empresas 

interessadas pelo esporte e consequentemente pela moda Skate wear expandiram-se, gerando 

ainda mais visibilidade ao esporte, tanto que a moda se apropriou do Street wear até hoje em 

suas tendências que envolvem o público jovem. 

A partir do jogo, surgiu um novo universo para divulgação de marcas, logotipos, roupas, 

pois os jogos permitiam uma enorme riqueza nos detalhes. O comercial foi o primeiro criado 

para o lançamento do jogo “Tony Hawk’s Pro Skater”, e baseia-se na roteirização do dia-a-dia 

da vida dos skatistas que praticam o esporte na rua, por exemplo, em diversas vezes os atletas 

não conseguem fazer a prática do esporte devido a policiais interferirem na prática e proibir que 

andem em lugares públicos, praças ou ruas. O roteiro mostra cenas de Hawk executando 

manobras reais nas ruas, e até retrata as questões envolvendo a polícia. 
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O ano é marcado também por diversos campeonatos acontecendo no mundo inteiro, 

aliados ao crescimento de construção de pistas para a prática do esporte. Tony Hawk alcançou 

o auge da carreira e passou a ser tão conhecido que as empresas de videogame tiveram a ideia 

de lançar um jogo de videogame onde o personagem principal seria ele e além disso, algo 

inovador para o esporte, a marca do jogo tem seu nome. O jogo, além de ser uma ideia genial 

por agregar o nome Hawk que era considerado o maior skatista daquela época, proporcionou 

muita visibilidade para o esporte, sendo que mais de um milhão de pessoas compraram o jogo 

em seu primeiro lançamento. 

Muitas pessoas começaram a aprender sobre o esporte por causa desse jogo, pois 

continha tudo que um adorador do esporte precisava para entender o esporte, além das músicas 

e bandas que os skatistas escutavam na época, das marcas famosas patrocinavam os esportistas 

presentes no jogo. O jogo era baseado nas pistas norte americanas, os personagens vestiam-se 

exatamente igual aos skatistas, e para completar, todas as manobras realizadas pelos atletas 

estavam presentes no jogo, seguidas de sua descrição e modo de execução. Hawk relata em sua 

biografia que quando testou o jogo demonstrativo, ele mesmo se entusiasmou muito e queria 

lançá-lo o mais rápido possível. Atualmente, o jogo contém doze franquias ao total, uma marca 

de quatro milhões de cópias vendidas em suas primeiras quatro vendagens de seus primeiros 

quatro jogos e estima-se que tenham sido vendidos mais de dez milhões ao total, sendo um dos 

jogos de maior continuidade da história dos games.  

Tony Hawk teria outros desafios pela frente, deixaria de ser apenas um skatista, agora 

seu nome viraria uma marca, adentrando a outros mercados e influenciando milhares de 

pessoas. Tudo parecia estar em perfeita conexão com Hawk e no campeonato X-Games 1999, 

o atleta executou a manobra “900º” nunca executada por ninguém, consagrando o atleta como 

o maior ídolo do esporte.  
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5.5 ANÚNCIO “ATÉ HÁ UMA CURA” (FIGURA PÚBLICA) – 2005 

 

 

Figura 5 – “Até há uma cura” - 2005 

 

Fonte disponível em: http://coolspotters.com/athletes/tony-hawk/and/nonprofits/until-theres-a-cure-r-

foundation#medium-58949 

 

Em 2005, Tony Hawk foi convidado para participar, juntamente com outras 

celebridades, de uma campanha publicitária da organização “Until there’s a cure”, cuja sede é 

situada em Redwood City, Califórnia. A organização dedica-se a erradicar o HIV e AIDS 

através da sensibilização, angariando fundos para combater a pandemia. Também arrecadam 

dinheiro para a pesquisa, tratamento e cuidado de pessoas que sofrem de HIV e AIDS através 

da venda de pulseiras, como a que o Tony Hawk está usando no anúncio.  

A Fundação foi a primeira organização sem fins lucrativos que criou e passou a vender 

as pulseiras com objetivo de arrecadar dinheiro para uma causa humanitária. Nesse ano foram 

produzidas peças publicitárias para revistas, inclusive a de Hawk, que participou 

voluntariamente para apoiar e somar à causa. A peça mostra a figura de Tony Hawk segurando 

o truck de seu skate, além das frases explicativas e da marca da Organização. Na parte superior 

do anúncio aparece a seguinte frase em língua inglesa: “Por que Tony Hawk usa a pulseira?”. 
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Já a segunda frase responde a pergunta, explicando que “ele usa desesperadamente para levantar 

fundos necessários para os serviços de cuidados de HIV e AIDS, assim como educação e 

desenvolvimento de vacinas. Mais de meio milhão de pessoas optaram por usar a pulseira. E 

você?”. 

É importante ressaltar que nesse anúncio o Hawk aparece muito além de um esportista 

famoso na sua área, mas sim como uma figura pública norte-americana que serve de modelo 

para a sociedade, assim como outras figuras que fizeram parte da campanha, como: Alan 

Cumming, Jesse Metcalfe, Jessica Alba, Kevin Bacon, Mandy Moore, Michael Phelps, Rosie 

Perez, The Rock e Tiffani Thiessen. 

Além das tradicionais revistas especializadas em esporte, e mais especificamente, em 

skate, a televisão também passou a fazer parte do universo do esporte, abrindo muitas portas 

para o skate, contribuindo muito com sua divulgação em massa, ampliando a imagem do 

esporte. Surgiram, assim, programas de televisão focados somente no esporte, com conteúdo e 

roteiro específicos do mundo do skate. Com o apoio da televisão, o esporte atualmente é o 

sétimo mais praticado no Brasil e cada dia ganha novos praticantes. Ainda, o Brasil tem dois 

campeões mundiais, nas modalidades Street e Vertical. 

Com o lançamento do filme “Os reis de Dogtown”, que conta a história do início do 

Skate na Califórnia, a moda dos anos 80 e todo esse universo volta a ser usadas pelos skatistas. 

A marca “Vans skate of the wall” voltou a ser usada e vendeu muitos produtos, as bermudas 

justas e pequenas em seu comprimento, o uso de meias altas e bonés “trucker”, cabelos 

compridos parafinados e faixas na cabeça também voltaram a fazer parte do estilo do universo 

skate. A época também ficou marcada pela prática do esporte nas pistas de “street” e também 

na nova modalidade criada pelo skatista brasileiro Bob Burnquist, as mega rampas. 

Ainda em 2005, Hawk volta ao universo dos games e lança o jogo “Tony Hawk 

American Westland”. O atleta, com 37 anos na época, deixou a prática do skateboarding de 

lado para focar em seus empreendimentos pessoais. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

5.6 ANÚNCIO DA MARCA “QUIKSILVER” (MARCAS DE EXPRESSÃO) – 2009 

 

Figura 6 – Anúncio Quiksilver – 2009   

 
Fonte disponível em: http://skately.com/library/ads/quiksilver-tony-hawk-2009 

 

Quatro anos após o último anúncio analisado, novamente o skatista Tony Hawk estrela 

peças publicitárias, porém agora patrocinado pela marca de Surf “Quiksilver”. Mas não é apenas 

coincidência que o esportista passou a ser patrocinado pela marca de Surf novamente. Nesse 

ano, nos dias 20 e 21 de novembro, aconteceria um grande evento, idealizado pela marca 

Quiksilver em parceria com o skatista, o “Quiksilver Tony Hawk Show”. O evento foi realizado 

na maior pista de skate da Europa, em Paris, e contou com um line-up de dar inveja aos melhores 

festivais de música, além de uma exposição de arte urbana. No evento, também estavam 

presentes alguns dos melhores skatistas da nova geração, como: Andy MacDonald, Jean Postec, 

Kevin Staab, Jesse Fritsch, Sergie Ventura e Sandro Dias. Assim, podemos notar que 

novamente o esportista tem seu nome utilizado como marca na divulgação do evento. 

O esportista, nessa fase de sua carreira e vida, focou em seus negócios empresariais e 

deixou de lado a prática do esporte após conquistar o mundo com inúmeros campeonatos, 

alcançando o reconhecimento de seu talento, presente em toda sua trajetória dentro do esporte. 

A peça publicitária em análise é um anúncio de página dupla, sendo que Hawk aparece 

nas duas páginas. No canto esquerdo percebe-se o esportista já com quarenta e um anos, com 

um casaco da marca Quiksilver e um capuz cobrindo parte de sua cabeça. Nota-se também o 



41 
 

nome do atleta e o logotipo da marca, em destaque na foto. Da forma que foi feita a disposição 

do nome do atleta e da marca, conclui-se que ambos são referências e não precisam detalhes e 

informações a respeito, principalmente Hawk, pois a sua trajetória e seu tempo como atleta de 

skate deram a ele notoriedade e reconhecimento mundial.  

No lado direito do anúncio o esportista aparece em uma foto executando uma manobra 

em uma pista chamada “Bowl”, baseada em piscinas vazias onde começou a prática do esporte. 

Além da foto, no canto inferior a direita notamos a marca “Tony Hawk Ride”, que é o décimo 

título da franquia de jogos do estrelados pelo famoso. O décimo jogo da série nos consoles de 

sétima geração, Xbox e Play Station, vem acompanhado de um controle na forma de prancha 

de skate, algo que também é uma inovação no mundo dos Videogames. 

Além de novamente Hawk voltar ao universo dos games, a maneira de vestir-se é algo 

que chama a atenção. Apesar do avanço da sua idade, o esportista continua se vestindo da 

mesma maneira que vimos anteriormente, de tênis de skate, calça, camiseta e moletom.  Nota-

se também que a moda no skate não sofre grandes mudanças como a dos anos 90. Entre 2000 e 

2015 uma das maiores evoluções que podemos notar no estilo Skate wear é referente ao 

tamanho e formato dos tênis como já vimos anteriormente e além da largura das roupas, que foi 

diminuída e atualmente as roupas são mais ajustadas. 

O esportista, segundo relatos de sua irmã, em sua biografia, prefere cuidar da sua vida 

pessoal e dar atenção ao crescimento da sua filha, Kadence Clover Hawk, atualmente com sete 

anos. Além disso, Tony Hawk relata que passou grande parte da sua vida trabalhando e que sua 

família e sua vontade de estar mais perto da família aumentava. Nesse estágio de sua carreira 

profissional, Tony Hawk já havia se tornado uma das maiores personalidades do universo dos 

esportes e consequentemente poderia fazer escolhas que priorizassem sua vida pessoal. 
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5.7 COMERCIAL DO JOGO DO CONSOLE PLAY STATION 3 E PLAY STATION 4 

“TONY HAWKS PRO SKATER 5” (O MITO) – 2015 

 

 

 

Figura 7 – Comercial do Jogo “Tony Hawk pro Skater 5” - 2015 

 

Fonte disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4D6PjZzR_Mc 

 

Ao longo da análise, pode-se notar que as escolhas de Tony Hawk e o seu futuro que era 

incerto, passaram a ser sinônimos de muito sucesso. Em 2015, novamente o esportista retorna 

às mídias para o lançamento do seu novo jogo “Tony Hawk’s Pro Skater 5”, com o comercial 

publicado pela empresa criadora do jogo, Activion, no dia 8 de Setembro de 2015, no site 

YouTube. O jogo é compatível com os consoles Play Station 3 e Play Station 4. 

O comercial baseia-se em vídeos do jogo, transportando quem assiste ao comercial para 

dentro do jogo. Porém, uma inovação que o jogo traz é o fato de não serem skatistas reais como 

de costume que estrelam o jogo, e sim personagens criados pela empresa criadora Também 

pode-se notar que Tony Hawk já não aparece mais no comercial, como nas divulgações dos 

jogos anteriores. De fato, não há mais necessidade de que a figura de Hawk esteja estampada 

em todas as campanhas publicitárias, pois o público alvo e possíveis consumidores já têm ideia 

do quanto Hawk representa para o skate e para o mundo dos games. 

Outro fato interessante em relação ao jeito de fazer Publicidade é o fato de a mesma 

estar adentrando ao universo dos Games, através de Web cards e comerciais em vídeos que 

rodam dentro do sistema enquanto o jogo não é iniciado. Este é um universo novo para os dois 

mundos nas quais ambos saem lucrando.  

Além desse universo novo para a Publicidade e os Games, a relação da moda com o 

skate também foi ampliada, pois atualmente os estilos são mais variados entre os skatistas e os 

adoradores do esporte. Atualmente, há skatistas com influências de diversos gêneros musicais 

que acabam influenciando a maneira de se vestir e até de agir, tais como: Punk Rock, Thrash 
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Metal, Rap e Heavy Metal. É evidente a evolução do esporte em diversos aspectos, tais como: 

a visibilidade perante o mundo, seu reconhecimento como um esporte como outro qualquer e 

desmarginalizado, diferente dos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Além disso, as maiores 

marcas do mundo adentrando ao mundo do skate, uma delas é a Nike, que criou uma marca 

paralela, chamada de “Nike Skateboarding”. As grandes marcas veem o esporte como uma 

potência de negócios, pois é um esporte que está em ascensão.  

O esporte atualmente é o sétimo mais praticado no mundo (trazer citação do skate) e, 

além disso, a quantidade de pistas para a prática do esporte só aumenta, o que potencializa ainda 

mais o surgimento de novos competidores e campeões do mundo inteiro. Exemplo disso é o 

skatista Luan de Oliveira, de Porto Alegre - Rio Grande do Sul, que descobriu o skate através 

da pista IAPI construída pela prefeitura de Porto Alegre, levando o jovem a praticar o esporte 

e, após anos de prática, tornou-se o vencedor do campeonato de grande audiência da televisão 

no canal ESPN, o “Street League Skateboarding” em 2015 no Galen Center em Los Angeles, 

Estados Unidos. 

A prática do esporte, diferente dos anos 90, agora é mais presente em pistas do que nas 

ruas (com a ascensão de construções de pistas), pois era algo rotineiro vermos nas ruas ou 

vídeos e revistas skatistas usarem elementos da cidade para a prática do esporte e hoje não se 

vê com tanta frequência.  

Além desses fatos importantes sobre a situação atual do universo do Skateboarding, 

Hawk consagra-se como o maior atleta do esporte, vencendo mais de doze campeonatos 

mundiais, três campeonatos mundiais de Street Style e nove X Games, além de ser o vencedor 

de mais de oitenta campeonatos ao longo de sua carreira. Apesar de todos esses títulos, o que 

mais importa para Hawk é o sucesso dos seus jogos de videogame, que se tornaram os maiores 

jogos do esporte e referências no mundo dos jogos eletrônicos.  

Ao longo de sua trajetória, seu nome virou uma marca de grande sucesso, Hawk foi o 

primeiro skatista a realizar a manobra 900 graus, seus jogos venderam mais de 1 bilhão de 

dólares no mundo inteiro e também fez parte de grandes contratos publicitários com grandes 

marcas, como: Apple, McDonalds, Intel, T-Mobile e Kohl. 

Além de tudo isso, Hawk é proprietário de uma marca muito famosa no esporte, a 

Birdhouse, e também mantém a Tony Hawk Foundation, que é uma forma de retribuir coisas 

boas ao esporte que lhe proporcionou tantas coisas boas. O principal objetivo da Fundação é 

promover ações de caridade e financiar a criação de pistas de Skate em bairros desfavorecidos. 

Ao todo, mais de 2.7 milhões de dólares já foram distribuídos para instituições sem fins 
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lucrativos construírem pistas nos Estados Unidos, sendo que a Fundação já participou da 

construção de 427 pistas de Skate no país.  

Em 2002, Hawk lançou o Boom Boom Huckjam, um circuito que passava por 30 estádios 

de várias cidades com participação dos melhores atletas mundiais de Skate, BMX e Motocross 

Freestyle. Nesse evento, os atletas competiam conquistar a premiação de 1 milhão de dólares. 

O enorme sucesso da “Huckjam Tours” levou o canal de televisão Fox a incluir o espetáculo na 

programação do Super Bowl Sunday (final do campeonato de futebol americano) e atualmente, 

o evento tem um canal de vídeos online chamado “Ride”. 

Hawk atualmente tem quarenta e oito anos, e ainda pratica seu esporte favorito, o skate. 

Ele relata, em sua biografia, que pretende andar de skate até suas pernas não mais aguentarem. 

Segundo sua biografia, Hawk é considerado um dos atletas mais populares do mundo (“One of 

the most popular athlete in the world”). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a ascensão do skate, a evolução do videogame, o aumento de esportistas, 

adoradores e admiradores do esporte, nota-se que os três temas (moda, skate e marca) foram de 

extrema importância suas mudanças para a trajetória da marca Tony Hawk e sua trajetória 

profissional. Em primeiro momento desde que Hawk começou a ter sua imagem em peças 

publicitárias o esporte estava em fase de iniciação e assim sua imagem era restrita devido ao 

público que teria acesso a sua imagem e também pelo esporte ser pouco conhecido 

mundialmente, pois com o crescimento do esporte mundialmente é visível vermos que a sua 

imagem como marca pode-se encaixar em uma trajetória na qual podemos visualizar claramente 

as suas ligações e ascensões. 

 Hawk na primeira peça publicitária (para revista) analisada era apenas um garoto na 

qual ganhava diversos campeonatos e assim já se diferenciava dos demais devido ao seu grande 

talento, e seu nome ainda não teria sido planejado estrategicamente para ser usado como marca 

e também seu nome fazia parte de um time com demais atletas que pertenciam a seu 

patrocinador, logo assim não poderia ser usado como marca. 

Já cinco anos posteriormente o esportista é visto como capa de aniversário de uma das 

maiores revistas norte-americana: Thrasher. Com o poder que uma capa de revista tem de 

ampliar e multiplicar a imagem e uma mensagem para um público, consequentemente o 

esportista se torna um nome conhecido devido o poder da revista norte-americana e logicamente 

pelo seu talento e respaldo no esporte.  

Em 93, o esportista é considerado o maior skatista do mundo e assim seu nome cresce 

mundialmente pelo fato de aparecer na famosíssima campanha norte-americana “Got milk?” 

ao lado de: Muhammad Ali e Naomi Campbell. Pois a campanha publicitária além de conter 

anúncios para revistas, também produziu comercias para a televisão na qual aumentou ainda 

mais sua imagem para a grande massa e assim atrair diversos públicos, além do público do 

esporte na qual o pratica. 

Com o lançamento do jogo “Tony Hawk’s Pro Skater’’ em 1999 e aparição de seu nome 

como nome do jogo, notamos que foram utilizadas as quatro etapas apontadas no trabalho para 

a construção da marca “Tony Hawk” e logo assim persuadir o público pretendido pelas marcas 

Activision e Neversoft psicologicamente e emocionalmente com a imagem que o esportista 

representava para o público e a importância e sensações que uma celebridade pode causar sendo 

utilizada como marca na publicidade. A ideia foi extremamente inteligente e estratégica na qual 
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o jogo se tornou um dos maiores jogos de esporte de videogame de todos os tempos. Além do 

jogo alcançar recordes e grandes marcas, vemos que o nome Tony Hawk parte desse momento 

para a marca “Tony Hawk”. 

No ano de 2005, o esportista é convidado a participar de uma campanha publicitária da 

organização “Until there’s a cure”, juntamente com diversas celebridades, como: Alan 

Cumming, Jesse Metcalfe, Jessica Alba, Kevin Bacon, Mandy Moore, Michael Phelps, Rosie 

Perez, The Rock e Tiffani Thiessen.  

Nota-se o crescimento da sua imagem e a sua figura se torna pública servindo de 

exemplo para as pessoas e podemos observar o quão a marca “Tony Hawk” vem ganhando 

popularidade com suas aparições em revistas, televisão e jogos eletrônicos. 

Hawk, aos seus quarenta e dois anos em 2009 é visto novamente em um anúncio de 

revista, anunciado pela marca “Quiksilver”, já é visto com marcas de expressão em seu rosto 

devido a sua idade, com o passar dos anos seu nome como marca está em outro nível na qual a 

publicidade contribui para a sua marca, na qual é reconhecido mundialmente e na qual deixa de 

lado o esporte para realizações pessoais em prol ao esporte e seus projetos empresariais. 

O esportista na qual aparecia em suas primeiras peças publicitárias executando 

manobras ou mostrando sua imagem ao público, o ano de 2015 o esportista apresenta-se em um 

nível na qual sua marca é tão reconhecida mundialmente que não precisa mais da estratégia de 

aparição de sua imagem para causar sensações psicológicas em seu público alvo. Hawk em 

2015 lança seu último jogo de videogame, “Tony Hawk’s Pro Skater 5” e notamos o quão a 

publicidade colaborou com sua imagem como marca a um nível tão grandioso na qual sua 

aparição em comerciais já não se faz mais necessário, e inclusive são mostrados personagens 

fictícios em suas propagandas atualmente, extremamente diferente do que vimos no início de 

sua carreira, no qual as marcas o contratavam para o seu aparecimento para multiplicar suas 

vendas devido ao seu talento e conquistas no esporte. 

Assim, é possível perceber que a utilização do nome Tony Hawk como marca foi 

utilizado para uma identificação com seu público que o admira pelo fato de toda sua carreira 

transparecer uma pessoa extremamente dedicado ao esporte e pelas suas conquistas, na qual foi 

uma estratégia extremamente coerente e inteligente que rendeu diversos tipos de trabalhos e 

negócios para si e posteriormente é algo que seu público e admiradores respeitam e o admiram 

e compram a ideia. O uso da sua imagem como marca foi possível ver que colaborou em alto 

grau para o seu sucesso e conhecimento internacional além de apenas um skatista, mas sim uma 

marca de sucesso na qual se destacou e se diferenciou dos demais skatistas. 
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Desta forma, foi possível constatar que Tony Hawk construiu sua marca passo a passo, 

de um esportista patrocinado por empresas do esporte até se tornar a maior celebridade do 

esporte, na qual dedicou sua vida a essa conquista. 

Logo é possível perceber que dentre os acontecimentos marcantes da vida do esportista, 

Hawk soube aproveitar a sua imagem exposta e a cada momento de sua exposição, ganhou mais 

visibilidade fazendo com que se torna-se cada vez mais conhecido pela sociedade. 

Assim podemos dizer que além do seu talento singular no esporte, é claro vermos o quão 

a publicidade contribuiu, potencializou e somou para tornar-se um dos atletas mais populares 

do mundo.  
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