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RESUMO 

Muitas empresas modificam sua trajetória de comunicação adotando um novo posicionamento 

a partir de uma situação desfavorável que se impõe em determinado momento. A marca 

Monange passou por este processo recentemente, com ampla divulgação na mídia. Assim, o 

presente estudo apresenta uma análise sobre o reposicionamento da marca Monange, que 

desenvolveu de forma inovadora um evento para conduzir essa modificação, denominado 

Monange Dream Fashion Tour. Porém, o que marca essa transição é a maneira com que isso 

foi feito, aliando mídias tradicionais e virtuais aplicando conceitos recentes sobre 

convergência de mídia, aumentando o grau de relação entre marca e consumidor. Para 

desenvolver esse trabalho, o material coletado foi submetido a uma analise de conteúdo, na 

qual aspectos da campanha Monange Dream Fashion Tour foram avaliados.  

Palavras-chave: Campanha, Reposicionamento, Convergência. 

 

ABSTRACT  

To understand what leads companies to modify their communication path by adopting a new 

position, starting from a disadvantage that is imposed at a period. The aim of this work is to 

present an analysis about the repositioning of the brand Monange, who developed an 

innovative way to manage this modification called Monange Dream Fashion Tour. 

Nevertheless what define this transition was the way it was done, combining traditional 

media with virtual, applying the latest concepts about media convergence and increasing the 

degree of relationship between brand and consumer. To develop this work the material used 

was subject a content analyses, in Which aspects of the campaign Manange Dream Fashion 

wereevaluated.  
  
  

Kye-words: campaign; reposition; convergence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

           Considerando o contexto globalizado no qual o mercado brasileiro está inserido, onde 

os produtos se tornaram muito parecidos quanto a valores tangíveis, torna-se cada vez mais 

difícil a uma marca posicionar-se de maneira a ganhar espaço positivo na mente do 

consumidor. Assim, nasce a necessidade de auto-avaliação e análise constante do ambiente 

competitivo e da consciência de que um posicionamento claro e incisivo é vital para que haja 

sucesso no segmento em que a empresa atua. 

Segundo Viegas (2009), o valor de uma marca vem da capacidade que ela tem de 

ganhar espaço positivo na mente do consumidor, ou seja, do posicionamento que ela adota 

diferenciando-se perante seu consumidor 

Segundo Ries e Trout (2002), o reposicionamento de uma marca é tão importante 

quanto o próprio posicionamento inicial, visto que toda empresa está sujeita a modificações, 

seja em função de seus concorrentes, mudanças no mercado ou mudança dos desejos de seus 

consumidores. A idéia de reposicionamento de uma marca está vinculada com a possibilidade 

de corrigir totalmente ou aprimorar o posicionamento inicial e contribuir para que se agregue 

valor àquela determinada marca (VIEGAS, 2009). 

Atualmente, diversas marcas estão buscando reposicionar-se de maneira a adequar-se 

aos novos formatos de contato com o público, possibilitadas pelo advento de novas 

tecnologias da informação e da comunicação (NTICs).  Novos conceitos como convergência 

de mídias surgem para explicar esse fenômeno. Desta forma, identifica-se a necessidade de 

estudar as marcas que se preocupam em se reposicionar perante o seu público através dessas 

novas tecnologias. 

Uma das marcas mais conhecidas no Brasil, a Monange, realizou, recentemente, um 

reposicionamento de marca, através da campanha Monange Dream Fashion Tour - MDFT. A 

campanha propôs aliar música e moda em um evento itinerante, a fim de promover a marca 

com uma proposta diferenciada. O processo de reposicionamento da marca se deu a partir da 

divulgação em diferentes plataformas midiáticas, gerando a possibilidade de um estudo 

aprofundado sobre este caso. 

Assim, o problema de pesquisa deste trabalho é entender de que maneira a utilização 

da convergência de mídias ocorreu no processo de reposicionamento da marca Monange. O 
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objetivo geral é verificar de que maneira a convergência de mídias foi utilizada com o intuito 

de reposicionar a marca. 

 Para compreender a totalidade do processo de reposicionamento de uma marca, outros 

objetivos são abordados como: analisar o histórico de posicionamento da marca Monange e o 

seu reposicionamento no mercado brasileiro; identificar as diferentes mídias utilizadas na 

campanha MDFT; relacionar conceitos teóricos de convergência de mídia com a campanha 

MDFT. 

           Compreender o que levou a marca Monange a se reposicionar no mercado brasileiro é 

relevante, pois se trata de uma empresa tradicional no país. Identificar os recursos que foram 

utilizados para veiculação da campanha publicitária Monange Dream Fashion Tour é uma 

forma de analisar os elementos propulsores da estratégia de reposicionamento desta marca. 

Também é uma forma de entender como as empresas alteram sua comunicação para atingir 

públicos diferentes. No caso da Monange, uma marca com mais de quarenta anos no ramo de 

hidratantes e líder de mercado, é instigante estudar seu histórico de posicionamentos para 

conquistar novos nichos de mercado.  

 Avaliar o atual momento da empresa em 2011, e refletir sobre o modo como a empresa 

fez sua transição de reposicionamento é “imprescindível” para entender o processo de 

fidelização de novos clientes e o vínculo com seus antigos consumidores. Além disso, é uma 

forma de compreender como uma empresa tradicional prospecta novos consumidores com um 

perfil diferente daquele que se propôs anteriormente. O trabalho também se justifica por 

contribuir para o estudo das novas tecnologias e as facilidades que elas oferecem na busca do 

consumidor por informações. Ou seja, essas novas tecnologias podem ter modificado a 

maneira de o público interagir com a empresa Monange. 

O que motivou a escolha deste tema foi a grande exposição que a empresa fez da 

campanha MDFT, com diversas celebridades da moda e banda de pop-rock famosa, diferente 

das campanhas que vinha fazendo ao longo de sua trajetória. A possibilidade de analisar o 

reposicionamento da marca Monange, a partir de uma nova percepção de mercado em que as 

questões referentes à convergência de mídias e novas tecnologias se tornaram vitais para o 

sucesso das mesmas, é um desafio. Além disso, o sucesso da campanha até agora, percebido 

pelo boca-a-boca que vem sendo feito, pode vir a se tornar um modelo de benchmarking
1
, 

para que outras empresas possam se espelhar. Para desenvolver o presente estudo alguns 

                                                
1
 Segundo Sarquis (2003, p. 40), benchamarking consiste em “descobrir a maneira como outras empresas, 

concorrentes ou não, estão solucionando problemas e desafios semelhantes àqueles que a [...] empresa está 

enfrentando”. 
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temas foram escolhidos para formar o referencial teórico do trabalho: marca, posicionamento 

e reposicionamento, campanhas publicitárias, novas tecnologias da comunicação, 

convergência midiática e redes sociais. 
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2 MARCA 

 

 

 A marca é responsável por diferenciar determinada empresa de seus concorrentes. Ela 

objetiva que seus consumidores possam conhecer a identidade daquilo que vierem a 

consumir: “conceitua-se marca como uma representação simbólica de tal entidade ou 

empresa, um símbolo que possa representar a identidade do estabelecimento, serve como 

referência para distinguir tal empresa ou produto” (KAPFERER, 2003, p.43). Segundo o 

autor, uma marca forte diminui o risco de insucessos e transmite credibilidade aos 

consumidores. Dessa maneira, uma marca bem consolidada conquista a confiança do público, 

tornando-se referência de qualidade e gerando superioridade em relação às outras marcas do 

segmento.  

Já Pinho (2001), destaca que a marca é definida e compreendida como a síntese dos 

elementos físicos, racionais, emocionais e estéticos nela presentes e desenvolvidos ao longo 

dos tempos. Ainda segundo o autor, os consumidores estão cada vez mais exigentes e os 

produtos cada vez mais semelhantes, tornando a marca o principal elemento de diferenciação 

de produtos e serviços.  

O autor afirma que as marcas passaram a desempenhar papéis complexos e variados, 

ele divide as funções da marca em sete categorias: concorrencial, para diferenciar 

concorrentes entre si; identificadora, para identificar individualmente determinada categoria 

de produtos; individualizadora, para tornar o produto único perante um conjunto de bens de 

marcas diferentes; descobrimento ou revelação, para revelar a existência da marca ao 

consumidor; diferenciação, para que, por meio da marca o produto torne-se diferenciado na 

sua categoria; função publicitária, para divulgar e promover a marca do produto junto ao 

consumidor; e de diferenciação interna, para que o consumidor estabeleça uma diferenciação 

de status entre as versões de uma marca.  

A partir dessas possibilidades, percebe-se que existem várias funções para a marca, o 

que torna necessária uma reflexão previa dos gestores da empresa para definir seus objetivos, 

e desenvolver um trabalho em cima daquilo que se almeja. 

Importante constatação relativa à marca é a questão relacionada à proteção que uma 

marca proporciona a todos aqueles que têm contato com a mesma, seja o produtor ou o 

próprio consumidor: “Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e 

protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que 
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pareçam idênticos” (AAKER, 1998, p.7). Segundo o autor, para o revendedor, as vantagens 

resultam na maior facilidade para vender o produto uma vez que marcas conhecidas criam 

determinada fidelidade possibilitando rápida identificação da origem do produto. Outra 

vantagem é que a marca esclarece quais são os benefícios e características que são peculiares 

a um determinado produto, fazendo com que se diminuam as possibilidades de imitações por 

parte de concorrentes. Aaker (1998) afirma, ainda, que a marca também permite que o 

consumidor possa encontrar aquele determinado produto ou serviço com maior facilidade, 

interferindo assim na ação de compra. 

A marca deve ser entendida como um elemento que necessita de alguns cuidados em 

relação ao seu planejamento e desenvolvimento. É comum que empresas deixem de lado a 

questão da marca para se dedicarem ao produto, embalagem, distribuição entre outros 

elementos do marketing. Contudo, a criação de uma marca exige um processo organizado 

que, segundo Pinho (2001), apresenta quatro etapas para o seu desenvolvimento, são elas: a 

definição de uma estratégia de marca, a determinação de temas de criação, a geração de 

nomes e a seleção final.  

A primeira etapa consiste em levantamento de informações sobre o mercado e o 

próprio produto, a determinação da função específica estabelecida pela marca e a definição 

dos objetivos a serem almejados que são essenciais para a sequência do desenvolvimento de 

um nome forte e apropriado. A segunda etapa visa delimitar o enfoque para que sugestões 

referentes ao nome do produto ou serviço sejam apresentadas, essa etapa é muito importante, 

pois o tema escolhido terá grande influência na personalidade da marca.  

O terceiro passo é criar palavras, analogias e idéias alusivas ao tema escolhido na 

etapa anterior. Para finalizar, a etapa da seleção das idéias sugeridas envolve uma escolha que 

deve obedecer a critérios de legibilidades, memorização, de semelhança com outras marcas já 

registradas entre outros fatores, tudo para que o consumidor tenha maior facilidade de 

interagir com a marca. O autor entende que essa etapa merece grande atenção:  

 

No momento da decisão final, o profissional de marketing deve basear seu julgamento 

na sua familiaridade com o mercado, nas informações provenientes dos testes com 

consumidores, na assistência de profissionais de marcas e patentes e também na sua 

própria intuição (PINHO, 1996, p. 26). 

 
 

Assim, percebe-se que o autor considera a escolha de marca uma tarefa complexa. Ao 

se desenvolver a marca, outros desafios são apresentados, tanto aos profissionais de marketing 

quanto de comunicação, uma vez que cabe a eles dimensionar um conjunto de valores e 
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atributos que a marca detém. Esse conjunto de valores está ligado ao conceito de brand 

equity
2
, abordado por Aaker. 

Aaker (1998) elenca os elementos que agregam qualidades a marca com base nas suas 

vantagens competitivas no mercado tais como: propaganda eficaz, fabricação eficiente, nome 

da marca ou um ponto de venda como ativos de uma empresa. Esse conjunto de valores 

ligados a uma marca oferecem o real valor que determinado produto tem. Essa conjunção de 

fatores define o termo brand equity, mas para compreender o que o termo significa é 

necessário entender o que é branding, que denota criar valor tanto para uma empresa quanto 

para o cliente.  

 Para Kotler (2006), fazer branding significa criar diferenças para uma marca em 

relação à concorrência, desenvolvendo estruturas mentais que servem para ajudar o 

consumidor a escolher uma ou outra marca. Segundo o autor, o consumidor deve estar 

convencido que existem diferenças significativas entre as marcas de uma mesma categoria de 

produto ou serviço: “o segredo do branding é os consumidores não acharem que todas as 

marcas na categoria são iguais” (KOTLER, 2006, p. 270). 

Já o brand equity, proporciona valor para uma marca pela geração de valores tangíveis 

e intangíveis e influenciando para diferenciação das marcas que são similares a ela no 

mercado. Dessa maneira, o consumidor, ao adquirir um produto, não compra apenas um bem 

mas um conjunto de valores e atributos referentes a marca.  De acordo com Kotler (2006), o 

brand equity é entendido como o valor agregado atribuído a produtos e serviços, sendo um 

ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro a empresa. Ou seja, o brand 

equity, trabalha com o valor da marca, não somente relacionado ao patrimônio físico, mas à 

qualidade dos serviços de seus fornecedores, colaboradores, distribuidores isto é, ao todo 

relacionado a marca. Aaker conceitua esse termo: 

 

O brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e 

seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou 

serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela. Para que certos ativos e 

passivos determinem o brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo 

da marca.(AAKER, 1998, p. 16). 

 

Assim, o balanço entre passivos e ativos
3
 determina o real valor da marca. Dessa 

forma, a construção do brand equity baseia-se, segundo Pinho (1997), na criação de um 

                                                
2 .   Brand Equity: do inglês equidade de marca (tradução do autor). 
3 “O passivo é o conjunto das dívidas e obrigações da empresa. O passivo de uma empresa não é mais do 

contrário de ativo, o qual representa o conjunto dos direitos e bens que a empresa possui”. (PINHO. 1997) 
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conjunto de valores, atributos, percepções e sentimentos conectados à marca, criando um 

sentido de valor para ela que vai além dos benefícios funcionais do produto. Esse conjunto de 

valores que fazem parte do brand equity, pode ser agrupado de acordo com Aaker (1998), em 

cinco categorias: lealdade à marca, conhecimento do nome da marca, qualidade percebida, 

associações promovidas pela marca e outros ativos da marca. 

 A lealdade relaciona-se com aquele consumidor que mesmo sabendo que existe outro 

produto com menor valor ou de qualidade superior, se mantém fiel a marca. Entende-se que a 

marca tem valor agregado a ela, ou seja, existem valores substanciais que a ligam ao 

consumidor e que não podem ser substituídos por outra marca. A relação entre o consumidor 

leal e a marca é abordada por Aaker: 

 

A marca lhes é muito importante funcionalmente, ou como uma expressão do que eles 

são. A sua confiança é tal que recomendarão a marca para outras pessoas. O valor do 
consumidor comprometido não é tanto pela contribuição individual, mas sim pela 

capacidade de atração e divulgação da marca aos outros níveis (AAKER, 1998, p.42). 

 

 O conhecimento de marca refere-se à capacidade que o consumidor tem de recordar ou 

reconhecer determinada marca dentro de um segmento de produtos. O conhecimento de marca 

envolve sentimentos desde o mais breve – apenas seu reconhecimento – até a certeza de que 

ela é a única dentro daquela categoria de produto. Embora tenha que existir um elo entre a 

marca e a classe do produto, o nome não precisa ser forte. “Esse estágio de reconhecimento da 

marca é particularmente importante para o comprador que escolhe a marca no ponto de 

venda.” (AAKER,1998, p.65). 

 Já a terceira categoria de valores de brand equity, a qualidade percebida, é atingida 

quando um consumidor opta por uma marca sem fazer uma análise detalhada do produto, a 

ação de compra se realiza sem que ele esteja motivado a adquirir determinado produto. Se a 

marca em questão for bem conceituada em um segmento, a lógica natural é de que o 

produto/serviço tem qualidade. 

As associações proporcionadas pela marca buscam criar credibilidade utilizando-se de 

artifícios subjacentes para ganhar competitividade no mercado. Associar a marca a um estilo 

de vida ou a alguma personalidade são algumas das estratégias para ganhar espaço na mente 

do consumidor. Outra vantagem é que dificulta o trabalho dos concorrentes: “se a marca 

estiver bem posicionada sobre um atributo-chave na classe de produto, os concorrentes terão 

dificuldade de atacar” (AAKER,1998, p.21). 

 A última categoria definida pelo autor se refere a outros ativos de uma marca, são 

patentes, marcas registradas e canais de relacionamento com os canais de distribuição. Esses 
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ativos têm grande relevância para o sucesso da marca uma vez que são responsáveis por inibir 

ou impedir a ação de concorrentes, fazendo com que a relação de confiança e lealdade com os 

consumidores permaneça.  

           Obedecendo a essa conjunção de fatores, o sucesso e a longevidade do brand equity da 

empresa poderá gerar credibilidade da marca. Contudo, para que se obtenham resultados 

satisfatórios uma marca não pode ser lançada sem um conceito, uma proposta que oferecerá 

ao mercado seu diferencial, esse conceito pode ser entendido como posicionamento. 

 

 

2.1  POSICIONAMENTO DE MARCA 

 

 

Posicionamento é o modo como ocorre a diferenciação na mente do cliente. Ou seja, 

posicionamento não é o que a empresa faz com o produto, mas sim o que o consumidor 

percebe em relação ao produto (RIES e TROUT, 2002).  

Dessa maneira, o posicionamento de uma marca deve trazer vantagens em relação aos 

seus oponentes para que o consumidor tenha motivos convincentes suficientes para adquiri-la. 

Com o intuito de destacar essas vantagens, a comunicação desenvolve um papel muito 

importante a fim de planejar e executar um posicionamento eficaz para determinadas marcas. 

Segundo Corrêa (2004), um posicionamento de sucesso deve obedecer a três pré- 

requisitos: estudo prévio do mercado ao qual deseja se inserir, desenvolvimento do produto ou 

serviço e suas características e por fim a definição do mix de marketing, ou seja, estratégias 

que conduzirão a marca ao sucesso. Com base nos resultados dessas etapas o 

desenvolvimento do posicionamento pode ser elaborado visando estabelecer a personalidade e 

a imagem da marca.  

Para o autor, o processo de construção de um bom posicionamento (P) deve ser 

composto pela promessa básica (PB), ou seja, aquilo que a marca tem como diferencial e o 

benefício que ela oferece aos consumidores. Aliada a promessa básica, uma justificativa (J) 

deve responder por aquilo que a marca promete, ou seja, através de argumentos, a justificativa 

irá sanar as expectativas do público alvo. E para complementar a composição do 

posicionamento, a imagem desejada (ID) confere à marca atributos intrínsecos ou extrínsecos 

que ela almeja. Corrêa demonstra esse processo de construção do posicionamento através da 

seguinte equação: 
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                                            Equação 1 – Construção do posicionamento 

 

 

                                                   Fonte: Corrêa (2006, p.134) 

 

A união destes três fatores é importante para o sucesso do posicionamento, pois a 

marca receberá personalidade distinguindo-se na mente do consumidor. Assim, o 

posicionamento contribuirá para a construção da imagem: 

 

A resultante dessas definições será a imagem a ser construída. A marca é como se 

fosse o nome de batismo, com a diferença que não deve ser escolhida puramente 

por razões emocionais, mas criada para ter um significado que faça sentido para o 

publico ao qual será destinada (CORRÊA, 2004 p. 109). 
 

O posicionamento deverá ter uma boa receptividade por parte do público-alvo, e 

permitir que a marca se torne resistente às mudanças constantes que o mercado está sujeito e 

aos ataques que poderão surgir por parte da concorrência. Além disso, deve ser interessante o 

suficiente para ultrapassar a triagem feita pela mente do consumidor: 

 

A mente, como uma defesa contra o volume da atual comunicação, faz uma triagem 

e rejeita grande parte das informações que lhe são oferecidas. Em geral, a mente 

aceita somente aquilo que se enquadra previamente com um conhecimento ou uma 

experiência anterior (RIES e TROUT, 2002 p. 6).   

 

Logo, para que a essência do posicionamento possa ser absorvida pelos consumidores, 

faz-se necessário que traga consigo algum significado que possua influência na vida daquele 

que recebe aquela informação. Portanto, o posicionamento deve trazer à mente do 

consumidor, acima de tudo, diferenciação, pelos seus atributos ou benefícios. Assim, 

influenciará na decisão de compra do consumidor, ou seja, apresentará relevância, 

distintividade e credibilidade ao produto ou serviço (KOTLER, 2006). Assim, aquela marca 

que propiciar algum elemento novo em seus produtos ou serviços oferecendo singularidade ao 

mercado, terá maior valor e seu posicionamento ganhará diferenciação perante a concorrência. 

No entanto, é importante ressaltar que um posicionamento não dura para sempre. Tudo 

que envolve questões referentes ao mercado está sujeito a mudanças e com o posicionamento 

não é diferente. Eventuais mudanças de trajetória são necessárias uma vez que modificações 

no cenário mercadológico possam ocorrer, tais como: mudanças nos concorrentes, na 

P = PB + J+ID 
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tecnologia, nos consumidores, na economia. Se isso ocorrer, o recomendado é que se estude a 

possibilidade de adotar um reposicionamento, tema abordado a seguir.    

 

 

 

2.2 REPOSICIONAMENTO DE MARCA  

 

Para Ries e Trout (2002), o reposicionamento muitas vezes implica desfazer uma idéia 

existente, criando um “conflito” sobre o conceito do produto ou serviço. Mas esta decisão 

deve ser considerada se for sabido que a atual posição não é tão apropriada quanto a nova que 

se vislumbra. 

Os autores afirmam que o processo de reposicionamento é um procedimento delicado 

que exige um estudo detalhado do mercado no qual a empresa está inserida, pois visa uma 

mudança de percepção das pessoas em relação à marca. Este estudo implica em diversos 

cuidados tais como pesquisa, tempo, logística, pessoas, capital e demais recursos que a 

empresa possuir, pois se trata de um processo custoso e de alto risco.   

   Segundo Lupetti (2007), o primeiro passo que deve ser dado ao almejar um novo 

posicionamento é perceber onde a empresa está, ou seja, qual a imagem que ela está 

transmitindo, para em seguida definir aonde quer chegar. A autora frisa que, para haver 

sucesso, é primordial que aquilo que a empresa tem como diferencial seja evidenciado no seu 

novo posicionamento: “diferenciar é a capacidade que uma empresa tem de ser percebida, se 

comparada aos seus concorrentes, em função de suas vantagens competitivas” (LUPETTI 

2007, p.77). Assim, entende-se que o reposicionamento deve ser percebido como uma 

oportunidade de auto-correção, pois evidenciar aquilo que é mais pertinente para marca pode 

refletir em visibilidade e lucro. 

Segundo Bortolan e Telles (2003) apud Viegas (2009), existem três tipos de 

reposicionamento: o reposicionamento reativo, o reposicionamento propositivo e o 

reposicionamento corretivo. O reposicionamento reativo é aquele que tem como objetivo 

readequar a marca às transformações que o mercado está sujeito, interferindo assim na 

percepção de marca dos clientes em potencial. 

Já o reposicionamento propositivo visa obter benefícios a partir de uma oportunidade 

que se faça presente em algum momento, tendo em vista trabalhar um novo conceito para 

manter os atuais consumidores e atrair novos. O terceiro tipo de reposicionamento é o 
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corretivo, que busca ajustar um posicionamento que não obteve sucesso, este por sua vez é o 

mais incisivo, pois atua onde houve erro anteriormente. 

   Assim, entende-se que a essência do reposicionamento é a reação frente a 

oportunidades ou situações adversas que a marca enfrentou anteriormente como erros 

estratégicos que tornaram a marca ineficiente, por exemplo. Portanto, o desafio encontra-se 

em atualizar a identidade sem perder os benefícios que foram gerados por essa identidade já 

existente. Ou seja, o ideal seria que, ao reposicionar uma marca, faça-se um planejamento que 

estabeleça uma ligação entre o que há de bom no atual posicionamento e o conceito que se 

pretende posicionar, logo a revitalização da marca torna-se uma tarefa mais simples. 

     Contudo, Kapferer (2003) sugere que uma atitude mais agressiva e ousada pode trazer 

bons resultados para uma empresa que visa mudar sua trajetória: 

 

Somente a mudança radical é visível. Caso contrário, pelo principio psicológico da 

“assimilação perceptiva”, ela se funde na imagem preexistente. Portanto, não se deve 

hesitar, eventualmente, em empurrar a marca para longe da sua área de segurança. As 

fronteiras de um território da marca são feitas para serem continuamente expandidas, 

tanto sob o plano dos produtos, da geografia, quanto da significação. (KAPFERER, 

2003. p 165) 

 

   Pode-se perceber que modificações ao longo de um percurso não devem ser 

consideradas apenas quando houver uma situação de adversidade, mas também se 

oportunidades de crescimento se apresentarem à empresa. Haja vista que permanecer 

estagnado num mercado tão competitivo como o atual pode se fatal.  

   Para apresentar um novo posicionamento ao mercado, algumas ações são necessárias, 

como o desenvolvimento de uma campanha publicitária em que serão planejadas as 

estratégias e as táticas para alcançar os objetivos da marca. 
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3   CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

 

Uma campanha publicitária caracteriza-se pela necessidade de se desenvolver 

materiais de divulgação para que os objetivos almejados pelo planejamento sejam alcançados 

(PÚBLIO, 2008). Por isso, para que se caracterize uma campanha é necessário que se 

desenvolva mais de duas peças, sejam elas gráficas eletrônicas ou mesmo ações. Segundo o 

autor, uma peça isolada não terá uma eficácia satisfatória, pois existe a necessidade daquela 

determinada proposta ser encontrada em diferentes meios. Alguns exemplos de peças gráficas 

são anúncios em revistas e jornais, outdoors e folhetos. As peças eletrônicas são os comerciais 

para televisão, rádio e internet, entre outros. As ações podem ser as mais variadas possíveis 

desde patrocínios, feiras, flashmobs 
4
, etc. 

Entretanto, uma campanha publicitária deve ter uma única proposta, para que se 

mantenha a unidade entre todas as peças envolvidas, assim o público-alvo da campanha tem 

maior facilidade para distinguir e perceber aquilo que é proposto. Uma das vantagens de 

desenvolver uma campanha é a integração entre as peças, evitando que mensagens de uma 

mesma empresa se sobreponham umas às outras no decorrer da sua trajetória, além de 

concentrar esforços em torno daquilo que é mais relevante para o consumidor. Para conferir 

unidade à campanha, de acordo com Cesar (2000), é imprescindível estudar cuidadosamente 

os elementos que serão utilizados na composição das peças publicitárias. Entre alguns 

aspectos da criação, o autor destaca a cor e a tipologia como elementos que podem influenciar 

nas decisões dos consumidores:  

 

É necessidade do homem diferenciar e apreciar as coisas que o cercam não só pelas 

formas, mas também pelas cores. E não há como negar que, psicologicamente, o 

homem é atraído pela infinidade de tons. É fato inegável que reagimos de maneira 
mais emotiva do que racional diante das cores. Por isso mesmo, a propaganda e os 

meios de comunicação abusam das cores, extraem o máximo para despertar sensações, 

atrair e influenciar o consumo (CESAR, 2000. p. 185). 

 

  

Assim, percebe-se que as cores influenciam diretamente na percepção das pessoas. 

Psicologicamente, elas trazem consigo uma carga de significação, dessa forma, ao serem 

                                                
4 Flashmobs: consiste em reunir um grupo de pessoas num determinado local e hora a fim de realizar uma rápida 

encenação lúdica e em seguida dispersar. A principal característica do flashmob é sua instantaneidade, não só de 

sua encenação como também de sua articulação, e isso só se torna possível graças à popularização das 

tecnologias virtuais móveis, que por terem um caráter descentralizado, tem a capacidade de fazer circular a 

informação num curto espaço de tempo. (LOPES, 2005)  
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utilizadas em mensagens publicitárias, elas irão influenciar positivamente ou negativamente 

os consumidores. 

Outra forma de demonstrar a unidade da campanha é através da tipografia. Cesar 

(2000) ressalta que existe uma gama muito grande de novos tipos de fonte, porém a escolha 

de um tipo é uma tarefa que carece de alguns cuidados. O autor classifica tipos de fonte em 

seis categorias: Antigo, Moderno, Com Serifa, Sem Serifa, Manuscritos e Decorativos. Cada 

uma delas deve ser empregada de acordo com os objetivos da campanha. Por exemplo, a 

escolha de um tipo Antigo se faz necessária quando o objetivo for prender a atenção do leitor, 

pois tem grande legibilidade e são confortáveis aos olhos. 

Tipos modernos agregam traços finos e grossos, logo se utilizadas em textos longos a 

sensação de “embaralhamento” pode trazer dificuldades para o leitor. Já as Serifas, são as 

extremidades que acompanham cada tipo, elas conferem a cada tipo um caráter mais clássico 

ou não. 

 

Ilustração 1 - Serifas 

                                                    

    

 

 

                                    

 

Fonte: o autor 

 

Tipos Manuscritos e Decorativos não estão necessariamente ligados a padrões, o que 

traz um efeito bastante original, entretanto se usados em excesso podem tornar o trabalho 

espalhafatoso ou inadequado. Muitas vezes esses tipos são tratados como arte e não como 

texto, e podem receber a mesma relevância de uma imagem na campanha. 

Sampaio (1999) lembra ainda que as campanhas podem prosseguir através de muitos 

anos, o que denomina-se continuação de campanha, isso acontece quando novos elementos 

são agregados, mas a promessa básica das campanhas anteriores é mantida. Para que seja 

caracterizada como continuação, o tema deve ser claramente associado à campanha que o 

consumidor já conhece: 

 

Evidentemente, modernizações, correções de rumo ou ênfase, introdução de novos 

elementos e outras alterações podem e devem ser periodicamente realizadas. Pois é 

Tipo Times - com Serifa.           Tipo Arial - sem Serifa 

        
  

         A  A 
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necessário atender ao dinamismo dos próprios objetivos de comunicação, fazer com 

que campanhas publicitárias estejam sempre em dia com todo contexto 

sociocultural e cuidar para que sejam atraentes e interessantes para os consumidores 

(SAMPAIO, 1999 p.239). 

 

 Dessa maneira, o autor evidencia a necessidade do desenvolvimento de uma situação 

favorável em torno da campanha, para que seus consumidores percebam maior grau de 

relação entre as peças, facilitando assim a ação de compra. 

Segundo Cabral (2011), ao se desenvolver uma campanha, o anunciante deve ter claro 

na sua mente aquilo que deseja, seja vender um produto ou serviço evidenciando assim suas 

qualidades e seus diferenciais, seja exaltar a empresa ressaltando genericamente aquilo que 

ela presa para construir sua imagem corporativa. Dependendo desses objetivos, a campanha 

poderá ser classificada de diferentes formas. 

 Se o objetivo primeiro da empresa for de venda, a campanha é classificada como 

promocional. Para Martins (2002), campanha promocional é aquela que informa sobre o que 

há no mercado que possa ser do interesse do consumidor, e tenta convencer à compra. 

Ainda de acordo com Martins (2002), a comunicação promocional pode ser dividida 

em duas: Hard Sell, quando adota uma postura mais agressiva, por exemplo, quando traz 

informações explícitas sobre preço; ou Soft Sell, quando o produto apresenta-se como herói, 

ele proporciona a solução para o problema dos clientes, geralmente utiliza-se de artifícios 

poéticos ou humorados para seduzir seus clientes. 

 Já Sampaio (1999), entende que uma campanha promocional deve ser sugerida quando 

houver necessidade de cumprir determinado objetivo específico, tais como: lançamento de 

uma nova marca, liquidações, sustentação das vendas entre outras situações comuns no 

mercado. Contudo, a campanha de promoção deve instigar o desejo do consumidor de 

adquirir determinado produto ou serviço. 

 Se o objetivo principal for construir uma imagem, essa campanha denomina-se 

institucional, uma vez que busca apresentar ao mercado características inerentes à marca 

(MARTNS, 2002). Este tipo de campanha explica a filosofia da empresa, seus objetivos e 

suas ações com conteúdo quase sempre informativo. Desta maneira, a propaganda 

institucional gera simpatia sem que seja necessário falar especificamente do produto.  

 É importante lembrar que a comunicação institucional, do mesmo modo que a 

comunicação promocional tem por finalidade a venda, uma vez que seus consumidores 

teoricamente irão dar preferência às empresas com uma imagem consolidada no mercado 

(SAMPAIO, 1999 p.243). “A imagem da marca vai se construir, ao longo do tempo, no pano 

de fundo, naquilo que servirá de base para todas as campanhas publicitárias. É um escudo.” 
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Todavia, ao elaborar uma campanha, elementos próprios do público que se deseja 

atingir devem ser levados em conta: aspectos sociais e culturais devem estar sempre em 

harmonia com o contexto da campanha, pois esses elementos não possuem caráter 

permanente, e podem afetar o desempenho da campanha. Esta é a importância do 

conhecimento prévio da cultura na qual o cliente em potencial se encontra. Além desses 

aspectos socioculturais, para uma campanha tornar-se eficaz atualmente, a utilização das 

novas tecnologias de comunicação é extremamente importante, pois através delas a relação 

consumidor com a marca pode ser facilitada. 

 

 

 

Predoido no texto tipografia cor! 
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4  NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO  

  

Com o desenvolvimento de um novo contexto tecnológico, resultante do 

amadurecimento e democratização da internet, aliado ao contato com as mais diversas 

plataformas midiáticas, percebe-se que o acesso à informação tornou-se uma tarefa mais 

simples. Anteriormente, a procura por determinados produtos era feita exclusivamente por 

meios físicos, tornando o acesso limitado por uma série de fatores que poderiam dificultar a 

presença do consumidor naquele determinado espaço. 

 A partir dessas novas tecnologias de informação, questões como a interatividade 

ganharam o cotidiano das pessoas, tornando-se essenciais para a realização das mais diversas 

atividades e transformando a forma de relacionamento entre consumidores e marca.  

Segundo Correa (2006), a questão da rapidez em um sistema on-line tem importância, 

pois a instantaneidade com que as informações são transmitidas dentro de um determinado 

meio transforma indivíduos de espectadores a participantes e produtores da informação. Ou 

seja, ele produz e consome aquilo que julga interessante conforme seu conhecimento e 

facilidade de acesso: 

 

A ligação entre homem e máquina estende-se conforme a utilização das novas 
tecnologias e está modificando e redefinindo a experiência humana, ao gerar novas 

relações a partir de “redes” de comunicação processadas pelos computadores. Para 

que a relação homem-máquina ocorra, necessita-se do uso de interface e da 

interatividade (CORREA, 2006, p. 30). 

  

Dessa forma, o desenvolvimento cada vez mais veloz dessas tecnologias e a facilidade 

de acesso à internet interferiram na relação comunicacional vigente até então, onde a 

transmissão de alguma informação era feita unilateralmente.  

Esse novo contexto permitiu que indivíduos passassem a se comunicar de uma forma 

mais ampla a partir das possibilidades que o ciberespaço oferece. Lévy (1999, p.17) entende 

que a “cibercultura é um conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”, 

modificando a relação entre tempo e espaço potencializando uma maior interação entre 

indivíduos. Esta, por sua vez, possui como principal aliada a bidirecionalidade de 

informações, característica predominante da cibercultura, ou seja, esses indivíduos passam por 

um processo de construção coletiva de uma cultura própria onde deixam de ser meros 

receptores para produtores de informação. 
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O Ciberespaço é um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 

de computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 

(LÉVY, 1999 p.17). 

 

Dessa forma, o autor indica que o ciberespaço não se limita apenas às plataformas 

pelas quais seu acesso é conduzido, mas sim àquilo que existe de conteúdo dentro da internet. 

Assim, torna-se importante compreender que a sociedade atual passa por um momento 

no qual a valorização do individual foi priorizada, pois questões referentes ao coletivo social 

foram deixadas de lado, e os indivíduos passaram a priorizar valores individuais voltados para 

a sua satisfação. Entretanto, o desejo de construção de laços sociais é inerente ao ser humano 

tanto por afinidades quanto por necessidades, daí nasce o desejo de estar constantemente 

conectado, fortalecendo estes laços sociais. 

Levy (1999) frisa que essas relações sociais situadas no ciberespaço têm como aliada 

as constantes inovações tecnológicas, uma vez que essas auxiliam indivíduos a se manterem 

conectados. Este contexto tecnológico constitui um meio agregador permitindo que todos os 

outros meios tradicionais e inovadores convirjam oferecendo aos indivíduos um ambiente de 

franca interação. 

 

  

 

4.1 CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

  

A capacidade de transmitir informações independentemente do lugar, do tempo e 

espaço, do formato e da quantidade de conteúdo que se deseja comunicar são características 

da convergência de mídias, pois permitiram que conteúdos predominantemente oriundos da 

televisão passassem a ser encontrados na internet, por exemplo. Jenkins define o conceito de 

convergência: 

  

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar 

falando (JENKINS, 2009, p.22). 
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Para Jenkins (2009), a convergência acontece quando os antigos espectadores passivos 

tomam o controle das mídias e tornam-se autores daquela determinada situação. Entender que 

consumidores tornaram-se ativos na construção de sentido reflete num novo panorama onde a 

interatividade possibilita a resposta para aquela determinada mensagem que nos foi enviada. 

Segundo Saad (2003), o que impulsionou a questão da convergência midiática foi o 

advento da internet. Essa, por sua vez, recebeu o status de mídia agregada, uma vez que 

transformou as relações no processo comunicacional, diversificando-o e permitindo fluxos de 

“um para um”, de “um para muitos”, de “muitos para um”, de “muitos para muitos”. Assim, a 

internet rompeu com o sistema vigente até então de comunicação e propôs a bidirecionalidade 

de informação, descrita como: 

  

Uma tecnologia bidirecional que coloca o produtor e o receptor da informação no 

mesmo patamar; que possibilita diálogos interpessoais e intergrupais sem a 

intervenção do produtor da informação; com potencial de uso não apenas de 

distribuição e captação de informação, mas também de gerenciador de dados e 

criador de sentido para grupos de usuários de qualquer porte (SAAD, 2003. p. 25). 

 

            Este cenário propiciou uma aceleração no processo de transformação das 

comunicações e relaciona-se à questão da instantaneidade na busca por informação. Assim, as 

tecnologias digitais tornam-se aliadas dos meios tradicionais de comunicação, uma vez que as 

mídias convencionais continuam atreladas à vida dos indivíduos. As pessoas continuam 

desempenhando o papel de espectadores, mas também assumem o papel de internautas e co-

autores, pois recorrem à internet para obterem mais informações sobre determinado fato ou 

acompanhá-lo em tempo real e passam a comentar sobre aquilo que vivenciaram (SAAD, 

2003). 

            A conjunção dos meios tradicionais com as novas mídias resulta no processo de 

convergência midiática, pois haverá agregação e compartilhamento de informações. Porém, 

não será adequado apenas transferir conteúdos das mídias digitais para a internet, mas sim 

adaptar o formato, visando utilizar o que cada meio tem de melhor para que a informação 

demonstre unidade de opiniões, credibilidade e influência sobre seus públicos (SAAD, 2003).  

   Os avanços relacionados à convergência de mídias resultaram numa grande expansão 

das redes sociais, uma vez que deixaram de ser apenas um ambiente de interação social para 

tornar-se ferramenta essencial para criar vantagens competitivas perante os consumidores de 

determinadas marcas. Esse será o tópico a ser desenvolvido a seguir. 
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4.2 REDES SOCIAIS 

 

   O ambiente em que a sociedade está inserida atualmente, onde a comunicação é 

mediada pelo computador, proporciona comunicação e informação de maneira instantânea. 

Recuero (2009) lembra que essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos 

comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão permitindo que redes sociais tradicionais 

se tornassem virtuais e invadissem a internet. 

    Segundo esta autora, a internet trouxe uma série de transformações na sociedade e uma 

das mais significativas foi a possibilidade de expressão e sociabilização através de 

comunicação mediada pelo computador. Este cenário trouxe mudanças na forma de 

relacionamento entre pessoas e empresas, que perceberam nesse novo espaço um ambiente 

propício para criar laços e prospectar novos consumidores. 

   A autora afirma que, para se estabelecer uma rede social, é necessário que existam 

dois elementos: os atores e suas conexões. Os atores são as pessoas que estão inseridas em 

determinadas redes, são peças fundamentais dentro do sistema, pois são através delas que 

existe interação criando laços sociais dentro da própria rede. Como estes atores estão sujeitos 

à interação via computador, faz-se necessário a criação de uma identidade como representação 

social para que possa se expressar dentro do ciberespaço. Para Recuero (2009), as redes 

sociais são espaços de interação, espaços de fala, construídos pelos atores de forma a 

expressar elementos de sua personalidade ou individualidade. Entende-se que numa rede 

existe um processo constante de construção de identidade por parte dos atores no ciberespaço. 

   Já as conexões, para a autora, são fruto dessa relação entre atores, que são construídas 

conforme o nível de interação dentro de um processo comunicacional mediado pelo 

computador, que se dá aos pares, refletindo em um relacionamento social, podendo vir a se 

tornar laços sociais. Recuero (2009) entende que a ideia de relação social é independente do 

seu conteúdo. O conteúdo de uma ou de várias interações apenas auxilia a definir o tipo de 

relação social que existe entre dois interagentes.  

   A autora lembra que os laços sociais são a efetiva conexão entre atores envolvidos nas 

interações, possibilitando um grau de intimidade e relação entre os integrantes das redes, 

passando a contribuir para o desenvolvimento de um capital social comum
5
. Entretanto, é 

importante ressaltar que o senso comum entende o termo redes sociais como uma coisa só, 

                                                
5 “O capital social é, portanto um conjunto de recursos, que pode ser encontrado a partir das conexões entre 

indivíduos de um determinado grupo, pois é conteúdo dessas relações” (RECUERO, 2009, p.45). 
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porém, existem duas interpretações para esta expressão. A primeira delas refere-se as 

“comunidades virtuais” chamados sites de redes sociais que são desenvolvidos e alimentados 

pelo ambiente tecnológico na qual estão inseridos. Já a segunda faz menção as experiências de 

redes sociais constituídas pelas inúmeras relações que utilizam a internet como ambiente de 

interação dentro de um espaço público comum aos atores que nela navegam. Neste estudo o 

termo será utilizado com a primeira interpretação. 

Entre as redes sociais em maior evidência atualmente destacam-se o Facebook e o 

Twitter (RECUERO, 2009). Segundo a autora, o Facebook foi lançado em 2004, criado por 

Marc Zuckerberg enquanto era aluno da universidade americana de Harvard. A ideia era criar 

um sistema onde alunos recém saídos do colegial e os ingressantes na faculdade pudessem 

interagir. 

O propósito inicial do sistema era desenvolver uma rede de contatos, onde os 

integrantes tivessem em comum o fato de estarem passando por uma fase de transição nas 

suas vidas: a chegada à universidade. Para fazer parte da rede seria necessário ser membro de 

alguma instituição de ensino, primeiramente o Facebook era voltado apenas para alunos de 

Harvard. Assim como outras redes sociais como Orkut e MySpace, o Facebook funciona 

através de perfis e comunidades, permitindo um alto grau de relação entre seus membros 

(RECUERO, 2009). Percebe-se que, atualmente, o Facebook ganhou um caráter 

mercadológico, uma vez que empresas das mais diversas áreas passaram a criar perfis, a fim 

de estabelecer um canal direto com seus target.      

Já o Twitter, segundo a autora, foi desenvolvido pela empresa Odeo, seus mentores 

foram Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Willians, em 2006. Essa rede foi criada por acaso, o 

objetivo dos seus mentores era de criar uma ferramenta de busca nos padrões do Google, com 

o diferencial de ser voltada para vídeos. 

O Twitter funciona como um blog, devido à limitação de caracteres (140), essa rede 

foi denominada microblog. Sua funcionalidade é relativamente simples, o conceito chave 

dessa rede está na pergunta “O que está acontecendo?”. 

A autora afirma que existem duas possibilidades referentes aos usuários, ele pode ser 

seguidor de outro membro ou pode ser seguido, geralmente o que determina a posição do 

usuário é a relevância daquilo que ele escreve, podendo ser seguido ou seguidor. 

Acredita-se que o Twitter expandiu-se devido a grande aceitação que celebridades 

fizeram dessa ferramenta, utilizando-a como um canal de aproximação entre eles e seus fãs. A 

popularização dessa rede ultrapassou as barreiras do entretenimento e passou a adotar um 

caráter informativo, muitas empresas ligadas ao jornalismo utilizam o Twitter para transmitir 
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mensagens com maior velocidade. Além disso, essa rede proporcionou transformações sociais 

relevantes no âmbito politico em países africanos, tais como Egito e Líbia onde seus 

representantes respectivamente Mubarak e Kadafi, foram depostos com a ajuda de 

manifestações iniciadas nessa rede social. Dessa maneira fica evidente a importância que 

essas redes sociais passaram a exercer sobre a sociedade mundial. 

   Assim, pode-se perceber que, para alterar a imagem de uma marca, existe um processo 

em que estratégias e táticas de comunicação são desenvolvidas a fim de reposicionar a marca 

no mercado. A metodologia desse processo será abordada no próximo capitulo, onde são 

apresentadas as técnicas de análise. 
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5  METODOLOGIA 

 

  

 Gil (1996) lembra que, para que não ocorram problemas que possam comprometer a 

pesquisa, convém elaborar um plano de análise que culminará na redação final do relatório. 

Não existe uma única maneira de determinar aquilo que deve conter o relatório e cabe ao 

autor decidir o que for mais relevante. Entretanto, é importante deixar claro de que maneira 

foram coletados os dados assim como a sua interpretação. Assim, entende-se que o objetivo 

do relatório é apresentar de maneira transparente aquilo que se constatou na pesquisa, 

buscando ser conciso e esclarecedor, para que possa ser entendido e estudado. 

 Para dar conta dos objetivos propostos, foi feito um estudo de caso, que, de acordo 

com Gil (1996), deve obedecer alguns critérios e uma ordem de etapas, entre elas: delimitação 

do caso, coleta de dados, análise e interpretação dos dados e redação dos relatórios.  

 O primeiro procedimento foi delimitar o caso ao qual o estudo se propõe, a campanha 

Monange Dream Fashion Tour. Gil (1996) entende que essa tarefa é complicada, pois impor 

limites para o objeto requer conhecimento para que o mesmo não sofra retaliações e 

informações úteis para a pesquisa não deixem de ser aproveitadas. “Como não existe limite 

inerente ou intrínseco ao objeto de estudo e os dados que se podem obter ao seu respeito são 

infinitos, exige-se do pesquisador certa dose de intuição para perceber quais dados são 

suficientes para chegar à compreensão do objeto como um todo” (GIL,1996, p.140). 

 A segunda tarefa foi a revisão bibliográfica sobre o tema no qual o objeto de estudo 

está inserido. Contudo, esse procedimento se manteve ao longo de toda a pesquisa para 

desenvolver novos conceitos que surgiram durante a análise. Da mesma forma, a coleta de 

dados foi realizada concomitantemente aos demais procedimentos da pesquisa, haja vista que 

no decorrer do trabalho novas informações agregaram valor à pesquisa. As técnicas mais 

comuns para coleta de dados de um estudo de caso são análise de documentos, entrevistas, 

observação entre outros procedimentos (GIL, 1996). Para esta etapa, utilizou-se a técnica de 

análise documental. Tentou-se também a técnica de entrevista com profissionais do marketing 

da Monange, que não se disponibilizaram a participar da pesquisa, conforme o anexo F. Os 

materiais coletados estão reproduzidos nos anexos de A e E. 

 Assim, para compor o corpus final a ser analisado, organizou-se o material coletado 

nas seguintes unidades de registro: material impresso (revistas) e material eletrônico 

(divulgação em redes sociais e site institucional), e os filmes publicitários (comerciais). 
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 O material coletado referente à campanha foi submetido a uma análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (2007), essa técnica de análise permite reunir métodos empíricos para 

pesquisa de algum assunto dentro da área da comunicação. Para a autora, a análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação 

destas mesmas comunicações. 

 Segundo a autora, essa técnica possibilita que o investigador se reinvente a cada 

momento de acordo com seu objetivo, pois uma característica preponderante dessa análise 

apresenta-se como a capacidade de criar categorias que permitem a classificação dos 

elementos coletados. Essas categorias devem respeitar alguns critérios entre eles: 

homogeneidade, para que assuntos não se misturem; exaustividade, para esgotar a totalidade 

do assunto; exclusividade, pois o conteúdo não pode ser classificado em duas categorias; 

objetividade, pois os codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais; e pertinência, 

para adaptar o conteúdo ao objetivo.   

 Segundo Fonseca Junior (2008), o desenvolvimento do método de análise de 

conteúdo resulta do trabalho de autores diversos, e não há um consenso sobre ele. No entanto 

o autor identifica algumas fases cronológicas de organização da análise de conteúdo:  

 

(1) Pré-análise: consiste no planejamento do trabalho a ser elaborado, procurando 

sistematizar as idéias iniciais com desenvolvimento de operações sucessivas, 

contempladas num plano de análise; (2) Exploração do material: refere-se à análise 
propriamente dita, envolvendo operações de codificação em função de regras 

previamente formuladas. Se a pré-análise for bem sucedida esta fase não é nada mais 

que a administração sistemática das decisões tomada anteriormente; (3) Tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação: os resultados brutos são tratados de maneira 

a serem significativos e válidos. Operações estatísticas (quando for o caso) permitem 

estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos. A partir desses 

resultados o analista pode propor inferências. (FONSECA JUNIOR, 2008, p.290). 

 

 Durante a pré-análise e a exploração do material o autor recomenda a categorização 

dos dados coletados. Isso porque, a análise de conteúdo implica em criar categorias para que a 

compreensão daquilo que for estudado seja facilitada. As categorias elencadas para análise 

foram escolhidas a partir do referencial teórico desenvolvido nos capítulos anteriores, são 

elas: campanha, reposicionamento e convergência. Ou seja, foram analisadas no conteúdo do 

material coletado, as evidências que demonstram como a convergência de mídias foi utilizada 

na campanha com o intuito de reposicionar a marca. 

 Já na última etapa da análise, tratamento dos dados obtidos e interpretação, ocorre a 

inferência. Para Fonseca Junior (2008, p.298), “trata-se do momento mais fértil da análise de 
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conteúdo, estando centrado nos aspectos implícitos da mensagem analisada”. Desta forma, 

são apresentados a seguir os resultados obtidos através do estudo de caso da campanha 

Monange Drean Fashion Tour da marca Monange. 
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6. ESTUDO DO CASO MONANGE 

 

A Monange
6
 foi adquirida por uma das maiores companhias de bens de consumo do 

país, a Hypermarcas. Ela atua no setor de varejo alimentício, medicamentos, beleza e limpeza. 

Sua política de negócios baseia-se na aquisição de marcas com potencial de mercado. O 

pesquisador tentou obter informações sobre a trajetória da marca Monange antes de ser 

adquirida pela Hypermarcas, o que não foi disponibilizado pela empresa, conforme o anexo F. 

A Hypermarcas nasceu em dezembro de 2001, com a aquisição da marca Assolan, que 

pertencia a Unilever. Em junho de 2007 a Hypermarcas adquiriu a DM Indústria 

Farmacêutica, que detinha os direitos sobre a Monange, entre outras marcas ligadas a 

medicamentos. A marca já adquiriu 27 empresas, segundo Porto (2010, p.1): 

 

até o final de 2009, nada menos do que 27 empresas passaram para suas mãos, num 

total de mais de 170 marcas, estampadas em produtos de quatro áreas: 

medicamentos, cosméticos e higiene pessoal, limpeza e alimentos. Com um 

espetacular crescimento de 50% ao ano, a Hypermarcas é hoje um fenômeno na 

bolsa, atrai a atenção do governo (o BNDES estuda a compra de uma participação) 

e se transformou numa sombra para as filiais brasileiras de multinacionais, como a 

anglo-holandesa Unilever e a americana Procter & Gamble. Seu faturamento hoje 

gira em torno de um terço do da primeira e já é o dobro do da segunda. 

 

Contudo, em 2011, as ações da Hypermarcas já não estavam tão valorizadas. Segundo 

Gradilone (2011, p.1), os papéis da empresa na Bovespa perderam valor “no ano, as ações 

ordinárias caíram 62,1% [...] a empresa decepcionou os investidores ao divulgar os resultados. 

O lucro líquido registrou queda de 13,6% no primeiro semestre do ano em comparação com o 

mesmo período de 2010”. Talvez esse seja o motivo pelo qual a Hypermarcas não 

disponibilizou informações referentes ao seu histórico e ao histórico da Monange.  

Outra informação importante encontrada em relação à detentora da marca Monange é 

sobre a sua política de negócio que busca o crescimento através de uma postura de compra e 

reposicionamento de marcas:  

 

Acertar no perfil das marcas adquiridas é fundamental para a Hypermarcas. Desse 

acerto depende sua capacidade de aplicar uma receita que até agora se mostrou 

infalível. Funciona assim: invariavelmente o passo inicial é reformular a imagem da 

marca absorvida, o que em geral envolve o redesenho do logotipo, dos rótulos e das 

embalagens. O segundo estágio envolve as grandes campanhas publicitárias e 

promoções nos pontos de venda (PORTO, 2010, p. 1).  

                                                
6 Os dados referentes a marca Monange foram coletados no site da Hypermarcas. Disponível em: 

<http://www.hypermarcas.com.br> Acesso em 23 ago. 2011 

http://www.hypermarcas.com.br/


 

 

31 

 

Dessa forma, percebe-se que, com a Monange não foi diferente, a política de 

reposicionamento das marcas da empresa Hypermarcas foram aplicadas através da campanha 

MDFT, descrita a seguir. 

 

 

6.1 A CAMPANHA MONANGE DREAM FASHION TOUR 

 

A marca Monange
7
 lançou a linha capilar Monange Hidrashine 48 horas em 2009, 

essa linha de produtos marcou o início da renovação da marca no Brasil. Como estratégia de 

reposicionamento, a marca desenvolveu a campanha intitulada Monange Dream Fashion 

Tour, que consiste em agregar em um evento itinerante, que visitou as principais capitais do 

país no período entre Março a Setembro de 2011, propondo a união da estética do mundo da 

moda com a harmonia da música com desfiles e shows. Ainda segundo o site da empresa, a 

campanha tem parceria com a Rede Globo, incumbida da divulgação. A organização e 

produção foram feitas pela agência Mega Model.  

O evento visa reunir elementos da cultura pop, glamour, agitação e beleza. 

Responsáveis pela turnê musical, a banda brasiliense Capital Inicial tem mais de 30 anos de 

carreia e conquistou um lugar privilegiado no cenário do rock nacional. Em cada etapa do 

evento, personalidades do mundo da música são convidados a subir ao placo, nomes como 

Bob Sinclar, Rodrigo Hilbert e o DJ Ian Carey prestigiaram recentemente o evento. 

Já os desfiles, que são o ápice da noite, contam com um time de modelos consagradas 

internacionalmente entre elas destacam-se seis principais: Ana Beatriz Barros, Isabeli 

Fontana, Izabel Goulart, Renata Kuerten, Fernanda Tavares e Carol Trentini. 

O evento conta com uma estrutura diferenciada, pois alia uma passarela ao lado do 

palco onde os desfiles acontecem concomitantemente aos shows. O evento oferece um 

concurso cultural que visa aproximar os fãs de seus ídolos, para participar basta acessar o site 

do evento e responder a um “quiz”, com seis perguntas referentes a frase: “Você sabe o que 

rolou no Monange Dream Fashion Tour 2010?” obtendo sucesso nesse “quiz” a internauta se 

classificará para responder uma pergunta “O que você faria para realizar o sonho de ser uma 

Dream Model por um dia?”. Duas pessoas serão sorteadas em cada etapa, estas ganharão dois 

                                                
7 Os dados referentes à campanha Monange Dream Fashion Tour foram coletados no site da campanha. 

Disponível em: <http://www.monangedreamfashiontour.globo.com> Acesso em 23 ago. 2011 

http://www.monangedreamfashiontour.globo.com/
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kits com produtos Monange, pares de ingressos para área vip, terão acesso aos bastidores e 

ganharão um tratamento de beleza para renovar o visual. 

 A Monange utiliza-se de várias ferramentas para aproximar seus consumidores do 

evento Monanage Dream Fashion Tour, disponibilizando que informações sejam encontradas 

via site, redes sociais como facebook e twitter, análise que será desenvolvida a seguir. 

 

 

6.2  ANÁLISE DA CAMPANHA MONANGE DREAM FASHION TOUR  

 

Durante a etapa de análise documental, foram selecionadas, além do próprio evento 

Monange Dream Fashion Tour, as seguintes peças: anúncio para revista, filmes publicitários e 

ações de marketing virtual. Em uma análise exploratória empírica, percebe-se que as peças 

gráficas foram destinadas às principais revistas brasileiras, já os filmes foram veiculados na 

rede Globo. Ambos com a intenção de promover o produto e o evento, por essa razão sua 

veiculação foi intensificada dias antes do evento ocorrer nas capitais correspondentes.  

Nas peças gráficas, pode-se perceber a presença da temática da beleza, representada 

por um grupo de modelos que estão em evidência em todas as peças. Por tratar-se de uma 

linha de produtos voltados ao público feminino, o contexto da campanha adota uma linha de 

criação e execução na qual a beleza está em evidência, aferindo assim unidade para todas suas 

peças. Dessa forma, foi analisado o conteúdo das peças publicitárias da MDFT a partir das 

três categorias definidas anteriormente: campanha, reposicionamento e convergência.  

 

6.2.1 Campanha 

 

Para que se desenvolva uma campanha publicitária se faz necessário que exista 

integração entre as peças que serão veiculadas, a fim de que o consumidor estabeleça uma 

relação com o todo da campanha e sua promessa básica. Dessa maneira, a campanha ganhará 

unidade e as peças produzidas terão um contexto facilitando assim a compreensão do público.  

A marca Monange, ao desenvolver seu novo posicionamento ancorou suas ações num 

evento de moda itinerante denominado Monange Dream Fashion Tour, que visa aproximá-la 

seu novo público alvo. Essa campanha propôs como conceito chave, agregar musica com 

moda num mesmo ambiente, transmitindo assim uma nova proposta para o mercado. 
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De acordo com Cesar (2000), pode-se constar que o uso da cor, nos diferentes campos 

em que seu emprego tem valor decisivo, não pode ser resolvido arbitrariamente, com base 

apenas na percepção estética e no gosto pessoal. Na publicidade, vários fatores se conjugam 

para determinar a cor exata que será a portadora da expressividade mais conveniente a cada 

tipo de específico de mensagem para um produto ou serviço.  

Dessa maneira, identificou-se nas peças gráficas uma proposta de adotar um conceito 

clean, onde a cor branca é predominante, a escolha dessa cor se dá pelo fato dos produtos 

oferecerem as suas consumidoras cuidados para a beleza do corpo, e questões referentes a 

limpeza, proteção e bem estar estão presente naquilo que a Monange propõem como seus 

diferenciais.  

 

Ilustração 2-  Exemplo de anúncio da campanha 

 

 

Fonte: site da Monange 

 

No anuncio acima, não ha referencia direta ao evento da MDFT, mas como foi 

veiculada no mesmo período do evento, com as mesmas modelos e traz o mesmo conceito de 

beleza, resolveu-se considerar como amostra também. Esta decisão está embasada no 

referencial teórico sobre campanhas publicitárias, em que a unidade de campanha foi 

abordada por Públio (2008). A tipografia escolhida segue um padrão voltado para 

legibilidade, ou seja, não foram utilizada serifas ou qualquer tipo de estilização na tipografia. 

Nos anúncios, quando se fez necessário atrair a atenção dos consumidores, utilizou da 

“ferramenta negrito” para evidenciar aquilo que era pretendido, como a chamada, por 

exemplo. 
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Como a proposta é voltada para a beleza, a utilização de modelos culminou em um 

“casamento” perfeito, pois a imagem delas funciona primeiramente para atrair a atenção do 

público, em seguida, apoiada no texto, a mensagem visual ganha credibilidade, dessa maneira, 

a imagem aparece como uma informação implícita, mas que no todo da mensagem 

publicitária confere à peça significado.  

 

 

Ilustração 3 - Exemplo de anúncio da campanha 

 

 

Fonte: site da Monange 

 

 Pode-se constatar que as top models, nos anúncios, encontram-se em poses que 

abordam a sensualidade, isso sugere implicitamente que as consumidoras ao utilizarem os 

produtos da marca, estarão ganhando sensualidade.  

 Outra característica das peças gráficas dessa campanha foi a boa distribuição de todos 

os elementos, constatou-se que a leitura das peças obedecem a uma ordem clássica com: 

introdução, que funciona para atrair a atenção dos leitores, o desenvolvimento onde os 

atributos do produtos são apresentados de maneira implícita e explícita e, por fim, o 

fechamento, onde a assinatura da marca está presente. Além disso, aspectos mercadológicos 

estão em destaque, em todas as peças uma linha de produtos está inserida com o objetivo de 

apresentar o novo produto ao mercado. 

 Já os filmes publicitários desenvolvidos seguem duas direções, como todas as peças 

analisadas: aqueles que visam promover a nova linha de produtos da marca Monange e os que 

apresentam o evento Monange Dream Fashion Tour. 
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 Os filmes publicitários da linha Monange Hidrashine e Monange Nutriskin foram 

desenvolvidos pela agência My Agência de Propaganda Ltda e produzidos pela produtora 

Black Maria Filmes e Vídeo Digital Ltda, são vários filmes de 30 segundos cada, além dos 

filmes making of também foram criados para cada etapa do evento MDFT, entretanto 

disponíveis apenas na internet.   

 Os filmes são compostos por depoimentos de cada uma das modelos, nesses 

depoimentos elas evidenciam características dos produtos Monange, além das qualidades 

referidas, comentários sobre o que cada modelo percebe sobre a marca também ganham 

evidência. No filme produzido para a linha de shampoos, o cenário montado representa os 

bastidores de um desfile de moda, já para a linha de hidratantes criou-se um balanço, no 

formato da logomarca da Monange, nesse cenário cada modelo apresenta o produto, sentada 

no balanço. Em todas as peças a comunicadora Xuxa funciona como apresentadora e 

narradora, uma vez que ela consolidou sua imagem a marca ao longo de mais de treze anos de 

parceria. 

 

Ilustração 4- Frames do filme publicitário Shampoo Hidrashine 

       

Fonte: site da Monange 

 

Ilustração 5- Frames do filme publicitário Hidratante Nutriskin 

        

Fonte: site da Monange 

  

Já o filme do evento Monange Dream Fashion Tour tem por finalidade convidar o 

público a participar em cada etapa do evento, por esse motivo ele foi veiculado nas emissoras 
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locais filiadas a rede Globo apenas semanas antes do mesmo acontecer. No filme, as top 

models e a banda Capital Inicial interagem apresentando as atrações do evento, o filme conta 

com a narração do vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto com o seguinte dizer: 

 

Monange Dream Fashion Tour, as principais top models do mundo o Capital Inicial e 

uma noite inesquecível, moda, musica, tecnologia num espetáculo único para você. 

Venha fazer parte do Monange Dream Fashion Tour.  

 

 

Ilustração 6- Filme do evento MDFT 

               

Fonte: Site Youtube, Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=JKMjuNP8tTs> 

 

 

 As ações de marketing virtual consistem na criação e desenvolvimento de perfis em 

redes sociais, as escolhidas pela marca foram Facebook e twitter. A escolha dessas duas se 

deu pela grande aceitação que essas redes sociais têm perante o público alvo da marca. 

Percebeu-se que concomitantemente com as ações tradicionais o marketing virtual teve 

grande aceitação e possibilitou um alto grau de interação entre marca e público, essa ação será 

analisada no tópico convergência. 

Cabral (2011) evidencia a necessidade de entender claramente aquilo que deseja 

transmitir ao mercado, ou seja, a proposta que o anunciante comunica deve obedecer a um 

propósito claro. Seja este propósito gerar lucro imediato ou criar simpatia perante seus 

consumidores. 

Caso o intuito da marca seja construir ou modificar sua imagem essa campanha 

denomina-se institucional. Como a Monange atravessa um momento de reposicionamento de 

marca, logo sua campanha se enquadra como institucional, uma vez que seu objetivo com a 

campanha é modificar a percepção que o público tinha da marca. 

Contudo, pode-se verificar, ao analisar as peças da campanha, que elementos 

mercadológicos foram empregados, o que caracteriza uma campanha promocional, como: 

mudança no produto (fórmula), vantagens competitivas e atributos que a nova linha de 

produtos oferece. Segundo Sampaio (1999), quando existe um objetivo específico como no 

caso da Monange, de inserir seus novos produtos no mercado, a campanha é definida como 
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promocional. Martins (2002) divide uma campanha promocional em duas sub-categorias: 

Hard Sell e Soft Sell, na campanha da Monange, adota-se claramente uma postura Soft Sell , 

uma vez que associa a imagem das top models aos produtos da linha Monange transferindo 

para o produto predicados de beleza. 

No caso específico da marca Monange, a campanha pode ser entendida como híbrida, 

pois agrega conceitos institucionais e promocionais. Ao adotar um novo posicionamento ela 

busca transmitir uma nova mensagem aos seus consumidores, o que marca uma campanha 

institucional. Outra característica desta campanha é o fato dela trazer nas suas peças 

informações referentes à nova fórmula dos seus produtos, assim a campanha utiliza-se dessa 

informação para se oferecer ao mercado, o que indica que ela pode ser entendida como 

campanha promocional.  

 

 

6.2.2 Reposicionamento de marca  

 

 

A marca Monange, ao adotar um novo posicionamento buscou modificar a percepção 

que o mercado tinha da marca, visando alterar a imagem antiga e ultrapassada por uma nova, 

ressaltando vantagens que a nova linha de produtos adquiriu. 

 Para realizar tais modificações na trajetória da marca, várias alterações foram 

realizadas tanto na parte referente aos produtos quanto na sua imagem. Quanto à imagem da 

marca, toda sua identidade foi revista desde o logotipo até sua garota propaganda passando 

pelos comerciais que antigamente tinham um perfil mais apelativo (o conceito dos comerciais 

antigamente, abordava a hidratação como tema principal. Nesses comerciais Maria da Graça 

Meneghel, a Xuxa usava em excesso o hidratante Monange em uma banheira. Esses 

comerciais tornaram-se referencia nos anos 90 e até hoje são lembrados) e passou a adotar 

uma linguagem mais jovem com um apelo sensual. 

A Monange desenvolveu uma nova tecnologia para seus produtos, com um 

componente denominado Hidrashine, que promete brilho e hidratação durante 48 horas. A 

partir desse novo componente, a marca reformulou toda sua linha de produtos 

capilares: shampoos e condicionadores. Já para os cuidados com a pele, a marca desenvolveu 

hidratantes com um elemento exclusivo chamado Nutriskin que promete uma hidratação 

permanente de 24 horas e a diminuição da perda excessiva de água. 
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Segundo Corrêa (2004), para garantir o sucesso do reposicionamento da marca, a 

união de três fatores é de extrema importância, são eles a promessa básica, justificativa e 

imagem desejada. Ao analisar a campanha, cada um desses fatores pôde ser identificado. A 

promessa básica está em proporcionar às consumidoras brilho e hidratação ao utilizarem a 

linha de produtos Monange, já a justificativa se dá a partir da nova fórmula que: 

 

trata a fibra capilar de forma íntegra, levando em consideração sua fisiologia ou o 

estado que se encontra, incluindo os cabelos que sofreram fortes processos oxidativos, 

com a colaboração ou transformação de produtos químicos, isso sem conter sal na 

formula 8 
 

  

Em relação aos hidratantes, a justificativa refere-se à hidratação prolongada e a 

diminuição da perda de água pela pele. Finalizando, está a etapa da imagem desejada, a marca 

ao utilizar um grupo de modelos consagradas no mundo da moda visa criar o desejo nas 

consumidoras de terem os mesmos atributos das modelos, ou seja, criando uma imagem de 

beleza e sucesso. A fórmula desenvolvida por Corrêa pode ser aplicada à campanha da 

seguinte forma: 

                                                                                                                                                                  

Equação 1 – Aplicação da equação do Posicionamento 

 
   P = (Brilho, Hidratação) + (Fórmula que trata a fibra capilar + Hidratação 24 h) + (Beleza e Sucesso) 

                      Fonte: construído pelo autor a partir de Corrêa (2006, p.134) 

 

Conforme já abordado por Bortolan e Telles (2003) apud Viegas (2009), existem três 

tipos de reposicionamento: reativo, propositivo ou corretivo. Assim, entendeu-se que o 

reposicionamento da Monange enquadra-se como reativo, uma vez que acredita-se que a 

marca estava estagnada no mercado, perdendo espaço para concorrentes que disputam o 

espaço de hidratantes, shampoos e condicionadores. Acredita-se que marca, percebendo esse 

contexto acirrado no qual o mercado se encontrava decidiu adotar um novo posicionamento 

readequando-se a realidade na qual estava inserida. Não se obteve informações referentes as 

vendas nem aos objetivos almejados pela empresa, pois está considera informações 

confidenciais. 

O novo posicionamento adotado parece visar uma mudança no perfil do público alvo 

reduzindo a idade das suas consumidoras. Para se reposicionar, algumas modificações foram 

tomadas visando deixar a linha de produtos com um mais perfil teen. Entre as ações para 

                                                
8 Disponível em <http://www.monange.com.br> Acesso 23 set. 2011 

http://www.monange.com.br/
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reposicionar a marca houve mudanças com relação ao layout dos produtos, na logomarca, nas 

peças publicitárias e principalmente nas mensagens que a empresa transmite ao mercado. 

 

Ilustração 7 - Evolução da Logomarca 

 

Década de 1990 2009 

   
 

Fonte: o autor 

 

 Contudo, percebeu-se que não existia a intenção de excluir da gama de consumidoras, 

aquelas que foram fiéis a marca ao longo dos mais de 40 anos de sua trajetória no país. Um 

dos artifícios utilizados pela marca para se reposicionar, sem abandonar as consumidoras mais 

antigas foi o acréscimo de novas garotas propaganda. Durante os anos 90 a marca teve como 

garota propaganda a comunicadora Maria da Graça Meneghel, a Xuxa. Foi escolhido um 

grupo de seis top models, que atuaram como peça chave no desenvolvimento da campanha. 

Ao efetuar a estratégia de reposicionamento, se manteve a antiga garota propaganda ao lado 

das novas modelos, suavizando a transição, dessa maneira consumidoras mais antigas não se 

sentiriam “abandonadas” pela marca. 

 Contudo, para este estudo, o principal fator que marcou o reposicionamento da marca 

foi a maneira como a campanha foi conduzida, utilizando a convergência de mídias para 

atingir o publico desejado.  

 

 

 

6.2.3 Convergência de mídias 

 

A convergência de mídias foi percebida a partir da análise das peças gráficas e digitais 

onde conexões entre elas foram identificadas. Nas peças gráficas, ícones remetendo às redes 

sociais foram encontrados, já nas redes sociais, links para o site da empresa e comentários 

relativos a anúncios gráficos também podem ser visualizados, conforme as ilustrações 1, 2 e 

3. Para Jenkins (2009), o termo convergência de mídias deve ser empregado quando os 
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conteúdos referentes a uma campanha utilizam-se do melhor de cada meio para transmitir 

uma mensagem, buscando suprir os desejos de cada público.   

Segundo o autor, o termo convergência de mídias deve ser referido quando houver 

uma mistura entre novas e velhas mídias construindo um contexto de interação cada vez mais 

complexo. Contando com a participação efetiva daqueles que antes apenas recebiam 

informações, hoje assumindo o papel de produtores de informação estabelecendo um nível de 

equipariedade, recebendo assim um determinado grau de importância, pois ao se 

manifestarem no ambiente on-line suas convicções e percepções referentes à marca refletem 

positiva e negativamente no mundo off-line. 

   A Monange utilizou-se das inúmeras ferramentas proporcionadas pela internet para se 

reposicionar. Essas, por sua vez, foram amparadas pelas mídias tradicionais que na campanha 

forneceram subsídios para que dentro da interface da internet o público desejado pela marca 

tenha maior familiaridade para relacionar-se com a mesma.  

 O desenvolvimento do ambiente da internet trouxe às consumidoras da marca a 

possibilidade de produzir informações referentes aos produtos e à campanha Monange Dream 

Fashion Tour, participando de maneira efetiva da construção da imagem da marca. Isso 

ocorreu por intermédio das redes sociais (Facebook , Twitter e  Really Simple Syndication 
9
, 

conforme a ilustração 1) que proporcionaram um espaço democrático, onde as consumidoras 

relatam suas experiências com a marca e com o evento, ajudando a produzir conteúdo.  

 

Ilustração 8 - Referência às redes sociais no site da MDFT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Really Simple Syndication (RSS) A tecnologia RSS permite aos usuários da internet se inscrever em 

sites que fornecem "fedds" RSS. Estes são tipicamente sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo 

regularmente. Para isso, são utilizados Feeds RSS que recebem estas atualizações, desta maneira o utilizador 

pode permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites sem precisar visitá-los um a um. 
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Ilustração 9 – Referências às ferramentas das redes sociais no site da MDFT 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização destas redes sociais representa um artifício mobilizador. Ao analisar os 

perfis no Facebook e no Twitter referentes ao evento Monange Dream Fashion Tour, quando 

este visitava determinada cidade, percebeu-se que, nos dias que o antecederam e nos 

posteriores ao evento, inúmeros comentários referentes às mais diversas expectativas e 

considerações foram encontrados. Refletindo assim num ambiente de franca exposição onde a 

marca Monange permanecia em evidência, conforme transcrição da postagem de uma 

consumidora: 

 

Ilustração 10 – Comentários de consumidoras no perfil do MDFT no Facebook  
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para mim, os melhores momentos do MDFT 2011 foram em Porto Alegre, quando 

venci o concurso cultural junto com a Magna Bohm, e pude conhecer as Dream 

Models (todas lindas), tirar fotos com elas e conhecer o Tiago Fragoso (querido!) 

assistir o show do Capital Inicial em um lugar privilegiado (beeeem de pertinho), e 

ainda ganhar um make incrível dos cabeleireiros e maquiadores (grandes artistas) da 

Monange. Obrigada pela oportunidade, pela experiência incrível, NUCA vou me 

esquecer desse dia!!! Valeu MDFT, até 2012!!! ;)  

 
 

Porém, percebeu-se uma baixa quantidade de manifestações na rede social Twitter. 

Apesar dos mais de 5.900 seguidores, poucas manifestações foram feitas, o que foi percebido 

com maior freqüência foram postagens do próprio evento após cada etapa da ação, relatando o 

sucesso do evento. Assim a questão da interatividade não pode ser percebida.  

Desta maneira, pode-se perceber que a utilização dos conceitos teóricos referentes à 

convergência de mídias, agregado com o desenvolvimento na prática de uma campanha de 

reposicionamento, podem gerar grandes benefícios uma vez que essa união entre as mais 

diversas mídias traz visibilidade. A marca está presente em vários ambientes e aqueles que 

forem atingidos pela campanha terão a possibilidades de manifestarem-se gerando conteúdo 

referente à marca. 

  Jenkins (2009, p.28) deixa claro ao afirmar que “a convergência não ocorre por meio 

de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 

cérebros dos consumidores individuais e em suas interações sociais com outros”. Assim, 

acredita-se que a convergência não está ligada somente a interação entre plataformas, mas sim 

a possibilidade dos consumidores de alcançar aquilo que desejam com maior facilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, acredita-se que, por não conseguir estabelecer um contato permanente 

com os profissionais da Monange, o trabalho deixou a desejar no que se refere a dados 

mercadológicos (o que é fundamental para perceber se houve sucesso ou não na campanha de 

reposicionamento). Esse empecilho justifica-se pela política da empresa que julga como 

confidencial essas informações. 

Constatou-se que a Hypermarcas, empresa a qual a Monange faz parte, teve um 

declínio em relação a ela mesma durante o ano de 2011. O que pode ter sido o motivo que fez 

com que a empresa não se pronunciasse sobre seus resultados.  

O objetivo do trabalho de investigar tudo aquilo que diz respeito à convergência de 

mídias desde seus conceitos até suas possibilidades concretas de aplicação no mercado foi 

alcançado. Logo, ao perceber que uma das marcas mais tradicionais do Brasil – a Monange –, 

atravessa um período de transição em que se decidiu adotar um novo posicionamento, e fez 

uso de mídias tradicionais e digitais além de ações (o evento MDFT). A partir disso, nasceu a 

ideia estudar esse caso sob a ótica da convergência.  

No desenvolvimento da campanha de reposicionamento, percebe-se que o elemento 

central é o próprio evento Monange Dream Fashion Tour, uma ação singular no que diz 

respeito a estratégia, uma vez que, por ser de abrangência nacional, teve que ser muito bem 

gerida, pois questões como logística, infraestrutura e divulgação, demandam muito trabalho. 

 É relevante entender que o posicionamento de uma empresa é a sua essência, logo, 

mudá-lo é uma decisão que afere grandes riscos. No entanto, se bem planejada, pode trazer 

muitos benefícios. Por isso, um bom planejamento é fundamental, desenvolver estratégias e 

definir com clareza a quem se deseja atingir pode definir se haverá ou não vantagens num 

processo de reposicionamento. 

Importante lembrar que dentro desse contexto de reposicionamento, a Xuxa continua 

sendo o “rosto” da marca, Maria da Graça Meneghel durante os anos 90 vinculou sua imagem 

junto a Monange, graças aos famosos comerciais dos hidratantes, posteriormente e devido à 

continuidade da campanha esses comercias se tornaram referencia na publicidade brasileira. 

Com o novo rumo adotado pela marca, decidiu-se escolher um grupo de top models  afim 

criar identificação entre a marca e seu novo target, o público adolescente. Entretanto a Xuxa 

manteve-se, ao lado das top models, primeiramente pela sua identificação com a marca, e 

segundo, para  que aquelas consumidoras mais antigas não desenvolvessem um sentimento de 
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abandono perante a marca. Dessa maneira entendesse que a decisão de manter a Xuxa nessa 

nova campanha foi acertada, pois, agregará valor a marca e trará credibilidade a mesma. 

No caso da Monange, acredita-se que a convergência de mídias trouxe bons resultados 

principalmente no que diz respeito à visibilidade. Alguns elementos que influenciaram para o 

sucesso da campanha foram a ampliação do universo das novas tecnologias de informação e 

comunicação que conferem aos seus usuários o imediatismo e a praticidade na busca por 

informações, além de interação pelas mais diversas plataformas. Outra questão que ficou clara 

ao analisar a campanha foi que as redes sociais tornaram-se indispensáveis como ferramenta 

competitiva, uma vez que aquelas consumidoras que admiram a marca (fãs) encontram nesses 

espaços um ambiente de aproximação, e por se tratar de um ambiente comum, a produção de 

conteúdo referente a marca é vasta e sem custo. 

Outra evidência da importância do ciberespaço é que para coleta de dados utilizou-se 

uma pesquisa exploratória onde as informações referentes à marca foram extraídas 

principalmente pela internet, os principais sites acessados foram o da própria marca, o do 

evento e o Youtube. 

Acredita-se que aquilo que foi proposto inicialmente pelo próprio trabalho, foi 

alcançado com sucesso, pois os conceitos que estavam apenas no campo teórico puderam ser 

evidenciados quando aplicados nas situações reais de mercado.  

É relevante perceber que, no universo globalizado atual, no qual a internet desponta 

como grande diferencial pela sua abrangência, as empresas devem saber usar de acordo com 

suas necessidades as ferramentas que ela oferece. Já a convergência apresenta-se nesse 

contexto como solução para empresas que querem estar presente com maior facilidade diante 

dos seus consumidores, os quais nem sempre são atingidos pelas mídias tradicionais. 

Assim entende-se que essas novas possibilidades de comunicação trazem bons 

resultados quando geridas de maneira responsável, contudo se forem mal administradas 

podem ser ineficazes ou mesmo criar antipatia para com seus consumidores. Percebeu-se essa 

condição pelo Twitter, que além de gerar pouco conteúdo, quando foi proposta interação pelo 

autor, houve lentidão para responder o que acaba com a interatividade, questão sine qua non 

para o uso de redes sociais.  Essa questão relativa ao Twitter foi o ponto negativo da 

campanha, pois tradando-se de uma rede social com tantos seguidores uma administração 

mais responsável deveria ter sido planejada.  

Através deste trabalho, conclui-se ainda que a convergência de mídias se torne cada 

vez mais importante no universo da publicidade, pois está cada vez mais presente nas pessoas 

o desejo de se manter conectadas a aquilo que lhes atrai. Exemplos bem sucedidos não são 
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poucos, o filme Matrix e o reality show Survivor, oferecem inúmeras formas de interação com 

seus fãs (jogos, quadrinhos, blogs), o que reflete em lucro e visibilidade para a indústria 

televisiva. Assim, percebe-se que esse campo necessita de maiores estudos, pois se trata de 

um conceito recente e ainda pouco explorado.     

Para futuras pesquisas nessa área, entende-se que ter contato com algum profissional 

da empresa pode trazer benefícios para esses estudos, uma vez que informações sobre a 

trajetória cotidiano e anseios da empresa, têm relevância e muitas vezes não são informadas, 

comprometendo o andamento da pesquisa. Encerra-se assim, sugerindo que pesquisas 

relacionadas a reposicionamento de marca sejam estimuladas uma vez entender quais são os 

motivos que levam uma empresa a reformular seu posicionamento pode ser muito interessante 

e um excelente objeto de investigação.  
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ANEXO A – SITE DA MONANGE 
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ANEXO B – SITE DA CAMPANHA MONANGE DREAM FASHION TOUR 
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ANEXO C – PERFIL DA CAMPANHA NO FACEBOOK 
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ANEXO D – PERFIL DA CAMPANHA NO TWITTER 
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ANEXO E – ANÚNCIOS PARA REVISTA 
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ANEXO F – RESPOTAS CONTATO MONANGE 
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ANEXO G – EVOLUÇÃO DAS CAMPANHAS MONANGE 

 

CAMPANHA DA DÉCADA DE 90 

 

                           

 

 

 

 

CAMPANHA ATUAL 

 

     

 

 

 

  


