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“O homem não é senão o seu projeto, só existe na medida em que se 

realiza, não é, portanto, nada mais do que o conjunto dos seus atos, 

nada mais do que a sua vida.” Sartre (1978, p. 241).  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa ressalta a importância dos resultados da publicidade no mercado de 

marca, que conduz a comunicação norteada por valores específicos, agentes de novas atitudes 

no meio social contemporâneo, em que há a relevância de encontrar um estilo de vida 

autêntico. Então, a partir da marca de moda jovem e ecológica Made In Guarda, o objetivo 

geral se torna identificar se há coerência entre os valores da marca e os estilos de vida dos 

seus consumidores. Com isso, é reconhecido o posicionamento da marca, o qual é comparado 

com os valores expressos em sua comunicação publicitária. Também é verificado como os 

consumidores percebem a marca e relacionado a existência de semelhança entre os valores 

propostos pela marca e os estilos de vida dos seus consumidores. O estudo tem um aporte 

teórico sobre dimensões do mercado com o entendimento de identidade, valores e imagem de 

marca, mercado de marca e mercado de produtos sustentáveis, além da percepção do público 

consumidor, do mercado da moda e do consumo cultural. Assim, é embasada a pesquisa de 

opinião dos consumidores da Made In Guarda, que a partir da análise de resultados ilustra o 

discurso de marca como inserido em um universo simbólico de valores, que causa distinção 

no mercado com a ruptura do desenvolvimento industrial padrão e com a imersão ideológica 

no estilo de vida de seus consumidores, o que inicia um novo hábito cultural. 

 

Palavras-chave: comunicação; consumidor; marca; segmentação de mercado. 

 

ABSTRACT 

 

This research highlights the importance of the results of advertising in the brand, which leads 

to communication guided by specific values, agents new attitudes among contemporary social 

relevance in there to find a authentic lifestyle. Then, from the young fashion brands and 

ecological Made In Guard, the overall goal becomes to identify if there is consistency 

between the brand values and the lifestyles of its consumers. With this, it is recognized brand 

positioning, which is compared with the values expressed in their advertising communication. 

It also checks how consumers perceive the brand and related to similarity between the values 

proposed by the brand and the lifestyles of its consumers. The study has a theoretical 

dimensions on the market with the understanding of identity, values and brand image, brand 

and market market for sustainable products, beyond the perception of the public consumer 

market of fashion and cultural consumption. Thus, the research is grounded in consumer 

opinion of Made In Guard, that from the analysis of results illustrates the speech marks as 

entered in a symbolic universe of values, that distinguish cause market disruption to the 

pattern of industrial development and the ideological immersion in the lifestyle of its 

consumers, which starts a new cultural norm. 

 

Keywords: Communication; consumer; mark; market segmentation. 
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas que buscam fidelizar os consumidores empregam mecanismos 

comunicacionais para torná-los um público cliente e adepto dos conceitos que suas marcas 

transmitem. Isso pode ocorrer a partir de estratégias que oferecem determinado estilo de vida 

para seu púbico-alvo. Esse estilo é composto por valores do conceito da marca e também do 

público específico, adquiridos através dos modos que vivem. Assim se constroem valores que 

a marca desenvolve de acordo com o perfil do seu público-alvo e comunica a partir do 

posicionamento de mercado, criando identificação com esses consumidores. 

No que tange ao mercado da moda, a comunicação nesse cenário é trabalhada para que 

ao se vestir com determinada marca, o consumidor sinalize seu comportamento frente a 

sociedade A partir disso, uma marca conquista a simpatia do seu público-alvo, e muitas vezes 

a sua fidelidade, o que se deve ao posicionamento adequado ao segmentar o mercado em que 

atua a empresa. Nesse processo, apresenta-se em cada mercadoria ou serviço o valor agregado 

da marca, que inclui os estilos de vida pré-definidos pela sociedade ao longo do tempo, para 

motivar a identificação dos consumidores com a marca e seu estilo específico. 

Uma das marcas que desenvolve atualmente um posicionamento distinto é a Made In 

Guarda (MIG), comercializando roupas e acessórios por meio de uma produção ecológica. A 

empresa surgiu quando seu proprietário Josué Romeu Machry mudou-se da idade de Novo 

Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para Guarda do Embaú, no litoral de Santa Catarina, em 

2004. Com isso, Josué buscou a transformação radical de estilo de vida ao se aproximar do 

seu ideal de vida que abrange o esporte e a preservação da natureza. A partir de então, surgiu 

a motivação de alocar na Guarda do Embaú, uma pequena loja de camisetas de recordação da 

praia para turistas.  

Após um ano, percebendo a grande procura por camisetas com a escrita Made In 

Guarda, o proprietário decidiu criar a marca com o mesmo nome e, em seguida, o negócio 

transformou-se em uma produção sustentável em expansão. O progresso da marca concretizou 

três unidades de lojas que se encontram em Garopaba, Praia do Rosa e Guarda do Embaú, 

ambas em Santa Catarina. O valor da marca demonstra uma perspectiva de sustentabilidade e 

prioriza o estímulo dessa atitude consciente ao consumidor em seu estilo de vida. Além dessa 

maneira de valorização da marca, também é comunicado o valor de liberdade, viver sem 

estresse, convívio com a natureza e a preservação da mesma, expressando um estilo despojado 

com autenticidade através da moda Made In Guarda. Tal conceito, exaltado pela marca, busca 
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mudanças de pensamentos e hábitos das pessoas em prol da sustentabilidade. Isso ocorre a 

partir do contato com ideias propagadas em suas mercadorias e na divulgação dessas, que vão 

ao encontro do contexto ideológico de viver maneira mais saudável e sustentável, desfrutando 

os momentos simples da vida em contato com a natureza, a fim de diminuir o estresse da vida 

urbana. Esses ideais são representados com estampas de paisagens naturais nas roupas, de 

fibras têxteis com matéria-prima reciclável, da estrutura das lojas com madeira derivada de 

reflorestamento e da criação de coleções exclusivas para diferentes estações do ano que se 

modernizam e confirmam a dinamicidade e sustentabilidade da marca.  

Além disso, a publicidade da marca também enfatiza tais características no ambiente 

online e nas publicações impressas, como outdoors e publicações em revistas. O marketing 

digital realizado pela marca conta com o Facebook, o Site, o Blog, o Pinterest, o Twitter e o 

Instagram, ambos com postagens diárias que fortalecem o vínculo da marca com o 

consumidor, exaltando sempre seus valores institucionais, além das mensagens comerciais. 

Com isso, torna-se relevante pesquisar de que maneira o posicionamento da marca Made In 

Guarda é compreendido por seus consumidores e se o estilo de vida deles vai ao encontro dos 

valores da marca. Nesse contexto, o estudo dos valores da marca Made In Guarda e da 

percepção do público consumidor diante dela constitui o tema deste projeto.  

O problema de pesquisa foi suscitado a partir da necessidade de analisar como o 

consumidor é sensibilizado por uma marca tanto na primeira impressão como na influência 

extensiva que ocorre no comportamento cotidiano do mesmo em sociedade, bem como o que 

isso acarreta em questões mercadológicas para a empresa. Esse estudo requer pontuações 

relacionadas ao entendimento da marca pelo seu público consumidor e a percepção dos 

valores da marca inseridos no cotidiano dessas pessoas. Além disso, há o questionamento em 

torno da reverberação dos princípios da marca, por meio da proposta de sustentabilidade, que 

assume neste novo século o cerne da reflexão sobre as dimensões e a qualidade do 

desenvolvimento humano. 

A fim de abranger essas indagações, sintetizou-se como questão problema: como o 

posicionamento da marca Made In Guarda é percebido por seus consumidores? Porque em 

suas lojas, uma pessoa pode consumir apenas devido a boa apresentação estética do produto e 

da loja, não observando o posicionamento e o trabalho conceitual inserido naquela exposição. 

Isso ocorre, por exemplo, quando alguém compra uma roupa da marca e não repara a proposta 

sustentável que a mesma comunica em suas peças e na estrutura física. Ainda, outra questão 

problematizada é: os valores de estilos de vida dos consumidores correspondem aos valores 

que a marca comunica? Afinal, se torna importante entender o que realmente a marca Made In 



9 
 
 

Guarda representa na vida do seu consumidor e por que se tornam fiéis a esta marca, pois 

contendo o aspecto sustentável que gera valor de status na sociedade atual, a aderência da 

marca pode ser consciente e convergir valores ou pode se originar somente de um estímulo 

comercial estatizado. 

Após tal problematização foi proposto o objetivo geral de identificar se há coerência 

entre os valores da marca Made In Guarda e os estilos de vida dos seus consumidores e os 

objetivos específicos são: (1) identificar qual é o posicionamento da marca Made In Guarda; 

(2) comparar o posicionamento da Made In Guarda com os valores expressos em sua 

comunicação publicitária; (3) verificar como os consumidores percebem a marca Made In 

Guarda; e (4) relacionar a existência de semelhança entre os valores propostos pela marca 

Made In Guarda e os estilos de vida dos seus consumidores. 

O panorama de mercado atual que apresenta cada vez mais empresas com 

segmentação específica confere uma justificativa à realização dessa pesquisa. Esse modelo 

de negócio exige o envolvimento da empresa para que a construção de imagem de marca seja 

mantida e fortalecida. A partir disso, ocorre a busca para comunicar um estilo de produto 

coerente com os valores do seu público-alvo, disseminando o posicionamento da marca. Se 

esse processo for bem sucedido, as intenções da marca são espontaneamente reproduzidas 

pelos consumidores de forma positiva, o que contribui para o crescimento do valor da marca.  

Conforme aponta Kapferer (2003, p. 16) “o valor que as marcas atingiram nas 

negociações de fusões e aquisições entre grandes companhias são na realidade aquisições de 

posicionamentos nas mentes de clientes potenciais, com seus conjuntos de associações, 

qualidades e diferenças”. Visto isso, é importante o estudo da construção de valor de marca e 

de posicionamento, que formam o cerne das estratégias para que os conceitos da mesma 

atinjam os consumidores e lhe proponham um estilo de vida. Neste sentido, o desempenho das 

marcas assume uma estima de sobrevivência e de compor uma reputação positiva como 

instituição, pois seu valor agregado intangível é inserido no cotidiano do consumidor, 

influenciando de alguma forma o modo de pensar e o estilo de vida.  

Desse modo, o estudo do estilo de vida se mostra indispensável na relevância deste 

trabalho, pois quando é percebida a necessidade individual das pessoas de revelar suas 

identidades e com isso demonstrar seus diferenciais dentre os demais. Ao romper esse laço 

com o que é considerado trivial, as pessoas buscam preceitos pontuais, que sejam autênticos e 

coerentes com o que acreditam, por isso aliam essa vontade a tudo que consomem. Por isso, 

estilo de vida deve ser considerado, conforme Giddens (2002), um conjunto relativamente 
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integrado de práticas que alguém segue em sua conduta cívica, não só porque isso completa 

necessidades uteis, mas porque materializam um discurso próprio, de auto-identidade. 

Ainda, é relevante estudar a segmentação de mercados para delimitar o universo de 

referência que a marca deve seguir para atingir a concretização de um conceito diferenciado 

ao olhar do seu público consumidor. A partir da comunicação desenvolvida pela marca, há 

uma percepção maior dessa pelos consumidores, o que gera um nicho de mercado mais 

atraente para a empresa, pois ressalta a marca em um mercado progressivamente competitivo. 

  Dessa forma, também trabalha a Made In Guarda e com essa atitude, cria distinção 

original no mercado, com um conceito que expressa preocupações ecológicas, o que fortalece 

sua imagem de marca, visto que essa questão é uma tendência da sociedade atual. O nível de 

entendimento disso e o modo que tais valores interferem na representação dessas pessoas no 

ambiente em que vivem é uma tarefa do presente estudo. Isso porque os princípios delineados 

pela marca Made In Guarda se tornam muitas vezes atuantes na sociedade, a medida com que 

atingem a consciência de seus clientes, e esses valores aparecem na prática do cotidiano deles. 

Há também o interesse pessoal da pesquisadora no presente estudo, devido a esse 

posicionamento no mercado, o que causa curiosidade, e estimula a pesquisa sobre a temática. 

Além disso, notou-se uma preocupação maior com os resultados que o mercado publicitário 

produz na mente do consumidor. 

As próximas páginas apresentam capítulos de referencial teórico para a melhor 

compreensão do tema tratado neste estudo. Eles abordam tópicos sobre: dimensões do 

mercado e subtópicos como identidade, valores e imagem de marca, mercado de marca e 

mercado de produtos sustentáveis; e o público consumidor e subtópicos como percepção do 

consumidor, consumo cultural e consumo e moda. Adiante será abordada a metodologia 

utilizada na pesquisa e o histórico da marca Made In Guarda e após isso será exposta a análise 

da pesquisa realizada com o público consumidor da marca.  

A metodologia utilizada para abranger tais conteúdos consiste em uma pesquisa em 

nível exploratório para situar-se na realidade social da marca e tem caráter quantitativo e 

qualitativo a partir do questionário de pesquisa, que requer coleta e interpretação de dados. 

Dessa forma, a percepção dos consumidores da Made In Guarda é melhor compreendida e sua 

comunicação é entendida por meio de análise de conteúdo dos materiais publicitários da 

marca. Assim, o resultado da pesquisa aplicada aos consumidores da marca se obtém por 

meio da Internet com a ferramenta Google Doc, selecionando uma amostra do universo desse 

público. 
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1. DIMENSÃO DE MERCADO 

 

Este capítulo inicial abrange as questões mercadológicas que envolvem a atuação de 

uma marca. A partir disso é considerada a construção conceitual de uma identidade visual 

para fomentar o consumo. Além dessa consideração, há a compreensão das estratégias que 

elaboram identidade de marca e seus valores, representando o conteúdo essencial de uma 

marca, características que são seguidas pela imagem de marca, a qual trata da perspectiva que 

uma marca cria no mercado. Inserido nessa visão encontra-se ainda, a discussão sobre o 

posicionamento de marca e, consequentemente, segmentação de mercado, assunto que aborda 

a importância social dessa atuação que reflete nos valores de consumo. Também é discutido o 

mercado de produtos sustentáveis visto que o objeto de estudo está situado nesse segmento. 

 

 

1.1 IDENTIDADE, VALORES E IMAGEM DE MARCA 

 

Ao longo da história, as marcas sofreram modificações, tanto na sua lógica funcional, 

quanto no seu papel representativo de significados. Essa causa se deve em grande parte, ao 

lugar que ocupa na mentalidade dos consumidores e no espaço social. Fruto disso, a marca 

tornou-se um paradigma com transformações não lineares, a partir de discussões conceituais 

advindas da opinião pública. O interesse sobre debater o fundamento de uma marca 

demonstra a importância que adquiriu no cenário social. Isso porque antes se aliava as marcas 

a um universo fechado de valor financeiro, já nos últimos vinte anos, a mesma vem sendo 

caracterizada por aspectos humanos que refletem muito de quem as vê e as compra. E assim 

ocorreu a evolução vital da marca, pois como menciona Semprini (2006), a marca já não era 

mais somente um adjetivo para produtos e serviços, criando um caráter autônomo de 

comunicação. Também, segundo o autor, essa tendência seguiu um novo comportamento que 

emergia, o do consumidor que desejava ser estimulado e seduzido por uma marca, ao invés de 

ser apenas informado sobre preço e qualidade. Com essa barreira limitada do consumo 

ultrapassada pela marca, se deu o momento dela invadir o espaço social. Por isso, na visão 

atual, há muitas marcas não-convencionais que agregam valores subjetivos e intangíveis. 

Segundo Butterfield (2005), isso gera o conceito de adesão, pois as marcas passaram a 

perguntar ao consumidor não mais se querem comprá-las, mas questionar se eles aderem à 
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causa que as mesmas defendem. Esse aspecto demonstra as tentativas insuficientes de 

definição clássica de marca. 

A concepção de marca na sociedade pós-moderna gera muitas críticas pela opinião 

pública. Isso se deve pelo sucesso de seu reconhecimento, mas também da sua atuação 

mutante desde os anos 60, que segundo Semprini (2006) era representada por uma 

publicidade de estereótipos sociais hipócritas e a criação de falsas necessidades de consumo. 

Ao longo do tempo, ocorreu a evolução da forma de marca no mercado, que seguiu com 

tenacidade e tornou-se destaque social, por “sua criatividade, capacidade de entrar em 

ressonância com os valores da época, seu desempenho no fato de dar acesso ao universo do 

consumo, sua relação com o imaginário coletivo” segundo Semprini (2006, p. 275). Essas 

relevâncias são percebidas na marca pós-moderna e, sobretudo, é reconhecida a disseminação 

da marca através das esferas sociais, que transcende os objetivos de consumo e de economia.  

Como aponta Semprini (2006, p. 274), “a lógica de marca se situa de maneira 

estratégica e particularmente sólida no cruzamento de três dimensões que desempenham um 

papel-chave na definição de um espaço social pós-moderno: o consumo, a comunicação e a 

economia”. Assim, a marca gradativamente se transforma em dispositivo amplificador do 

discurso social e na gestão dessa lógica de mercado, a qual difunde o consumo no universo 

social estetizado por ela, mas também cria significados pertinentes a uma sociologia empírica 

entre marca e consumidor. Essa valorização da forma de uma marca não deve ser encarada 

como um disfarce fútil de uma representação sem conteúdo tangível. Ao contrário, o suporte 

técnico visual propõe infinitas ferramentas para tornar atraente o “primeiro plano”, sua forma 

de manifestar ideológica. Isso acontece porque houve a consciência de que as marcas existem 

em parte para criar hábitos e moldar comportamento. Ratificando essa ideia Butterfield (2005, 

p. 217) entende que a: 

 

Marca pode ser qualquer coisa da qual as pessoas que com ela interagem possam ou 

tenham o direito de, no futuro, extrair algum tipo de “valor” ou expressar algum 

elemento da sua identidade e da qual a organização provedora procure auferir valor 

– monetário ou não. 

 

A identidade citada sugere o amplo sentido que torna real uma marca, o que se deve 

também a evolução do relacionamento mais complexo dos consumidores com as marcas. Tal 

relação se constrói em longo prazo, desde o atendimento na loja até as peças de marketing 

digital ou tradicional, a partir da expressão em todos os meios sobre a importância da conexão 

entre público-alvo e marca no mercado. Nesse contexto, de acordo com Semprini (1995, p. 

62) “a identidade de uma marca é a forma com que uma marca se faz visível e se materializa 
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nos discursos que os atores sociais cruzam entre si. Uma marca só é tangível e observável 

através de sua identidade”. Assim, a identidade de marca é dita como um fator diferenciador e 

confirma a relação entre marca e produto, como sendo um elo indissolúvel que inspira 

constantes cuidados de quem a criou em relação à comunicação direcionada ao público-alvo. 

Com isso, a concepção de identidade de marca resulta de uma interação sintonizada entre 

discurso e imagem, ou seja, a elaboração de uma comunicação corporativa de marca que 

tenha afinidade entre a intenção discursiva que produz e a forma que essa imagem é sentida 

pelo receptor da mensagem. 

Visto isso, é importante atentar para a forma com que a imagem da marca é expressa 

na vida cotidiana dos seus consumidores, pois deve sempre estar carregada de sentido em 

relação aos valores propostos na sua conceituação que formou uma identidade. A partir disso, 

é projetada uma imagem na mente do público consumidor da marca. Pinho (2001, p. 179) 

afirma que “a imagem de marca é construída por meio das mais diversas fontes: experiências 

em usos do produto, identidade da empresa, publicidade, promoção de vendas, etc.”. Por isso, 

ao constituir a marca, tanto de forma visual, quanto conceitual é preciso unir os aspectos 

pertinentes que conferem proximidade com o público-alvo e a realidade vivenciada 

positivamente pela empresa, que legitimem seus valores. 

A imagem de marca apresenta informações que não se restringem ao produto 

designado pela marca, mas abrangem todo o universo desse produto e das empresas que o 

fabricam e revendem. Isso vai ao encontro do que afirma Perez (2004, p.10), sobre quando a 

marca deixa de ser apenas uma arte gráfica transformando-se em “uma conexão simbólica e 

afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional, e as 

pessoas para as quais se destina”. Assim, é gerada paralelamente à produção material do 

produto, uma produção alegórica, um sistema de regras e normas que orientam os 

pensamentos e a conduta dos consumidores. A partir dessa produção se origina o valor da 

marca de fato, pois passa a existir gente que lhe confere confiança, assim como menciona 

Aaker (1998, p. 41): 

 

À medida que a lealdade da marca aumenta, a vulnerabilidade da base dos 

consumidores à ação da concorrência diminui. É um indicador do brand equity 

claramente ligado aos lucros futuros, uma vez que a lealdade à marca se traduz 

diretamente em vendas futuras.  

 

Essas diretrizes fazem a linguagem da marca ultrapassar os aspectos materiais e 

conquistar psicologicamente o apreço do consumidor. Isso ocorre por meio de suas 
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necessidades ou desejos e são evidenciados por um dos princípios que a marca deve ter 

agregado, como apresenta Charaudeau (apud ZOZZOLI, 1998), da alteridade, o qual fala 

sobre a reciprocidade do processo em que todos os atos de linguagem são fenômenos de troca 

entre parceiros, o que não acontece de forma simétrica de reconhecimento e legitimação do 

outro. Também se converge a esse conceito a citação de Semprini (1995, p. 133) quando 

afirma que “a identidade de uma marca está fundamentada sobre um número reduzido de 

valores básicos que se transformam depois e sucessivamente em narrações e discursos, graças 

aos distintos meios semióticos que tem a sua disposição a marca”. Essa ideia traduz a 

importância do desenvolvimento dos valores de uma marca diante de seu público-alvo, em 

detrimento das diversas formas de propagar isso nos meios de comunicação.  

A partir desse modelo de marca, que participa do mercado de maneira proativa, 

planejando a comunicação estratégica para seu público consumidor, ocorre a fuga do 

paradigma estético generalizado proposto por uma marca. Isso se transforma através dos 

valores de marca quando são designados a reger a essência da mesma, e ainda quando são 

expressos adequadamente pela publicidade. 

As organizações mantêm relações com seus públicos, cujos efeitos revertem-se sobre 

seus produtos e elas mesmas, como no atendimento pessoal ou na publicidade exposta, que 

representa a marca como um símbolo de referência para os clientes em nível mercadológico e 

institucional. Portanto, a construção de imagem de marca, como percepção individual da 

imagem do produto, da sua marca e de sua empresa titular, se mostra a forma mais adequada 

de organizar o posicionamento no mercado. Segundo Lupetti (2006, p. 75), “o princípio 

básico do posicionamento é a percepção que as pessoas têm sobre determinada empresa, 

produto ou pessoa diante dos concorrentes”. Esta percepção é o que cria uma imagem de 

marca, a qual tem função de influenciar o pensamento do consumidor. Sendo assim, pode-se 

afirmar que o posicionamento está diretamente ligado a imagens e associações, que a partir da 

imagem de marca cria uma ligação com seus consumidores e suas impressões sobre ela que 

tem suma importância e conforme aponta Vieira (2002, p. 119): 

 

A percepção da marca é o produto de uma expressão gráfica (ela tem uma cara), de 

uma expressão filosófica (ela tem alguma coisa a dizer) e de uma experiência (ela 

tem alguma coisa a trocar). Cada um desses momentos remete à origem da marca e à 

confiabilidade de seus propósitos. Por isso a imagem, o discurso e a ação devem 

fazer sentido entre si, como membros de uma mesma família ética. 

 

Dessa forma, é demonstrada a relevância da percepção da marca pelo consumidor no 

processo comunicacional. Isso, porque é por meio dessa percepção que o consumidor 
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seleciona e interpreta as informações emitidas pela marca, gerando juízos de valor que geram 

diferenciação para a marca no mercado, a qual deve continuamente gerenciar esse 

entendimento para que seja positivo. Com isso, é possível abranger o hedonismo calculista do 

consumidor que adota um estilo de vida e busca referências específicas para manter esse 

diferencial como grupo social. Isso ressalta a afirmação de Featherstone (1995, p. 123) sobre 

os consumidores modernos:  

 

Os novos heróis da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de vida de 

maneira irrefletida, perante a tradição ou o hábito, transformam o estilo num projeto 

de vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo na especificidade do 

conjunto de bens, roupas, práticas, experiências, aparências e disposições corporais 

destinados a compor um estilo de vida. 

 

Visto isso, é imprescindível atentar aos valores éticos comunicados de modo uniforme, 

ou seja, deve haver uma coerência entre o que é posicionado no mercado sobre a marca e o 

que é realizado em sua divulgação. Pois, através dessa construção coesa de imagem de marca 

se encontram personalidades moldadas, de consumidores da mesma que criaram identificação 

pessoal com os valores que perceberam nessa representação simbólica significativa, a marca. 

Essa convergência de valores ocorre devido à mediação humana que a marca expressa, 

segundo Semprini (2006). O autor apresenta essa capacidade de relação entre marca e seus 

destinatários como um processo contínuo e intenso, quando há conversão entre duas culturas, 

em que há fidelidade com uma marca. Nesse cenário, o aspecto humano não é totalmente 

controlável diante da carga subjetiva, mas de fato confere autenticidade à marca, com sua 

ligação emocional ao atingir seus consumidores na percepção de mercado. 

 

 

1.2 MERCADO DE MARCA 

 

O sistema básico de funcionamento do mercado consiste no movimento de oferta e 

demanda de mercadorias ou serviços e é nesse aspecto que se encontra a atuação primária de 

uma marca para mediar as relações de compra e venda. Isso exibe segundo Semprini (1995, p. 

38), “A missão dos produtores é pôr seus produtos a disposição dos consumidores para que 

esses os possam comprar. O consumidor, no entanto, não estabelece contato, não se relaciona 

com o produto até que não tenha o adquirido”.  Essa visão simplista e bipartida do mercado 

foi transformada. A relação moderna de mercado funciona com mais contato humano e maior 

sintonia na comunicação. Essa nova concepção de mercado se faz presente no texto de 
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Semprini (1995, p. 41), “A oposição entre oferta e demanda que caracterizava o mercado de 

produtos se redefine agora como uma relação entre um sistema de produção e um sistema de 

recepção”. Assim, conforme o autor se classifica o mercado de marca, que demonstra a 

influência de ambos os sistemas no produto e nos discursos que conferem sentido ao mesmo. 

Em razão disso, o consumidor se tornou mais exigente na escolha de produtos e as marcas 

planejam estrategicamente o relacionamento com o público-alvo, o que simultaneamente 

torna o consumidor mais atento aos valores de marca através de seu posicionamento de 

mercado e por meio das experiências de compra. Desse modo, se expressa a dinâmica do 

mercado de marca, no qual produtores e receptores realizam não somente  intercâmbio de 

produtos, mas também de discursos. 

Nesse cenário em que o consumo deixa de ser algo essencialmente material e físico, 

formando relações humanas através dos valores simbólicos na comunicação, se destaca a 

segmentação de mercado, que possibilita isso de forma efetiva. Para Churchill e Peter (2000, 

p. 205), “segmentação de mercado é dividir um mercado em grupos de compradores 

potenciais que tenham semelhantes necessidades e desejos, percepções de valores ou 

comportamentos de compra”. Nessa construção discursiva de marca no mercado, com a 

comunicação direcionada a um público específico, há uma interação mais íntima entre marca 

e consumidor, pois os valores comunicados são pontuais, logo se tornam legítimos e conferem 

maior credibilidade social. Compactuando com essa linha de pensamento, Costa (2007) 

lembra que toda e qualquer empresa da atualidade deve concentrar-se em algumas 

competências básicas, pelo fato de não conseguir ser ótima em todos os segmentos que atua.  

Por isso é importante que uma empresa segmente sua inserção no mercado, pois dessa 

maneira irá atuar com foco em um público-alvo e com base na superação das ações dos 

concorrentes. Assim, a empresa se torna apta a exercer suas funções com excelência e obtém 

reconhecimento daqueles para quem se direciona, conquistando o sucesso pela preferência de 

marca no mercado, e também por sua relevância de valores de marca. 

Com a segmentação de mercado torna-se mais fácil para a empresa satisfazer suas 

necessidades e desejos, pois no composto de marketing são desenvolvidas as necessidades 

específicas desse segmento. Desse modo, a empresa desenvolve e comercializa produtos que 

se aproximem mais ao ponto de satisfazer as necessidades de seus consumidores. Conforme 

Kotler (1998, p. 226), “segmento de mercado é formado por um grande grupo de compradores 

identificáveis em um mercado”. Por essa razão, as empresas procuram isolar alguns 

segmentos amplos que formam um mercado e personalizar seus produtos para esse mercado, 

visto que os consumidores são bastante similares em desejos e necessidades, mas não são 
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iguais. Ainda, o cenário mercadológico deve revelar subsídios que permitam a segmentação 

do mercado, podendo assim considerar o que afirma Churchill e Peter (2000, p. 11): 

 

Para muitos produtos e serviços, os clientes poderiam ficar satisfeitos com as opções 

da concorrência. Assim, os profissionais de marketing devem considerar não só o 

valor que seus produtos e serviços oferecem, mas também se eles oferecem valor 

superior em relação aos produtos e serviços dos concorrentes. Se isso não acontecer, 

e não houver nenhuma estratégia disponível para corrigir a situação, a empresa e o 

profissional de marketing podem ter dificuldade para sobreviver no longo prazo. 

 

Diante disso que explana os autores, há vantagens da segmentação e comunicação 

direcionada, pois a identificação do mercado permite que a empresa saiba quem analisar nos 

seus esforços para entender melhor os consumidores. Considerando também os potenciais 

clientes nos quesitos que as diferem, como seus desejos, poder de compra, localizações 

geográficas, atitudes e hábitos de compra. Assim, a escolha de um público-alvo viabiliza a 

empresa mensurar o mercado que poderá explorar, identificando a concorrência e agindo de 

forma competitiva. 

Para Kotler (1998), o responsável para que uma empresa ocupe uma posição 

competitiva distinta e expressiva nas mentes dos consumidores é o posicionamento de 

mercado, que implica na maneira de elaborar a oferta e a imagem da empresa. Esse conceito 

mostra que a estratégia de posicionamento de marca é fundamental para identificar possíveis 

vantagens competitivas, como a diferenciação através das características do produto físico, 

dos serviços agregados, do atendimento ao cliente, ou mesmo da identidade visual da 

empresa. Ideia semelhante a essa é defendida por Semprini (1995, p. 155) ao citar que o 

posicionamento correto deve “identificar os valores básicos da marca, adapta-los ao terreno da 

comunicação e desenvolver de forma coerente, tanto a nível narrativo como superficial, o 

discurso que os refletirão”. Tal adequação se mostra como motivo de fortalecimento de uma 

marca no mercado, pois projeta os valores de modo mais fidedigno. O autor ainda afirma que 

é impossível analisar a identidade de uma marca somente a partir de sua comunicação 

publicitária, sendo necessário também estudar os valores de consumo que baseiam a definição 

de posicionamento no mercado.  

Com isso é permitido desenvolvimento narrativo dos ditos valores conforme aponta 

Semprini (1995), em seu mapa semiótico dos valores de consumo, que demonstra ser a 

ferramenta ideal para auxiliar na elaboração do posicionamento adequado e divide-se em 

fatores como tempo, espaço, atores, relações e paixões. Nessa classificação, o autor subparte o 

mapa entre utópico, lúdico, prático e crítico. Entre a convergência de valores utópicos e 
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valores críticos encontra-se a identidade definida pela noção de missão. Essa noção para uma 

marca implica na concepção idealista de futuro, na transcendência comprometida, que atua 

com senso ético e pensa no coletivo, bem como representa o posicionamento da marca 

estudada nesse trabalho. Isso ocasiona a reflexão necessária de um conceito sustentável que a 

mesma tem, o que agrega potenciais de progresso ao futuro do meio ambiente. 

Toledo e Hemzo (1991, p. 12) concordam com isso ao afirmarem que "o 

posicionamento estratégico tem sido descrito como um instrumento de apoio ao processo de 

decisões estratégicas relacionadas à conceituação de produtos e empresas, à comunicação de 

suas características e atributos a segmentos de mercado específicos." Por isso, é importante 

elaborar um posicionamento de mercado bem definido em uma empresa, para que a mesma 

alcance os objetivos de reconhecimento de marca por meio do consumidor. 

 

 

1.2.1 Mercado de produtos sustentáveis 

 

Desenvolvimento sustentável, segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente
1
 

(1987) é a “exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação das 

necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como de sua conservação no interesse 

das gerações futuras”. Nesse quesito, o Brasil é privilegiado, pois é rico em matérias-primas 

naturais renováveis, com mais de 20% da biodiversidade planetária
2
. Atento a essa grande 

oportunidade de empreendimento, o mercado interno brasileiro já dispõe de consideráveis 

nichos de consumo e poder aquisitivo para ecoprodutos, bens de consumo elaborados de 

maneira que não agridam a natureza e nem o ser humano. Com isso, além de buscar 

concordância legal com a noção de Responsabilidade Ambiental, as empresas também 

diminuem seus custos por meio da produção sustentável e protegem a reputação perante 

consumidores e a sociedade civil atual mais vigilante. Isso configura a noção de 

sustentabilidade que citado por Jacobi (1997), implica, portanto, uma inter-relação necessária 

de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura com o atual padrão de 

desenvolvimento.  

                                                           
 

1 Informação obtida através do artigo de Márcio Araújo, consultor e diretor do IDHEA – Instituto para o Desenvolvimento da 

Habitação Ecológica, www.idhea.com.br 
2
Informação obtida através do artigo de Márcio Araújo, consultor e diretor do IDHEA – Instituto para o Desenvolvimento da 

Habitação Ecológica, www.idhea.com.br 
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Diante da pertinência desse assunto, o Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR) divulgou em 2011, novas normas para a publicidade que contenha 

apelos de sustentabilidade. Tais regras tem o sentido de reduzir o espaço para usos do tema 

sustentabilidade que, de alguma forma, possam banaliza-lo ou confundir os consumidores. 

Além de condenar todo e qualquer anúncio que estimule o desrespeito ao meio ambiente, o 

Código recomenda que a menção à sustentabilidade em publicidade obedeça estritamente a 

critérios de veracidade, exatidão, pertinência e relevância. 

O novo cenário social que visa uma produção sustentável propiciou um consumidor 

socialmente consciente, que conforme cita Webster (apud BEDANTE, 2004) é o que leva em 

consideração as consequências públicas de seu consumo pessoal ou como aquele que atenta 

para usar o seu poder de compra para obter mudanças sociais. Diante disso, torna-se essencial 

a atenção dos consumidores para empresas que atuam com uma produção sustentável, visto 

que se vive em um mundo com recursos naturais cada vez mais escassos e mudanças 

climáticas globais constantes.  

Nesse panorama, a publicidade vem acompanhando o desenvolvimento dos estágios 

econômicos da vida humana, o que torna necessário conciliar a lucratividade da empresa, a 

satisfação das necessidades e desejos do cliente e ainda, conforme Medeiros (2009, p. 350), 

“agora os questionamentos recaem sobre as consequências do incentivo ao consumo 

exagerado e as implicações sociais que dizem respeito à qualidade do meio ambiente”. Logo, 

se deve considerar que as práticas comerciais não podem mais avaliar apenas o lucro de suas 

ações, mas também o impacto delas no bem estar da sociedade, sempre visando os objetivos 

de responsabilidade social da organização. Convergente a essa concepção, Baldissera (2009) 

aponta que pode ser desapropriado o sentido legítimo de sustentabilidade quando a partir dela, 

empresas buscam autopromoção, visibilidade e mesmo imagem-conceito. Essa situação 

ocorre devido a forma deturpada de ver a sustentabilidade nas corporações, a qual representa 

um sinônimo de vantagem competitiva, pois os atributos ecológicos integrados na produção 

conferem uma grande potencialidade para o consumo diferenciado. 

A empresa tem de estar bem resolvida ao agir em prol da forma de gestão sustentável 

para sua realidade de mercado, mas o retorno disso é um destaque importante atualmente para 

os empreendimentos. Para Condington (apud DIAS, 2007, p. 74) “marketing ambiental é uma 

mudança de perspectivas na forma de fazer negócios, pois exige responsabilidade e 

compromisso ambiental global da empresa”. Portanto, se conduzido dessa forma, a inserção 

dos pilares da sustentabilidade na estratégia e gestão de produtos e serviços em setores 

tradicionais, só haverão de prosperar. Assim, nota-se que o marketing ambiental é o elemento 
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decisivo para empresas em que a preservação ecológica tem se tornado uma parte integrante 

da estratégia do negócio. A partir disso, também é percebida a capacidade do produto 

ecológico de despertar a consciência eco-social da comunidade e educar ambientalmente 

quem o produz e quem o consome, mas conforme cita Vezzoli (2005, p. 58): 

 

A transição para a sustentabilidade pode acontecer por caminhos traumáticos, por 

obrigar a uma reorganização do sistema, uma transição por escolha, como efeitos de 

mudanças culturais, econômicas e políticas voluntárias que reorientem as atividades 

de produção e consumo. 

 

Nesse desígnio, algumas empresas têxteis brasileiras passaram a incorporar a ideia do 

marketing ambiental. Essas se preocupam em rever todo processo produtivo e tratar os 

afluentes, para amenizar os danos ambientais. Dessa maneira, incide a base da moda 

ecológica que utiliza fibras e tintas naturais e faz reciclagem de roupas e objetos usados e 

ainda confecciona roupas orgânicas, cuja produção dos tecidos não emprega produtos 

químicos
3
. Assim, a reciclagem é outro componente importante pensado junto a moda 

ecológica, não somente para proteger o meio ambiente, mas também para promover a 

economia nas grandes empresas e recuperar materiais nos países em desenvolvimento. 

Segundo o filósofo francês Lipovetsky (2009), a moda representa o reflexo da 

sociedade, que orienta o comportamento humano e está presente na sua interação com o 

mundo, a fim de reivindicar a legítima singularidade. Diante desta definição, questiona-se o 

desafio em conciliar a moda com o desenvolvimento sustentável na era atual de 

egocentrismos exacerbados. Embora haja eventuais considerações persuasivas de um produto 

como: conforto, durabilidade, viabilidade e preço, o que deve interferir na escolha do 

vestuário está na consciência do consumidor, por sua percepção da marca que compra. Por 

isso, cabe destacar que o indivíduo que compra assume cada vez mais uma função 

transformadora na sociedade, pois essa atenção pela defesa da qualidade de vida torna-se 

essencial para promover o desenvolvimento sustentável na vida humana.  

 

 

 

                                                           
 

3
KÖHLER, Neide Schulte; DORNBUSCH, Luciana Lopes. Sustentabilidade ambiental: um desafio para a moda. 

Publicação disponível em: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ publicacionesdc/vista/detalhe_articulo. Acesso em 15 de 

Junho de 2012. 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/%20publicacionesdc/vista/
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2. O PÚBLICO CONSUMIDOR 

 

Neste segundo momento do estudo, o público consumidor é entendido como 

participante ativo do mercado, sendo responsável pela legitimação de marcas e pelas 

transformações culturais de consumo. Com isso, o consumidor é compreendido através de 

suas percepções por meio da capacidade cognitiva diante da mídia e da publicidade e da 

sensibilidade que implica na abstração pessoal no processo de inteligência de informações e 

valores. Nesse contexto é abordado o universo que influencia no comportamento de compra 

de um indivíduo ou de um grupo, considerando os estilos de vida e as implicações sociais e 

econômicas do consumo cultural. 

 

 

2.1 PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Ao decorrer da história do capitalismo houve etapas influenciadas pela 

industrialização e pela produção em massa no século XX, em que se criou uma cultura que 

predominava o consumo como objetivo da produção de mercadorias. A partir da expansão do 

consumo nesse contexto, segundo Featherstone (1995) a necessidade e o desejo de acumular 

bens materiais ultrapassou a compreensão econômica, o que não se transformou devido a 

mudanças na realidade capitalista, e sim, em virtude da mudança de pensamentos dos 

consumidores, ou seja, do ponto de vista da realidade do consumo. Isso ocorreu, pois tal 

progresso do capitalismo precisava da construção de novos mercados, com educação de um 

novo público consumidor, que ficou a cargo da publicidade e da mídia. Concomitantemente 

nesse cenário, ocorreu uma influência social de dupla via, pois o mercado orientou o 

comportamento do consumidor, mas também o tornou mais livre e independente para se 

expressar diante da diversidade de escolhas que surgiram, o que moldou o mercado a seu 

favor. Segundo Featherstone (1995) nessa situação encontra-se o começo de uma fase da 

sociedade ocidental contemporânea de oferta excessiva de bens simbólicos, o que acarreta 

uma tendência à desordem cultural ou pós-modernismo, questionando as novas relações entre 

o âmbito econômico, cultural e social. 

Diante dessa abordagem, é imprescindível abranger a área do comportamento do 

consumidor, que para Kotler (1998), estuda como indivíduos, grupos e organizações 

selecionam, compram, usam e dispõem de bens, serviços, ideias ou experiências para 
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satisfazer as suas necessidades e desejos. Samara e Morsch (2005) compartilham esse mesmo 

pensamento e acrescentam que tal estudo procura entender o processo de como, quando e por 

que as pessoas compram. A partir dessa concepção, avalia-se que através da escolha no 

momento da compra expressam-se desejos, sentimentos, convicções e ideais do consumidor. 

Isso é melhor demonstrado na tabela 1, que diferencia os novos e os velhos consumidores: 

 

Tab 1: Velhos e Novos consumidores 

Velhos Consumidores 

Buscam conveniência 

Sincronizados 

Envolvidos menos frequentemente 

Conformistas 

Menos bem-informados 

Novos Consumidores 

Buscam autenticidade 

Individuais 

Envolvidos  

Independentes 

Bem-informados 

Fonte: Lewis (2004, p. 16). 

 

A partir dessas informações, entende-se que os consumidores modernos estão à 

procura de uma identidade projetada nos bens de consumo e têm como combustível a 

informação. Os velhos e os novos consumidores têm características que se cruzam de acordo 

com a circunstância, segundo Lewis (2004). Isso ressalta o crescente envolvimento do 

consumidor com os produtos que consome, a fim de gerar por meio de seus atributos uma 

linguagem individual e social. Tal comportamento se dá segundo Featherstone (1995, p. 33), 

“uma vez que a dominância do valor de troca conseguiu suprimir a memória de uso original 

dos bens. Assim, as mercadorias ficam livres para adquirir uma ampla variedade de 

associações e ilusões culturais”. Em especial a publicidade, como afirma o autor, tem a 

capacidade de explorar essas possibilidades, exaltando o romantismo e ideais imagéticos de 

beleza e de sucesso através dos bens de consumo mundanos. Portanto, se um produto de moda 

agregar o desenvolvimento sustentável, cujo diferencial é estimulado pelas relações sociais da 

atualidade, o usuário poderá comunicar essa sensibilidade à mudança de padrões, inserindo 

esse estilo de vida na personalidade e se posicionando em um grupo distinto na sociedade, que 

defende a causa ecológica. 

A ligação entre o diferencial do produto e o espaço que ele ocupa na mente do 

consumidor, pelo que afirma Randazzo (1996) é a marca que faz. Nesse espaço há um estilo 

de vida pré-definido que a cultura do consumo visa explorar para que haja identificação com 

uma marca. De acordo com Reimer (apud FILHO, 2003, p. 121): 
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A expressão estilo de vida começou a ser utilizada na virada do século XX, 

momento em que a sociologia se tornava uma disciplina independente. 

Industrialização e urbanização, dois aspectos importantes da modernidade, 

sinônimos de alta mobilidade e mudança constante, criam novas perspectivas para o 

lazer e o consumo, áreas que passam a ocupar um espaço crescente do status social. 

 

A sociedade atual apresenta diferentes estilos de vida que são padronizados pela moda 

para facilitar a comunicação de massa, onde as marcas tendem a modificar seus produtos 

periodicamente ao propagar bens, serviços e experiências, mas mantém um conceito exclusivo 

para que não aconteçam divergências de identidade. Isso acorre para que haja uma atitude do 

consumidor em relação à marca, o que segundo Schiffman e Kanuk (2000), é uma 

predisposição a se comportar de maneira continuamente favorável ou desfavorável em relação 

a um determinado objeto. Convergindo com isso, Lewis (2004, p. 25) cita que “os produtos e 

serviços „autênticos‟ valorizam o dinheiro, pois apresentam qualidade superior, são mais 

confiáveis e provavelmente mantenham seu valor com o tempo, ou até mesmo aumentem a 

recompensa do investimento.” Por isso, a atitude de compra do consumidor atual visa uma 

auto-identidade, o que conforme Sartre (1978) faz parte da essência existencialista, pelo fato 

do homem estar invariavelmente fora de si e é se projetando para o externo que ele dá sentido 

a existência humana, e persegue fins transcendentes para que possa existir.  

Essa conceituação corrobora o que seria a busca de uma pessoa por sua autenticidade 

de ser, onde em meio a uma sociedade repleta de situações monótonas e fugazes, surge o 

desejo de ser diferente e autêntico com a forma de pensar e agir.  Essa ideia se coaduna ao 

conceito de consumo cultural oferecido por Rapaille (2007, p. 151) quando apresenta os 

negócios em acordo com o Código Cultural “sempre que reforça o sentimento de que o ato de 

fazer compras é uma experiência alegre e afirmativa da vida”. O autor ainda expressa o tal 

preceito cultural americano para fazer compras, que significa reconectar-se com a vida, 

enquanto o francês significa aprender sua cultura. Dessa forma, tanto a filosofia Sartriana, 

quanto a antropologia aliada ao marketing de Rapaille demonstram a intenção humana de 

consumir algo, que está sempre relacionada à projeção da sua autenticidade, seja cultural ou 

existencial. 

Isso é refletido pelo comportamento de compra, onde o consumidor se torna favorável 

ao produto, com base em informações adquiridas sobre o mesmo, seja pela exposição à 

propaganda veiculada, pela experiência de compra anterior, pelo impacto visual e conceitual 

da marca, etc. Com essa ideia, há o conceito de Butterfield (2005, p. 134): 
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Um aspecto vital de se impulsionar a preferência por uma marca é o padrão 

complexo de crenças dos consumidores. Como não existem dois indivíduos iguais, 

também as impressões sobre a marca mudam de pessoa para pessoa. As proposições 

da marca que se expressam criativamente pelos meios de propaganda são uma 

maneira muito poderosa de moldar essas impressões, bem como as crenças do 

consumidor, por meio da experiência compartilhada de uma empresa ou marca. 

 

Essa afirmação demonstra o que constitui o motivo da fidelidade e a força da marca: o 

fato da fidelidade ser transacional, ou seja, tem de ser ganha. Por isso deve ser realizado um 

trabalho de marketing e publicidade que gere atitudes positivas dos consumidores a fim de 

priorizar uma marca. Assim, os profissionais dessas áreas podem segmentar o mercado de 

acordo com o comportamento de compra do consumidor que pode variar do mais prudente ao 

mais impulsivo e detém certa frequência de uso, através da percepção da marca. Nesse 

contexto, como se refere Perez (2010), a imagem de uma marca é a resultante de um processo 

cognitivo que leva a um comportamento de adesão, indiferença ou rejeição. E este processo é 

orgânico, o que implica em ações contínuas para o fortalecimento dos vínculos de sentido. Por 

isso os gestores de marca devem convergir seus esforços para o constante monitoramento da 

reverberação da publicidade que a marca traz ao mercado, visto que a mesma sempre procura 

gerar uma forte e indiscutível percepção de satisfação nas mentes que interpretarão a 

mensagem publicitária. 

 

 

2.2 CONSUMO CULTURAL 

 

O consumo é um fenômeno predominantemente cultural, visto que a cultura representa 

hábitos e costumes de um povo, ambiente em que se encontram forças econômicas e políticas 

ímpares. Nesse contexto social as tendências do mercado seguem a cultura, mas 

simultaneamente é a mesma que forma o tipo de consumo realizado em uma sociedade. Nesse 

contexto, segundo Featherstone (1995) a lógica do consumo aponta para os modos 

socialmente estruturados no uso de bens, como forma de demarcação das relações sociais. 

Isso demonstra a valoração funcional dos produtos que diminui gradativamente, conferindo 

espaço para o aumentou da importância de valores simbólicos em uma troca comercial. 

O consumo que aborda tal cultura material envolve também a comunicação social, a 

qual estando inserida no capitalismo moderno criou faces de totalização da informação, o que 

foi responsável pela formação de uma cultura de massa. Nesse panorama encontra-se uma 

ampliação da função capitalista, de exclusivamente econômica, para política e cultural, 
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gerando a uniformização informativa no momento em que se pretende vender. Tal 

racionalidade gerada pelo sistema produz definições de cultura, o que reflete no consumo 

cultural, que confere a explicação lógica do mercado.  

A veracidade desse processo tem origem na industrialização que se tornou o cerne da 

existência social e provocou conflitos, que conforme Barbero (2003, p. 75) foi “entendida 

como emergência do acontecimento, contracultura, implosão do social, morte do espaço 

público ou impasse na legitimação do capitalismo”. A partir disso, o autor esclarece o 

surgimento do termo “indústria cultural”, em um texto de Horkheimer e Adorno de 1947. 

Essa expressão simboliza a unidade de sistema que reflete a lógica industrial e sua relação 

com a sociedade, embasado em um preceito que muitas vezes, como cita Barbero (2003, p. 

79) acaba “desmascarando a pretensão de uma existência a salvo da chantagem e da 

cumplicidade, de uma existência constituída por um encontro que para escapar à comunicação 

degradada converte à relação eu-tu no lugar de verdade”.  

Seguindo esse pensamento, a indústria cultural é conhecida por banalizar a vida 

cotidiana e enaltecer qualquer coisa, que possa sugerir relações de propriedade e poder. Essa é 

uma representação da pós-modernidade, que favorece a estetização do cotidiano no campo do 

consumo e isso afeta a percepção a todo o resto, situação em que segundo Featherstone (1995, 

p. 172) as “artes e experiências estéticas tornam-se, assim, paradigmas dominantes do 

conhecimento, da experiência e do sentido da vida”. Esse aspecto colabora para formar a 

mente de consumidores sociais que criam valores maiores para bens e vivências comerciais, a 

procura de uma imagem pessoal autêntica e mais feliz. 

A noção de cultura pós-moderna deriva de conceitos ocidentais e segundo 

Featherstone (1995) confere uma abertura para a alteridade de bens materiais e para a 

desordem cultural. Alteridade representa o pressuposto básico de todo homem que vive em 

sociedade, de precisar interagir, sendo interdepende do outro, o que relacionado aos bens 

materiais significa a necessidade do ser social, de possuir coisas para interagir com o mundo 

que vive. Ainda, o autor comenta sobre o surgimento do termo “ética de consumo”, para 

explicitar a escolha do consumidor por influência de crenças e valores no ato de consumir, o 

que acarreta no enfoque do indivíduo na estrutura de status e poder social inserido nesse 

comportamento, que segue uma cultura vigente de determinados grupos sociais.  

Assim caracteriza-se uma sociedade-cultura de consumo, que reduz o indivíduo à 

condição de consumidor como consequência do processo mecânico formado nesse sistema 

que expande a mentalidade consumista. O que também intensifica isso são as novas formas de 
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relacionamentos com os meios de comunicação, com a alta tecnologia, com as indústrias da 

informação e com as maneiras pós-modernas de valorizar o ser e o ter na existência humana. 

Dessa forma, encontra-se a emergência da cultura comum que designa a tradição das 

classes trabalhadoras e cria um estilo de vida popular que valoriza a família e contém um grau 

de fatalismo e desconfiança em relação a mudanças, com um moralismo religioso e 

capacidade de improvisação sempre a procura de uma vida hedonista. A partir dessa 

padronização surgem estilos de vida específicos em uma sociedade, em que uma pessoa pode 

criar capital social em seu grupo de relacionamentos, ou seja, um valor agregado para sua vida 

que diferencie suas atitudes.  

Através da visão uniforme da cultura de consumo o mercado elabora sentidos para 

imagens de marca, que exploram as características culturais inseridas no contexto do consumo 

e assim ocorre a ação da indústria cultural, que é avaliada através de um critério básico como 

cita Barbero (2003, p. 120), “o efeito das forças de mudança está essencialmente 

condicionado pelo grau em que a atitude nova pode apoiar-se sobre uma atitude antiga. O que 

não impede que a ação do massivo seja por sua vez sentida como uma operação de 

despossessão cultural”. Com essa afirmação há uma reflexão a respeito do conjunto de 

ferramentas persuasivas que são aplicadas ao consumidor para que sua adesão a uma marca 

ou a um produto seja baseada em sentimentos intrínsecos e crenças antigas, mesmo sendo 

algo novo para o universo de consumo da pessoa. Essa nova atitude de consumo opera 

proporcionalmente em relação às ideias arraigadas, ou seja, será possível somente se as 

concepções conservadoras formarem a base de segurança para consumir algo inovador em 

seus costumes. 

 

 

2.3 CONSUMO E MODA 

 

O mercado da moda se renova constantemente em busca de temáticas de vestuário que 

seja convergente com os estilos de vida dos consumidores, pois os mesmos buscam na moda 

encontrar autenticidade em seus grupos sociais, por isso a mesma exerce forte influência na 

imagem de quem a veste. Isso está relacionado aos gostos pessoais e também a ideologia que 

uma pessoa segue. As pessoas precisam expressar isso nas roupas cotidianamente para com 

isso obter maior status social, pensando no princípio da alteridade que é inerente em cada ser 

humano, pois a maioria busca estar de acordo com as tendências da sociedade ou grupo que 

participa.  
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Segundo Semprini (2006), o consumo de massa democratizado e a individualidade 

advinda da pós-modernidade transformou o almejado status no estilo de ser. Por isso, a 

relação entre pessoas e bens materiais assemelha-se às relações sociais, pois há intenções 

subjetivas baseadas em interesses econômicos e afetivos, que buscam uma imagem social 

destacada e autêntica de ser nesse ambiente. A publicidade reafirma essa relação quando 

realiza criações de cunho comercial que são elaboradas de modo mais “humanizado”, para 

corresponder a um determinado estilo de vida e estado de espírito positivo, estratégia que 

minimiza prováveis resistências a aceitação da mensagem publicitária e amplia a necessidade 

de consumo. 

Dessa forma, ocorre uma influência considerável no comportamento do consumidor, 

através da sensibilidade a proposta subjetiva no campo comercial resulta na maximização de 

desejos e necessidades de consumo, o que pode ocasionar o consumismo. Mas, como seres 

culturais distintos, as pessoas têm códigos e significados impregnados em cada tomada de 

decisão que são diferentes. E atualmente há muitas diversidades de percepções que precisam 

ser reveladas para uma marca se direcionar corretamente ao mercado, pois como comenta 

Semprini (2006) os consumidores não se atraem, há muito tempo, somente pelo que é 

novidade. Ou seja, o que o mercado oferece de novo é sedutor, mas não tanto quanto o valor 

imaginário que se produz a partir de uma mercadoria. É isso o que mais importa para os 

consumidores contemporâneos, aquele produto ou serviço que se pode ver claramente o valor 

agregado, os ideais e o posicionamento da empresa. Essa apreensão da mensagem publicitária 

e comercial vai ao encontro da lógica de marca que se preocupa essencialmente em elaborar 

um discurso de credibilidade e que contenha uma ideologia específica, que transmita certos 

valores. Confirmando esse pensamento, segundo Semprini (2006, p. 50) “a marca é, em certo 

sentido, a instância que fornece um contexto dotado de sentido a uma experiência ou a um 

imaginário que, sozinhos, tenderiam a ser imprecisos ou muito abstratos”. 

A atuação de uma marca de moda quando direcionada para a inovação em 

posicionamento de produtos, visto que é uma área saturada em criatividade e temáticas, se 

torna capaz de atingir um consumidor fiel. Esse perfil de consumidor está disposto a aderir a 

proposta de uma marca, mas somente a mesma lhe proporcionar um simbolismo claro e 

coerente com os seus valores. Desse modo, há o entendimento da estruturação de uma marca 

no mercado, que relata o diferencial que a enaltece nesse meio. Com isso, o mercado 

conquista um sentido diferente para o consumo contemporâneo, aumentando a motivação das 

pessoas para consumir algo novo.  
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A era de metamorfoses contínuas no consumo moderno está ligada aos sentimentos 

efêmeros, que conduz a moda nas sociedades atuais, para que seja matéria representativa de 

valores humanos. Nesse destino que envolve um contexto ideológico, a pessoa que veste uma 

marca reconhecida de roupas, também veste o posicionamento no mercado, então com isso há 

uma convergência de valores. Mas segundo Lipovetsky (2009) nesse sentido a moda não é 

mais consolidada pela genuína criatividade e classe de vestir alta costura. Ainda, como aponta 

o autor, a moda sempre refletirá a sociedade e a época em que se encontra. Nesse cenário 

encontra-se a relação indelével na história entre cultura e consumo, o que através dos tempos 

exibe as transformações conceituais da moda, que transportada para o presente século XXI, se 

mostra sendo guiada pela sociedade de tendências efêmeras e servindo as demandas sociais 

regidas por um imediatismo da vida cotidiana e das relações humanas. Isso se deve em grande 

à expansão tecnológica, as redes sociais mais complexas e conectadas, as novas formações de 

famílias e a independência e ascensão da representação social feminina no mundo. Em razão 

disto, a moda se tornou popularizada ao longo dos séculos e acompanha atualmente as 

disposições provisórias, o que ilustra uma função industrial que trabalha de forma 

homogênea. Essa conceituação é visível também quando Lipovetsky (2009, p. 102) cita: 

 

A ideologia individualista e a era sublime da moda são assim inseparáveis; culto da 

expansão individual, do bem-estar, dos gozos materiais, desejo de liberdade, vontade 

de enfraquecer a autoridade e as coações morais: as normas “holistas” e religiosas, 

incompatíveis com a dignidade da moda, foram minadas não só pela ideologia da 

liberdade e da igualdade, mas também pela do prazer, igualmente característica da 

era individualista.  

 

Portanto, a lógica da individualização a fim de customizar a aparência constitui o 

alicerce da moda nos tempos modernos, e não da originalidade, pois rapidamente tudo se 

torna obsoleto ao sujeito que busca diferenciação, o que o estimula a buscar por novidades. O 

surgimento desse consumidor multifacetado se deve principalmente as regras ditadas pela 

indústria cultural, que realiza sobre a mente do mesmo uma padronização de conceitos sobre o 

que é belo e popular ou bem aceito na sociedade, situação que o mercado interpreta e segue 

em sua maioria. Dessa maneira, os consumidores são atendidos para satisfazerem seus gostos 

temporários estimulados por uma moda com fins primeiramente comerciais. Por isso, para 

alguém se manter na moda é limitante ao que se refere à originalidade, pois a partir desse 

pressuposto a legitimação da posição social de alguém ocorre a partir dos bens que possui e 

não como pensa ou age. Isso é evidenciado no princípio básico das relações de mercado que 
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demonstra materialmente as razões e emoções, como a tradição de presentear alguém para 

demonstrar o amor.  

Tais aspectos são refletidos geralmente com a utilização e exposição de algo material 

que siga as tendências mundiais da moda e também que seja convergente com a ética cultural, 

no que é pertinente a atitudes positivas e proativas. Essa visão conforme Sartre (1978), conta 

com a necessidade de projeção de vontades, desejos e sentimentos, que há em cada ser 

humano que vive em sociedade, para sentir-se então, percebido pelos demais como alguém 

autêntico e de importância relevante para o ambiente em que vive e para si também. Ou seja, 

autêntico no sentido de ser uma pessoa legítima e fidedigna perante sua vontade, pensando 

por si ao analisar opiniões distintas, demonstrando uma constância e exatidão de ideias, com 

lealdade ao que acredita e defendendo com fundamentos tal pensamento pessoal. 

Essa maneira de viver se torna difícil de ser atingida em um sistema capitalista que 

apresenta uma oferta excessiva de bens simbólicos e materiais, mas se torna uma busca 

incessante do indivíduo em sociedade. Com essa personalização do sujeito contemporâneo, o 

futuro suscita uma existência vitalícia para a moda de coleções temáticas sazonais, que ainda 

continuará permeando as culturas mundiais, desde as tradições austeras, as quais mantém sua 

moda exclusiva por gerações, até as que vivem apenas de novidade. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para identificar o posicionamento da marca Made In Guarda e como os valores dessa 

comunicação de mercado são percebidos no estilo de vida de seus consumidores é realizada, 

primeiramente, uma pesquisa em nível exploratório de caráter qualitativo. Para isso, é 

utilizada a pesquisa exploratória, que cabe segundo Michel (2009), ao intuito de elencar 

informações relevantes em uma busca bibliográfica que sirvam de auxílio para designar 

objetivos para analisar o universo do objeto de estudo. Na pesquisa qualitativa o pesquisador 

interpreta dados e compreende o objeto de estudo, e como cita Michel (2009, p.37): 

 

A verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma 

da experimentação empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, 

consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos 

em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar 

reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade. 

 

Visto isso, somente através de uma experiência comprovada por meios de análise de 

resultados em uma pesquisa de opiniões e que é possível haver uma aproximação de verdades 

científicas para contribuir com as relações de mercado. Para esta pesquisa atingir tal 

decorrência é preciso situar-se na realidade social que existe a marca e então coletar dados 

pertinentes ao conhecimento da mesma por ser o objeto desse estudo. Desse modo, há a 

interação necessária para compreender o seu panorama de mercado e sua relação com os 

consumidores.  

Como técnica também é utilizada a análise de conteúdo dos materiais publicitários da 

marca, para fomentar uma diretriz que resolva a análise da percepção dos consumidores 

posteriormente. Para Santos (2007, p. 114) “a técnica de coleta de dados ajuda a coletar dados 

e juntar informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos pelos objetivos 

do trabalho”. Os documentos coletados são os materiais publicitários da marca. 

A segunda etapa da pesquisa tem caráter descritivo, pois é realizada a partir de um 

questionário aplicado aos consumidores da marca Made In Guarda, por meio da Internet com 

o auxílio da ferramenta Google Doc. Dessa forma, também se caracteriza a função 

quantitativa e qualitativa e conforme Gil (2006, p. 124): 

 

Um questionário é uma técnica de investigação composta por um número de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. 
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Assim essa técnica contribui para abranger uma amostra significativa do universo do 

público da marca e com isso entender como ocorre a percepção da mesma por seus 

consumidores. Tal diagnóstico quantitativo confere um resultado consistente ao trabalho, cujo 

necessita de respostas diversas desse público para comparar e investigar pontos comuns e 

divergentes entre as percepções.  

O questionário é emitido em três momentos diferentes e neste percurso a tentativa 

inicial da aplicação da pesquisa conta com a coleta de 200 e-mails de pessoas, fornecidos pela 

empresa Made In Guarda diretamente do seu mailing de contatos para possibilitar a amostra 

de clientes para enviar o questionário. A porção do universo foi eleita por causa de limitantes 

como tempo, assim, de forma conveniente os contatos foram cedidos pela empresa. Porém, 

houve grande dificuldade de aceitação e de resposta desses e-mails por parte do público via 

Google Doc, problema que se intensificou com a divisão do questionário em duas etapas. Isso 

se deve, possivelmente, a falta de tempo e paciência e também ao receio que as pessoas têm 

de responder para alguém desconhecido, sabendo-se que atualmente existem muitos golpes 

via Internet e vírus que danificam o computador, alguns preferem não abrir o questionário, 

mesmo havendo a identificação clara do que se trata a pesquisa.  

Em um segundo momento a situação foi contornada por meio da página da Made In 

Guarda no Facebook, onde houve a busca meticulosa de consumidores da marca, que 

estivessem disponíveis a responder a pesquisa. Na terceira tentativa, as questões ainda em 

duas etapas foram destinadas ao público-alvo da pesquisa por uma fonte diferente, através do 

e-mail pessoal da pesquisadora (Figura 1), com um texto introdutório utilizado inclusive no 

tópico de assunto de modo informal para criar maior empatia com os consumidores. Dessa 

forma, o questionário começou a ser respondido mais facilmente, agregando cada vez mais 

informações a pesquisa. 
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Fig. 1: E-mail da pesquisadora, ao enviar a pesquisa para os consumidores da MIG. 

 

 

Ainda, o questionário apresenta ao entrevistado com um texto introdutório, que é 

redigido de acordo com o tipo de método de aplicação selecionado, nesse caso o e-mail. A 

introdução é importante como aponta Novelli (2005, p. 169), pois esclarece ao entrevistado 

quais são os propósitos da pesquisa e busca sua cooperação nas respostas. Segundo Novelli 

(2005), o questionário deve apresentar no seu início as perguntas de introdução ao tema a fim 

de motivar o interesse pelo questionário a fazer o entrevistado pensar sobre tal assunto. Após 

isso, podem-se aprofundar as informações questionadas e deve-se manter o foco em relação à 

funcionalidade de cada questão para a análise do questionário. Neste aspecto, com o intuito de 

coletar informações fidedignas é necessário aplicar o questionário em duas etapas, a primeira 

(Apêndice A, p. 59) indagando apenas sobre hábitos e características pessoais do consumidor 

e a segunda sobre assuntos relacionados ao conhecimento sobre a Made In Guarda (Apêndice 

B, p. 61). Logo, é amenizada a tendência do consumidor se apropriar do discurso da marca 

enquanto responde as questões, pois não haverá a influência de seu nome no momento inicial 

da pesquisa, obtendo respostas mais espontâneas. 

Além disso, a redação do questionário foi pensada para se mostrar de maneira clara, 

objetiva para atingir o entendimento de uma ampla faixa etária, características que são 

essenciais segundo Novelli (2005, p. 170), a qual ressalta também que “as perguntas que 
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compõem determinada categoria devem ser agrupadas e seguir encadeamento lógico, para 

facilitar a concentração do entrevistado no tema em questão”. Essa sequência esclarece o tema 

e facilita a concentração do entrevistado para responder o questionário, bem como o modo de 

perguntas fechadas escolhido para elaborar o mesmo, neste estudo. Dessa forma, como 

menciona Novelli (2005) ao apresentar uma lista de opções de respostas, há maior 

possibilidade comparativa entre elas, maior entendimento da pergunta se o entrevistado ficar 

confuso e facilita a pré-codificação dos resultados finais. Ainda, tal maneira de produzir os 

questionamentos limita a abrangência de opiniões do entrevistado, o qual muitas vezes se vê 

obrigado a responder uma das alternativas. Mas em algumas questões isso pode ser atenuado 

com a opção “outros” e com a possibilidade de múltipla escolha ao responder uma questão. 

O perfil do público pesquisado consiste em homens e mulheres, com idade entre 20 e 

55 anos, de acordo com os contatos cedidos pela MIG. Essa é uma amostra das pessoas que 

curtem a página do Facebook da Made In Guarda, bem como é demonstrado na mesma, que 

hoje somam mais de 12 mil integrantes. Esse universo da pesquisa é considerado conforme 

Novelli (2005, p. 168), “o conjunto de pessoas que possuem características comuns e detém 

algum grau de informação sobre o tema a ser explorado”. Esse tipo de amostra se configura 

não-probabilística de acordo com Novelli (2005) e apesar de não ter mesma 

representatividade que a probabilística, muitas pesquisas surveys utilizam a mesma, que 

desenvolvem uma abordagem quantitativa, visando expor as opiniões das pessoas através de 

questionários, entrevistas, etc. Também, segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 78) “o 

questionário direto gera respostas mais sinceras evitando confusões”. Assim é realizada a 

construção do questionário baseada nos modelos de pesquisas do Instituto AKATU. E a partir 

destas questões são compiladas respostas que servem para expandir o conhecimento sobre a 

percepção dos consumidores diante do posicionamento mercadológico da marca, e sobre o 

modo que a mesma atua na vida de seus consumidores. 

 

 

3.1 COMUNICAÇÃO DA MADE IN GUARDA 

 

O surgimento da Made In Guarda como já visto, ocorreu devido uma vontade 

espontânea do proprietário Josué Machry, de mudar o próprio estilo de vida, da cidade do 

interior para o litoral. A criação da marca também foi sem um planejamento estratégico de 

mercado, e segundo Machry (2013) houve a percepção que a MIG se tornaria uma marca com 

conceito sustentável, somente em 2008 quando o mesmo fez uma viagem a Europa para fazer 
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pesquisas sobre o ramo e percebeu uma forte tendência dessa temática sustentável. Desse 

modo, foi inserido ao visual da MIG a ideologia do viver sustentável, sendo também 

procurado fornecedores para gerar uma produção sustentável. Ainda, conforme a entrevista de 

Machry, a MIG atualmente conta com uma equipe de quatro profissionais dentre o 

departamento administrativo, financeiro, desenvolvimento e gerência de e-commerce. Com 

isso é trabalhada com mais atenção a imagem de marca no mercado, pois no início não havia 

tal preocupação.  

A respeito do nome da marca que Machry menciona ter sido pensado por haver 

estrangeirismo como o “Made”, mas foi mantido, pois notava que os consumidores adquiriam 

os produtos mesmo questionando o nome. Essa questão do nome foi abordada devido ao fato 

de estrangeirismo não combinar com algo que se propõe ser sustentável, visto que o termo 

sustentabilidade remete ao regionalismo, aquilo que é produzido na mesma região que se 

comercializa. Também foi questionado o proprietário sobre a dificuldade em defender o 

conceito sustentável para a MIG, tanto na prática (produção das peças e estrutura das lojas), 

como nas ideias para conceituar o design da marca de forma coerente. Machry comenta que 

no começo foi difícil, principalmente em função das matérias primas, mas a identidade visual 

da loja e das peças gráficas da marca foi facilmente elaborada com criatividade. 

A intenção maior da MIG foi indagada, se é realmente influenciar seus consumidores a 

pensar e agir diferente em prol da natureza ou se a marca fazendo sua parte, isso iria acontecer 

naturalmente. A partir disso, Machry conclui que o público que veste os produtos da MIG já 

tem o conceito sustentável em mente e defende a ideia, sendo complicado mudar a percepção 

das pessoas que não pensam assim. Também Marchry (2013) comenta que “no jeito que 

andam as mudanças, isso ocorrerá naturalmente. Já está acontecendo esta mudança”. Essa 

visão do idealizador da MIG sugere que as mudanças de comportamento a favor da vida 

sustentável já é algo que acontece e de maneira gradativa, que a MIG tem uma pequena, mas 

significativa participação. 

Ainda, segundo Machry (2013) a MIG busca expandir sua atividade no mercado 

constantemente e com foco em atendimento e produção de qualidade, sendo guiados pelos 

valores sustentáveis que a marca comunica. E nessa construção de progresso através do 

trabalho realizado na página da Made In Guarda do Facebook nota-se uma preocupação de 

manter o vínculo contínuo com o cliente para manter-se presente no ambiente digital sempre, 

a fim de fortalecer a lembrança de marca, promovendo a ideologia da mesma e conteúdos 

comerciais. Isso ocorre através de postagens diárias com temáticas estimulantes aos 
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consumidores para o viver com pensamento positivo e otimista, em harmonia com a natureza, 

contemplando e preservando a mesma e desfrutando do esporte neste meio.  

O perfil do site da marca demonstra tal discurso que reflete o conceito da marca, com 

imagens de leveza, que envolvem natureza e um estado de espírito positivo, ambiente 

midiático em que a marca desenvolve uma divulgação com posicionamento direcionado a 

produção sustentável e a um mundo de pessoas jovens e de bem com a vida. Tanto nesse meio 

como em outros, a marca comunica sua intenção enquanto sustentável e se preocupa em 

padronizar este estilo, com ideia da vida saudável e bem aproveitada – feliz – a cada dia. 

Conforme consta a definição no site da Made In Guarda
4
 sobre seu propósito, a 

marca é projetada para ser conceitualmente jovem, autêntica e ecológica, por isso todas suas 

coleções trazem como identidade única a preocupação com o meio-ambiente, é assim que a 

marca se define em seu site. Ainda, a mesma se apresenta como projetada a fim de atender 

especialmente os amantes da liberdade que expressam seu estilo de maneira despojada e com 

autenticidade. Inspirada em um comportamento regido pela cultura praiana justaposta com o 

dinamismo da cidade, a marca une atitude, versatilidade e conforto em cada peça. Esse 

resumo da personalidade da marca vai ao encontro do perfil do público consumidor, que 

conforme Machry (2012) consiste em 70% mulheres, de classe social A e B1, com faixa etária 

ampla, pois como o conceito reflete um espírito jovem, que gosta de praia, viagens, esportes e 

aventuras, a marca acaba abrangendo o público dos “vinte e poucos anos”, e também os 

"coroas" que buscam viver dessa forma. 

A empresa comercializa produtos como roupas, calçados e acessórios femininos e 

masculinos e segundo Machry (2012) todos são fabricados a partir de matéria-prima 

sustentável como fibras de bambu e de garrafa pet entre outros materiais orgânicos. As 

fábricas fornecedoras da Made In Guarda se localizam em Santa Catarina, são a Aradefe 

Malhas em Criciúma e Pettenati em Blumenau. Ambas apresentam em seus sites
5
 a defesa de 

uma iniciativa de produção sustentável também, o que confere credibilidade ao discurso da 

Made In Guarda. Os sites compravam isso citando a parceria exclusiva com empresas que 

trabalham em prol de um ecossistema sustentável e com responsabilidade ambiental e relatam 

uma linha de produtos ecologicamente corretos derivados da reciclagem de embalagens pet e 

algodão 100% orgânico, transformando materiais sem utilidade específica em tendências, 

                                                           
 

4
 Disponível em: http://www.madeinguarda.com.br/ 

5
http://www.aradefe.com.br/; http://www.pettenati.com.br/ 

http://www.aradefe.com.br/
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onde a moda é preservar. Entretanto, a comprovação da validade entre a relação da marca e os 

fornecedores da produção sustentável ocorre à distância, por meio de entrevistas e exame 

superficial dos sites e da confirmação do proprietário da marca. Isso porque o presente estudo 

se trata de uma análise de conteúdo e de percepção disto, visto que a verdade sobre o processo 

destas confecções na realidade somente seria possível em um acompanhamento presencial, o 

que serve como abordagem para outra pesquisa.  

Ainda, tal esclarecimento das informações se baseia na temática sustentável, que 

atualmente nas empresas se mostra amparada na responsabilidade ambiental que precisam ter 

e nem sempre têm. Devido a essa observação do mercado moderno, a representação 

sustentável valoriza o discurso institucional, que não apenas reflete a preocupação com o 

meio ambiente, como também contribui para agregar valor a um posicionamento e então 

elevar a comercialização de uma empresa. Isso, porque viver de forma sustentável se tornou 

tendência de estratégia mercadológica e os consumidores seguem isso, o que lhes provoca 

uma maior indução a compra por status, situação que é analisada nesse estudo entra a MIG e 

seus consumidores, para verificar se isso ocorre baseado em ideologias de vida praticadas ou 

apenas movido por um sentimento momentâneo.  

              O posicionamento da marca é coerente em todas as divulgações, pois utiliza uma 

abordagem de conteúdos relevantes que vão ao encontro de seus valores conceituais e utiliza 

meios apropriados em relação a isto. A identidade visual da marca se mostra uniforme e 

exclusiva em seus produtos e também em suas lojas (Figura 2), e ainda representa em 

postagens virtuais na página do Facebook (Figura 3) o conceito da marca de sustentabilidade, 

liberdade de viver entre a natureza, através do privilégio de contemplar e desfrutar disto com 

a prática de esportes ao ar livre. A página tem grande participação dos consumidores 

internautas, por meio de comentários, curtidas e compartilhamentos das imagens, contando 

com mais de 12 mil integrantes e com postagens diárias que criam proximidade esse público. 

 

Fig. 2: interior das lojas MIG e marca aplicada em peças de roupas, chaveiros e tags. 

 

Fonte: Masiero (2012) 
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 Fig. 3: página da MIG no Facebook.  

 

Fonte: http//www.facebook/madeinguarda.com 

 

           Também a MIG produz postagens exclusivas para datas especiais como a para o Dia 

das Mães (Figura 4), que contém uma promoção remetendo à loja virtual no site e preserva a 

identidade visual da marca, agregando valor a imagem da mesma. E como exemplo da 

propagação do conceito da marca a página do Facebook, é exaltado a divulgação de imagens 

que incentivam a preservação da natureza e a prática de esporte em meio natural, como surf, 

stand up e skate. As mesmas contém mensagens motivadoras, além de posts comerciais com a 

exibição de produtos da marca disponíveis para venda no site e nas lojas, com o endereço do 

mesmo anexado as imagens (Figuras 5, 6 e 7). Dentre os consumidores, 44 curtiram a 

primeira postagem e 55 pessoas curtiram a segunda, o que demonstra uma boa aceitação do 

que é produzido neste meio de divulgação da empresa e através dos comentários das 

postagens nota-se uma interação positiva entre consumidor e marca. Nessas imagens é 

ressaltado o contato do ser humano com a natureza, o que corrobora com a ideia de preservar 

o meio natural para poder desfrutá-lo, como a mãe passeando com sua filha e como a pessoa 

praticando stand up na água. 
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Fig. 4: post da MIG no Facebook. 

 

Fonte: http//www.facebook/madeinguarda.com 

 

 

Fig. 5: posts da MIG no Facebook. 

 

Fonte: http//www.facebook.com/madeinguarda 
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Fig. 6: Imagens postadas pela MIG no Facebook.  

 

Fonte: http//www.facebook.com/madeinguarda 

 

            Ainda, o post do Facebook da MIG (Figura 7) que deseja um bom dia aos 

consumidores, apresenta uma imagem conceitual que resume simbolicamente os ideais em 

que a marca acredita como esporte, natureza preservada e a tranquilidade de desfrutar isso 

representada pela configuração de mão que significa bem-estar através do surf, e com 

sabedoria “aprendendo com as ondas” como diz o texto, que está em inglês para abranger de 

formas diferentes o público jovem. Esta imagem teve 58 curtidas e 11 compartilhamentos, o 

que demonstra identificação dos internautas com a imagem.  

 

Fig. 7: post da MIG no Facebook. 

 

Fonte: https://www.facebookcom/madeinguarda 
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            Do mesmo modo ocorre a conceituação da marca no site da MIG (Figura 8), com 

divulgação comercial das roupas na capa inicial e com a imagem de uma bicicleta com o 

nome da marca aplicada na roda. Essa foi símbolo que definiu a campanha de sua última 

coleção de moda, que remete a liberdade e ao bem-estar.  

 

Fig. 8: Site da MIG. 

 

Fonte: http://www.madeinguarda.com.br/loja/  

 

           Assim, em razão da marca se classificar com perfil jovem e moderno associado ao 

tema da sustentabilidade, a mesma procura se manter atualizada com a publicidade no meio 

digital, pois está presente em diversos canais além do Facebook e do Site, como o Blog 

(Figura 9) que publica conteúdos diversificados sobre arte, música, esporte e natureza. Dessa 

forma, a empresa cria materiais complementares que fortalecem a imagem da marca que 

oferecem a possibilidade de manifestar melhor o posicionamento com temas concretos.  
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Fig. 9: Blog da MIG. 

  

 

Fonte: https://madeinguarda04.blogspot.com.br 

 

           O canal Pinterest do proprietário da MIG (Figura 10) posta imagens relacionadas à 

marca, bem como no Twitter (Figura 11) que remete ao Facebook diariamente com links 

acompanhados de frases que estimulam a conhecer a postagem ao escrever o link do canal e 

tem um fundo de página que demonstra imagens que lembram a marca e seus produtos. Há 

ainda o Instagram da marca (Figura 12) que converge com as outras mídias digitais gerando 

maior visibilidade para a marca, sendo que é uma ferramenta nova e bastante utilizada pelos 

jovens com fotografias de momentos e temas interessantes para cada um, por isso a presença 

da MIG traz proximidade ao público-alvo nesse sentido.  
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Fig. 10: Pinterest do proprietário da MIG. 

 

Fonte: https://www.pinterest.com/josuemachry 

 

 

Fig. 11: Twitter da MIG. 

 

Fonte: https://www.twitter.com/madeinguarda 
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Fig. 12: Instagram da MIG. 

 

Fonte: http://www.instagram.com/madeinguarda/  

 

           Além disso, a marca veicula peças publicitárias em diversos meios além do espaço 

online, o que demonstra a preocupação com o tipo de meio de comunicação utilizado para que 

atinja o público-alvo. Desse modo a MIG amplia a oportunidade de expor de maneira os 

valores de seu conceito (Figuras 13, 14, 15 e 16) em continuidade.  

 

Fig. 13: pubicação da MIG na Revista VIP Garopaba. 

 

Fonte: Masiero (2012) 
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Fig.14: outdoor do apoio da MIG ao Instituto Baleia Franca. 

 

Fonte: Masiero (2012) 

 

 

Fig.15: outdoor do patrocínio da MIG a Virada Mágica,evento de réveillon em Florianópolis. 

 

Fonte: Masiero (2012) 

 

 

Fig. 16: outdoor da MIG sobre sua promoção de verão 2011. 

 

Fonte: Masiero (2012) 
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3.2 PERCEPÇÃO DO PÚBLICO CONSUMIDOR 

 

Após a coleta de dados, é realizada uma análise dos resultados da pesquisa através dos 

questionários. Dessa maneira, com a interpretação das respostas individuais são verificadas 

percepções pontuais da marca por meio dos seus consumidores, para então ser identificada a 

existência ou não de semelhanças entre seus ideais. Também, há uma comparação de 

respostas coletivamente, para entender as percepções comuns aos consumidores da marca 

Made In Guarda e ponderar as consequências disso em sua relação com o público 

consumidor. Assim, se torna verificável a convergência de ideais na relação entre as 

concepções do consumidor, da marca e da pesquisadora do presente estudo, sobre o 

posicionamento da marca.  

Então, é percebida a lógica de marca que conforme Semprini (2006) define um espaço 

social pós-moderno a partir de três dimensões como o consumo, a economia e a comunicação. 

A última pode ser permeada por valores de marca que sensibilizam seus consumidores ao 

ponto de vivenciarem tal ideologia proposta, qualificando as formas de consumo e a 

compreensão de marca nesse contexto econômico de mercado. A partir dessa inter-relação de 

setores no mercado a marca transforma-se em um dispositivo amplificador do discurso social 

que potencializa a capacidade de conduzir o consumo estetizado, relevando tendências e 

valores específicos. 

Para verificar como os consumidores percebem a MIG e relacionar à existência de 

semelhança entre os valores propostos pela marca e os estilos de vida dos seus consumidores 

é preciso analisar o percurso do questionário, dentre os 32 consumidores pesquisados na 1º 

etapa e os 22 na 2º etapa. A partir disso, nota-se na primeira etapa do questionário, que a 

maioria do público pesquisado tem idade entre 15 e 25 anos (50%) e 25 a 35 anos (34%), 

predomina o sexo feminino (63%), encontra-se entre a classe social A (31%) e B1 (44%), 

segundo as características sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e tem 

ensino superior incompleto (56%) e ensino superior completo (41%). Esse perfil de 

consumidor se mostra elitizado e com bom nível de educação como o proprietário da marca 

havia mencionado. Além disso, essas pessoas preferem temas como estudos/profissão (45%) e 

cultura/educação (26%). Essas características revelam o perfil do jovem moderno que tende a 

ser imediatista e autônomo devido a uma rotina de metas de ascensão intelectual e social, o 

que confere um aspecto independente de viver e que visa exclusividade em suas relações 

sociais e comerciais. Com essa visão de personalidade, há uma necessidade de respostas 

rápidas sobre atendimento das marcas que consomem e por isso exigem maior atenção da 
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comunicação empresarial para esse consumidor que busca uma coerência de valores nas 

divulgações da marca e um retorno constante de suas expectativas.  

Também essas pessoas têm como hábitos de lazer mais frequente praticar esportes 

(29%) e assistir filmes (33%), predicados que demonstram a apreciação de atividades 

satisfatórias ao bem-estar da mente e do corpo, prezando pelo acúmulo de conhecimento e de 

práticas saudáveis, bem como profere os ideais da marca para uma maior qualidade de vida. 

Ainda, a fatia do público pesquisado sobre as percepções da MIG localiza-se na Região Sul 

do Brasil, por isso abrange uma tradição cultural semelhante, tornando homogênea a análise 

do comportamento em prol da vida sustentável. Nessa porção do país encontra-se uma 

comunicação social que se manifesta de modo uniforme obtendo aceitação parecida dos 

consumidores, devido à tradição de consumo estabelecida nessa localização.  

Nesse contexto, os meios de comunicação atuam de maneira análoga para estimular 

determinadas tendências comerciais e sociais, sendo regidas como a emissão de um 

panóptico, de uma cultura de massa. Assim, surge uma indústria cultural que aborda 

definições de consumo material, em uma sociedade capitalista com cerne na industrialização, 

que entende esse processo do mercado como um sistema unificado em que é priorizado as 

relações de propriedade e poder. Com a informação transmitida horizontalmente, 

amplificando a função capitalista, o conceito de ser sustentável torna-se importância comum 

na maioria desses lares, para os quais a comunicação social exalta tais preceitos a favor da 

natureza, construindo uma lógica de mercado dependente do simbolismo que esse tema 

representa ou da atitude consciente ligada a isso. 

Então ao que se refere à sustentabilidade, grande parte desse público percebe a real 

descrição conceitual que é a utilização consciente dos recursos naturais (74%), além do 

princípio básico de não poluir a natureza (24%). Em relação a esse tema, todos praticam algo 

em prol de um meio ambiente mais saudável (Figura 17), através de cuidados como: separar o 

lixo seco do orgânico (29%), o que ainda é uma prática difícil de realizar, visto que o sistema 

de coleta seletiva do lixo ainda não existe em muitas cidades, ou funciona precariamente; 

poupar água (22%) que é uma preocupação mais comum, pois afeta a reserva natural e o gasto 

financeiro dos imóveis com água, além de ser uma medida incentivada por campanhas 

governamentais; não jogar lixo no chão (26%), uma atitude trivial guiada por uma educação 

tradicional na cultura analisada, que parece irrelevante, mas que gera acúmulo de sujeira nas 

ruas, o que pode entupir bueiros em grandes centros urbanos, provocando alagamentos; e 

cultivar plantas (11%), um simples ato de recuperação da natureza, em detrimento de tantos 

desmatamentos praticados, mas que se torna importante a fim cultuar um ambiente natural.  
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Algumas pessoas nesse quesito da pesquisa responderam que praticam todos estes 

cuidados (12%). Diante disso, é demonstrada a preocupação das pessoas, como comentou 

Josué Machry (2013), em mudar as atitudes frente à natureza a, pois já está sendo realizado 

esse novo pensamento de adesão a vida sustentável, que aos poucos é disseminado pela MIG. 

 

Fig. 17: questão da 1º etapa do questionário de pesquisa. 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/ 

 

Apesar de demonstrar tal preocupação com o meio ambiente e entender que a 

sustentabilidade submerge isso, a maioria não presta atenção ao adquirir produtos ou marcas 

de alimentos e de limpeza que prezam por essas qualidades. Da mesma maneira, a maioria 

utiliza critérios de qualidade para comprar roupas (49%), o que representa a percepção disso 

desligada dos valores de marca em princípio. Também, a maior parte dessas pessoas acredita 

que a aquisição de roupas pode afetar o mundo em todos os aspectos (25%), principalmente 

os ambientais (29%), visto que a questão da sustentabilidade já havia sido citada (Figura 18). 

Mas considerando que essa é uma temática recente e polêmica no mundo, a partir do 

aquecimento global e da repercussão desse assunto na mídia e nas decisões políticas e 

econômicas, as pessoas ainda não pensam nesse quesito como fundamental em suas escolhas 

como um todo, mas de fato valorizam quando uma marca ressalta o valor de uma vida 

sustentável em sua produção. Isso evidencia também que a influência da escolha do vestuário 

está na consciência do consumidor, por sua percepção da marca que compra. Por isso, cabe 

destacar que o indivíduo que compra assume cada vez mais uma função transformadora na 

sociedade, pois essa atenção pela defesa da qualidade de vida torna-se essencial para 

promover o desenvolvimento sustentável na vida humana.  

Esse pensamento vai ao encontro do perfil do consumidor contemporâneo que é 

dinâmico e está sempre a procura de novas experiências, a fim de conquistar novas 
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habilidades que agreguem ao seu estilo de viver, o que configura a lógica do consumo 

associada aos modos socialmente estruturados do uso de bens, que acabam demarcando as 

relações sociais. Nesse sentido inclui-se o aspecto vital de uma marca, que é a intenção de 

impulsionar a sua preferência, que é realizado por meio do complexo de crenças dos 

consumidores. Dessa importância se constitui o motivo principal da fidelidade a uma marca, 

em que se encontra sua força maior no mercado, mas que para ser alcançada, a marca deve 

reconhecer o fato de a fidelidade ser transacional. Ou seja, a confiança tem de ser ganha, por 

isso exige da marca a realização de uma comunicação integrada, atenta ao marketing e a 

publicidade com foco em gerar atitudes positivas dos consumidores para que a priorizem. 

 

Fig. 18: questão da 1º etapa do questionário de pesquisa. 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/ 

 

Ainda, 80% dos pesquisados compram outras marcas que expõem posicionamentos 

divergentes da MIG, que não trabalham em prol da sustentabilidade de nenhuma forma. Esse 

cenário demonstra o perfil do consumidor da Made In Guarda, que se coaduna com a forma 

que Featherstone (1995) trata a situação que reflete o começo do pós-modernismo na 

sociedade ocidental. Isso se deve as ofertas diárias a que são expostos esses consumidores, 

onde há interferência momentânea de suas necessidades e desejos de consumo, o que resulta 

em uma compra motivada por diferentes discursos comerciais persuasivos. Tais narrativas 

visam oferecer algo novo e com grande valor simbólico conforme afirma anteriormente 

Semprini (2006), que consiste no fator mais relevante para o consumidor contemporâneo, o 

qual não tem na ideia inicial a motivação para a compra, mas acaba por ceder aos valores 

alegóricos ofertados no mercado. Isso ocorre, muitas vezes, sem que compactuem com a 

ideologia da marca ofertada. 

Essa apresentação exagerada de imagens e promessas sobre diferenciais de produtos e 

serviços, causam uma confusão mental no consumidor que em razão de sua alteridade citada 
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anteriormente por Sartre (1978), acaba por aderir determinadas propostas, advindas do 

mercado da moda, por exemplo, o que gera uma compra pelo que é produzido e comunicado 

de maneira atraente. Assim, o consumidor se afasta da compra gerada por identificação 

pessoal verdadeira, por meio de valores que percebem em uma representação simbólica 

significativa para si.  

Tal comportamento dos novos consumidores retoma o pensamento de Lewis (2004) 

que apresenta a busca pela autenticidade, que remete ao mercado contemporâneo de bens 

simbólicos em excesso. Essa visão forma o consumo cultural já mencionado por Featherstone 

(1995), que desse modo desordena o encontro do autoconhecimento, causado devido às 

mudanças entre relações econômicas e culturais que há nos tempos atuais. Dessa forma, 

associa-se a alteridade humana a insegurança do futuro e acarreta uma ideologia 

individualista, conforme Lipovetsky (2009) já apresentou sobre a percepção do consumidor.  

Ao mesmo tempo em que emerge o individualismo no universo consumista, há uma 

necessidade de referências externas ao consumidor, como a influência que a marca MIG 

exerce em seus meios de comunicação que permitem interação com o público. A referência 

mencionada é relacionada à busca pela opinião alheia sobre si, em que o consumidor encontra 

uma inteligência coletiva que confere legitimidade ao seu pensamento individual. Ou seja, o 

consumidor como indivíduo sente-se parte integrante da marca, unidade simbólica que tem 

aderência de determinadas pessoa com valores convergentes.  

Dessa forma, é demonstrada a relevância da percepção da marca pelo consumidor, 

que apresenta um universo inserido no processo comunicacional, no qual o consumidor 

seleciona e interpreta as informações emitidas pela marca, gerando juízos de valor sobre a 

mesma. Tais julgamentos criam a distinção de mercado que a marca aspira, que para ser 

perpetuada exige gerenciamento contínuo desse entendimento do público, para que seja 

positivo. Assim, a marca atinge o fator hedonista do consumidor pós-moderno, que é 

representado pela busca calculada de bens que lhe confiram um estilo de vida distinto como 

participante de um grupo social, identificando-o entre os demais de maneira autêntica. 

 Neste contexto, a segunda etapa do questionário demonstra a percepção da marca 

MIG através de seus consumidores pesquisados, que ocorre de maneira uniforme, pois a 

grande maioria consegue entender o conceito jovem (23%) e ecológico (44%) que a marca 

comunica (Figura 19). Além disso, o público tem conhecimento da localização das lojas MIG 

(90%) e reconhecem a utilização de matéria-prima reciclável em sua produção (86%). A 

maioria também acredita que a atuação da MIG faz bastante ou mediana diferença para criar 

um ambiente mais saudável (55%). Isso demonstra um bom conhecimento dos pesquisados 
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sobre a realidade da marca no mercado e também evidencia uma posição crítica do 

consumidor diante da proposta sustentável da marca, pois de fato não realiza significativa 

diferença total para o mundo inteiro, visto que é uma empresa pequena ainda, mas exerce 

influência direta para a região que atua.  

 

Fig. 19: questão da 2º etapa do questionário de pesquisa. 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/ 

 

Dessa forma, o público demonstra uma vontade de viver de maneira saudável e de 

agir de forma sustentável, como a proposta da marca sugere, ou seja, há uma tendência de 

vivenciar a marca, não só por motivos de status social, mas também para encontrar um 

sentido para o ser individual. Seguindo esse pensamento, para sentir-se parte colaboradora de 

uma marca há uma preferência por usar as roupas da marca em ambiente natural como na 

beira-mar (32%), por notarem que é uma confecção leve e descontraída que estimula 

atividades ao ar livre (Figura 20). Ainda, grande parte do púbico pesquisado já consumiu 

produtos MIG, em média de 1 a 5 peças (50%) e reconhece o principal conteúdo das tags 

sobre ecologia/natureza (57%). Em razão da proposta sustentável da MIG a maioria sente-se 

leve (45%) ou de consciência leve, por usar roupas que derivam de um conceito que defende a 

natureza.  

Desses apenas uma pequena parcela não consome produtos da MIG (10%), ou seja, 

percebem o conceito da comunicação da marca, mas não consomem seus produtos. 

Características que demonstram perfis de pessoas que apreciam desfrutar a vida em meio à 

natureza e o estilo saudável de viver, com a prática de esportes e de preservação do meio 

natural e de bons pensamentos, mantendo sempre jovem o espírito humano, bem como a 

marca propõe em sua comunicação. Apesar de nem todos seus consumidores realizarem essa 

completa idealização, os mesmos se encontram em um nicho específico do mercado, assim 
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como o posicionamento da MIG que, por exemplo, nitidamente foge do estilo de vida 

totalmente urbano que segue tendências da moda de passarela ou de luxo e o estilo de vida 

sedentário.  Essa situação fundamenta o princípio básico que cria a identidade de marca, como 

os valores que a sustentam como instituição simbólica que obtém credibilidade na realidade 

mercado. Esses se transformam sucessivamente em narrações diversas, em razão dos distintos 

meios de comunicação atualmente a sua disposição de uma marca.  

 

Fig. 20: questão da 2º etapa do questionário de pesquisa. 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/ 

 

No âmbito da comunicação realizada pela Made In Guarda, os consumidores 

pesquisados, dentre os que acompanham as postagens diárias da página MIG no Facebook, 

percebem as mesmas como motivadoras (21%) com mensagens positivas para viver 

diariamente, conscientizadoras (25%) a cerca de atitudes sustentáveis e comerciais (14%) com 

a publicação de promoções e de produtos. Esse último é um motivo que está sempre presente 

implícito em um conjunto elaborado de conteúdo para sua comunicação online. Estes 

elementos subjetivos constituem uma parte importante da construção de imagem de marca em 

um meio que permite grande proximidade do público consumidor, o virtual, por isso são 

articuladas mensagens que enfatizam aspectos humanos, além do objetivo de vender seus 

produtos. Tal condição vai ao encontro da ideia de Sartre (1978) citada antes, sobre a 

necessidade de projeção de anseios e sentimentos, que há em cada pessoa em sociedade, para 

sentir-se alguém autêntico e importante. Essa personalização do sujeito contemporâneo se 

associa a individualidade contida em cada consumidor, que transforma em estilo de ser o 

status do consumo de algo.  

Com isso, os internautas consumidores da MIG no Facebook compartilham a 

visualização de imagens da marca, que inspiram um sentimento positivo ligado aos valores 
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promovidos pela marca, que os atingem diariamente, criando assim uma relação íntima, com 

imagens que representam a realidade subjetiva que existe em cada um, o que confere 

credibilidade à marca. Além dessas divulgações, a marca se comunica por outros canais 

digitais como o Site e o Blog, dos quais os consumidores conhecem melhor apenas o primeiro 

(32%). Isso se deve a convergência de mídias, na qual há grande divulgação do site via 

Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Já o Blog é menos assistido, pois atua como 

ferramenta complementar, com conteúdos diversos que reforçam os valores comunicados pela 

MIG, a partir de assuntos que tratam de música, arte, natureza e esporte, etc.  

Dessa maneira, a marca se apresenta bastante atuante no ambiente virtual, em 

diversos canais que permitam o acesso ao público consumidor atual e potencial, que percebe a 

mesma como preocupada em se inserir no universo em que se encontra o público que 

consome seus produtos e sua ideologia. Isso também é devido ao fator manutenção que a 

imagem de marca exige, bem como o intuito de perpetuar a ideologia sustentável na vida dos 

consumidores, para que se torne uma tendência mundial permanente. 

 

 

3.3 REFLEXÕES FINAIS DA PESQUISA 

 

               A pesquisa executada neste estudo evidencia a percepção de mercado da Made In 

Guarda, segundo pontos de vista distintos, o do consumidor e o da própria marca. A 

identidade de marca nesse contexto é notada pelo público de forma coerente em relação ao 

que a mesma comunica baseado no conceito de moda jovem e sustentável. Isso se mostra 

positivo aos negócios da marca, pois é sinal de que realizou estratégias claras ao se pronunciar 

como instituição. Nesse sentido institucional e também comercial, a marca se mostra engajada 

com a sustentabilidade, temática que oferece um processo inovador ao setor de vestuário do 

século XXI, que é atribuído à lógica de produção diferente da que vem operando há longas 

décadas. A mudança de pensamento empreendedor ocorre também devido ao entendimento da 

escassez de recursos naturais, que afetam diretamente a produção industrial e ameaça a 

vitalidade empresarial. 

A característica de comprometimento da empresa com a responsabilidade 

socioambiental é percebida pelo consumidor, o qual é atraído pela marca devido a esse fator 

em destaque no mundo fashion, além da atratividade comum que se concentra no estilo dos 

modelos de produtos oferecidos. Então, a moda sustentável cria uma configuração diferente, 

da tradicionalmente conhecida, pois nos dia atuais, muitas vezes passa de uma simples 
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tendência de mercado, para um comportamento. Ou seja, a moda que desponta atualmente no 

mundo, desde a moda de luxo até a moda básica e artesanal, atende amplos estilos de 

consumidores, que aderem a essa confecção por ser consciente da natureza que prejudica com 

a forma excessiva de utilizar os recursos naturais.  

A partir desses valores ambientais que permeiam as motivações sociais modernas, a 

tendência se torna impactante na vida dos consumidores, os quais se tornam representantes do 

discurso ecológico ao comprar produtos com tais preocupações. Desse modo, há influência da 

proposta da marca sustentável, quando o consumidor insere na sua vida algumas práticas que 

prezam pela natureza, transformando a realidade em que vive, que se tornam significantes 

mesmo que sejam poucas ações, porque demonstra um começo dessa conscientização 

proativa. Diante disso, a marca MIG atinge a intenção comunicacional que vende essa ideia 

sustentável junto à produção dos produtos, pois os consumidores entendem essa relevância 

para o futuro do desenvolvimento humano e buscam defende-la no mercado e inserir esses 

valores nos hábitos diários. E ao se inserir no universo de moda praiana, o discurso da marca 

recebe maior aceitação do público, por se aproximar de um ambiente propício ao cultivo de 

boas maneiras com a natureza, em comunidades que comumente preservam a praia, 

principalmente por causa de turistas que poluem o litoral no veraneio. 

Ademais, a indústria da moda sustentável já consegue hoje, comprar matéria-prima 

renovável menos onerosa e os profissionais de diversos segmentos do mercado já entendem a 

importância da diferenciação desse conceito como estratégia de marketing na comunicação 

empresarial. Mas, há de se reconhecer que há dificuldades para a imagem de marca ser 

trabalhada sendo norteada por esses princípios. Isso se deve as políticas públicas mal 

elaboradas que não colaboram para efetivar práticas sustentáveis em residências e em 

corporações, situação que também é dificultada devido aos interesses econômicos que são 

resistente a essa adesão, com a manutenção de produtos que degradam os recursos naturais 

com métodos de produção excessiva e obsoleta.   

Ainda assim, nesse cenário as empresas são as partes da sociedade que influenciam 

em maior volume para o impacto ambiental negativo através da produção industrial. Por isso, 

ao serem referência da iniciativa sustentável, como a MIG, o restante da população sente-se 

parte de um processo que depende da participação ativa de todos, provocando uma revisão de 

valores. Portanto, a comunicação da marca se mostra coerente com a percepção dos 

consumidores pesquisados, pois propaga a idealização de equilíbrio entre natureza, economia 

e sociedade. Isso muitas vezes provoca novas atitudes do comprador, o novo consumidor, 

considerado mais exigente perante a legitimidade de uma imagem de marca que se propõe 
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sustentável. Nessa situação o discurso é mais realizado entre o público da marca, do que a 

prática em si que ainda enfrenta diversas barreiras sociais e ideológicas, mas está progredindo. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilita perceber como uma marca trabalha no mercado a fim de criar 

uma possível fidelização dos consumidores, por meio de uma comunicação fundamentada por 

valores específicos que vão ao encontro do que seu público pensa. Também demonstra de que 

forma é recebida a mensagem publicitária e institucional empregada nos meios de 

comunicação de uma empresa, para que os consumidores se tornem clientes e adeptos de um 

conceito de marca. Neste contexto é compreendida a realidade da Made In Guarda e a 

percepção de seus consumidores, através de um conceito sustentável que é tendência no 

mercado, utilizado como estratégia comunicacional pela marca. 

A partir disso, foi identificado o posicionamento da MIG, que articula estratégias 

comunicacionais inseridas na segmentação mercadológica, que ocorre de maneira coerente e 

oferece um determinado estilo de vida para seu púbico, sendo composto por valores que 

fortalecem sua imagem de marca. Esses são contrastantes comparados paralelamente à vida 

urbana conturbada da vida contemporânea, pois exibem a proposta de viver com liberdade, a 

cerca da natureza preservada e por meio de costumes saudáveis. Tal ideologia é proferida de 

maneira coerente pela publicidade da marca nos meios de comunicação e a questão central da 

intenção do presente estudo é analisar até que ponto esses valores de marca influenciam o 

cotidiano de seus consumidores.  

Por isso, o objetivo de verificar como os consumidores percebem a marca Made In 

Guarda é atingido por meio de interpretação da pesquisa que descreve um estilo de vida 

urbano e jovem, que muitas vezes age em prol da natureza e entende a importância da 

sustentabilidade proferida pela marca. Através dessa ideologia anunciada, a marca se torna 

forte no mercado visto que segue uma tendência importante, pois a natureza gradativamente 

requer cuidados em detrimento do progresso da sociedade moderna.  

A partir disso, é atendido o objetivo final desta pesquisa que é relacionar a existência 

de semelhança entre os valores propostos pela marca MIG e os estilos de vida dos seus 

consumidores. Nesse aspecto, surgem adeptos iniciantes e veteranos da sustentabilidade e os 

valores da marca são cultuados no estilo de vida de um público específico. Ainda, os mesmos 

disseminam esses valores, o que às vezes os torna difícil de serem praticados, por exigir 
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mudanças de hábito, mas que poderão no futuro serem aderidos de fato em diversas culturas 

do mundo, por pessoas que corresponderão em tudo no conceito de uma marca como a MIG, 

ao consumi-la. Isso porque a tendência de consumo no mundo um dia poderá estabilizar ao 

ponto de existir uma sociedade que não necessite de representações materiais para sentir-se 

autêntica, porque terá indivíduos que se encontram em apenas um estilo de vida. 

Assim poderá ser concebido o progresso de marcas que constroem valores inseridos no 

mercado da moda, onde atualmente surgem tendências efêmeras e produção excessiva, devido 

à época histórica que se vive, de transição do tradicional para modificações profundas, o que 

cria a necessidade de uma comunicação social que ofereça algo mais do que somente vender 

produtos e serviços. O diferencial ofertado pela empresa MIG é conceituado pela 

sustentabilidade, que configura o cerne do seu aspecto humano no universo comercial, pois a 

partir disso sugere uma vida mais simples, sem a complicação da vida urbana moderna, o que 

acompanha o ritmo de liberdade confusa da contemporaneidade. Isso aponta o valor simbólico 

de uma marca, o fator da comunicação que mais suscita a adesão do consumidor pós-

moderno, que quando transformado em ação na vida do mesmo, demonstra o poder de uma 

marca ser vivenciada e não apenas consumida.  

Tal ação de vivenciar uma marca é observada neste estudo por meio da pesquisa, em 

alguns aspectos na vida do consumidor da MIG, a qual revela a representação da marca para 

os mesmos, como fonte de autenticidade na posição social e também de inspiração para 

produzir novos hábitos. Dessa forma, a presente pesquisa pretende servir como base teórica 

empírica para que a marca desenvolva uma comunicação mais focada nas necessidades do 

consumidor atual para entender o meio em que o mesmo vive. Isso se deve ao fato que alguns 

assuntos relevantes mencionados neste trabalho final de graduação não se encontram em 

pesquisas de mercado, que são práticas e objetivas, pois não se aprofundam para entender 

desde questões sociais históricas até o que se passa no pensamento do consumidor por meio 

da subjetividade que há no ser humano.  

Portanto, é no contexto social que se encontra os pilares do sucesso de uma marca no 

mercado, em que o estudo de pessoas é o que revela tendências e diretrizes administrativas 

para uma empresa. Porque afinal, uma marca comportamental como a MIG, ou seja, que 

provoca atitudes e molda uma sociedade, precisa se interar sobre o fator humano que a 

conduz, para então planejar a comunicação social. E assim, este estudo acrescentou para a 

pesquisadora, perspectivas distintas para enxergar de forma crítica o mercado de marca e o 

resultado da comunicação publicitária nesse meio, o qual pode retratar muito sobre os desejos 

dos consumidores. Também ampliou o horizonte enquanto comunicóloga que tende a ser 
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otimista, através da visão de relações entre marca e consumidor que se sustentam em aspectos 

simples do ser humano, utilizando a subjetividade que atua sobre tudo na vida em sociedade e 

que é fonte de revolução quando praticada em uma cultura. 
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APÊNDICE A 

  

 

QUESTIONÁRIO PRIMEIRA ETAPA 

 

 

TEXTO INTRODUTÓRIO 

 

Olá, eu me chamo Luana Borges Lemes, sou acadêmica do Curso de Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA de Santa Maria - RS e estou realizando uma pesquisa de opinião 

sobre a percepção de uma marca de moda por seus consumidores. Isso será possível com as 

suas respostas no breve questionário abaixo, que busca qualificar meu entendimento sobre a 

relação dessa marca que você conhece, com seu público consumidor. 

Desde já muito obrigada! 

As questões permitem mais de uma resposta se você desejar. Elas serão divididas em 

duas etapas, assim que receber de você a primeira etapa respondida, enviarei a segunda parte e 

revelarei a marca que está sendo pesquisada. Responda as seguintes questões: 

 

QUESTÕES 

1 - Idade: ( )15 a 25  ( ) 25 a 35  ( ) 35 a 45  ( ) mais de 45 

2 - Sexo: ( )feminino  ( )masculino 

3 - Classe social, conforme a renda média familiar mensal em R$: 

( )9.260 Classe A( )5.240 Classe B1  ( )2.650 Classe B2  ( )1.680 Classe C1  

( )1.150 Classe C2  ( )776 Classe DE 

4 - Fase de escolaridade que você se encontra: 

( )ensino fundamental  ( )ensino médio  ( )ensino superior incompleto  ( )ensino superior 

incompleto  

5 - Pensando no seu dia-a-dia,quais temas mais lhe interessam? 

( )política/sociedade  ( )estudos/profissão  ( )ciência/tecnologia  ( ) cultura/educação 

6 - Qual seu hábito de lazer mais frequente? 
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( )sair para dançar  ( ) praticar esportes  ( )ler  ( )assistir a filmes  ( )viajar  

7 - Para você, sustentabilidade tem a ver com:  

( )não poluir a natureza  ( )utilização consciente dos recursos naturais  ( )ser vegetariano e 

usar materiais sustentáveis 

8- Você tem algum cuidado como:  

( )separar o lixo seco do orgânico  ( )poupar água  ( )não jogar lixo no chão ( ) cultivar plantas  

9 - Você costuma preferir produtos que tenham uma produção sustentável, como alimentos e 

materiais de limpeza?           

( )sim  ( )não 

10 - Quais são seus critérios para comprar roupas?   

( )tendência da moda  ( )preço  ( )qualidade  ( )marca  

11 - Em sua opinião, as roupas que você compra podem afetar o mundo em aspectos:                     

( )econômicos  ( )ambientais  ( )sociais  ( )nenhum  ( )todos  

12-Quais dessas marcas você costuma usar? 

( )Colcci  ( )Mormaii  ( )Ellus  ( )Billabong  ( )Coca-Cola ( )nenhuma das citadas 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO SEGUNDA ETAPA 

 

 

TEXTO INTRODUTÓRIO 

 

Obrigada por ter respondido a 1º etapa da pesquisa de opinião sobre a percepção de uma 

marca de moda por seus consumidores. Para que o questionário de pesquisa seja finalizado, e 

preciso que você responda as questões abaixo.  

As questões permitem mais de uma resposta se você desejar. Enfim, nessa segunda parte você 

descobrirá qual marca está sendo pesquisada. Responda as seguintes questões: 

 

QUESTÕES  

 

13 - Como você percebe o estilo da Made In Guarda?  

( ) jovem  ( )ecológica  ( ) fashion  ( ) surf  ( )tradicional 

14 - Você sabia que existem três lojas Made In Guarda em Santa Catarina? Elas se localizam 

na Guarda do Embaú, em Garopaba e na Praia do Rosa. 

( )sim  ( )não 

15 - Você sabia que a Made In Guarda utiliza em seus produtos matéria-prima reciclável 

como plásticos de garrafa pet e fibras de bambu?             

( )sim ( ) não 

16 - Você acha que a Made In Guarda faz diferença para um meio ambiente mais saudável?  

 ( ) nenhum pouco ( )um pouco  ( )bastante  ( )totalmente 

17 - Quantas peças Made In Guarda você já comprou? 

( )1 a 5  ( )5 a 10  ( )mais de 10 

18 - Onde você usa os produtos Made In Guarda? 

( )na beira-mar  ( )no supermercado  ( )em festas  ( )no shopping 
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19 - Ao ler as etiquetas dos produtos Made In Guarda, você percebe que o conteúdo é sobre: 

( )cuidados com a peça ( )ecologia/natureza  ( )informações sobre a marca 

20 - Como você se sente quando usa um produto Made In Guarda: 

( )poderoso  ( )leve  ( )na moda  ( )protetor da natureza  ( )não uso esse produtos 

21 - O que você acha das postagens diárias na Home Page Made In Guarda do Facebook? 

( )bem humoradas ( )motivadoras  ( )conscientizadoras  ( )comerciais  ( )não conheço 

22 - Você conhece o blog e o site da Made In Guarda? 

( )sim, os dois  ( )somente o site  ( )somente o blog  ( )nenhum 

 


