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RESUMO 
 
Este estudo tem a intenção de enriquecer a visão mercadológica da marca a partir de uma 
análise sociológica como apoio a uma análise econômica. Como objeto de estudo, estudou-se 
a marca All Star, e seu consumo por jovens músicos da cidade de Santa Maria/RS. Para isso, 
uma análise sóciossemiótica foi feita paralelamente a uma análise de brand equity, a primeira 
representando o ponto de vista sociológico, e a segunda representando o ponto de vista 
econômico. Para a construção do ponto de vista sociológico, foram resgatadas várias teorias 
socioculturais do consumo, dos valores sociais do objetos, de modo a identificar no uso do All 
Star nos casos estudados uma lógica de diferenças. Para compreensão da lógica de diferença 
do objeto All Star, foram também abordados os temas Identidade e Moda. Para a construção 
do ponto de vista econômico, foram resgatadas técnicas de marca, basicamente a de brand 
equity. As duas análises foram correlacionadas, de modo que se fizesse uma crítica à teoria 
econômica, enriquecendo-a com as conclusões sociológicas. Buscou-se assim verificar a 
importância para a economia de se compreender a marca como um fenômeno sociocultural.  
 
  
Palavras-chave: marca – brand equity – consumo – identidades – moda 
  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The currently study is intentioned to enrich the marketing vision trough a sociological 
analysis with an economic analysis support. As object of study, the All Star brand was used, 
as it consume by young musicians from Santa Maria city, at the state of Rio Grande do Sul, 
Brazil. To do this work, a sociossemiotic analysis was developed parallel to a brand equity 
analysis, the first one representing the sociological point of view, and the second one 
representing the economic point of view. For the construction of the sociological point of 
view, many sociologic cultural theories about consumerism was used, from the objects social 
values, with the intent to identify in the All Star uses on the studied cases a logic of the 
differences. For the understanding of the logic of the differences from de All Star object, other 
themes were used, as Identity and Fashion. For de construction of the economic point of view, 
brand theories were used, basically the brand equity one. The both analysis was correlated, 
with the intention of make a critic to the economic theory, enriching it with sociological 
conclusions. That way, the currently study seek to verify the importance for the economy of 
understand the brand as a sociologic cultural phenomenon.   
 
 
Keywords: brand – brand equity – consumerism – identities – fashion 
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INTRODUÇÃO 

 

Podemos dizer que, na sociedade ocidental contemporânea, viemos presenciando 

nas últimas décadas, transformações consideráveis em âmbito cultural, econômico e político. 

Na segunda metade do século XX em diante, vimos uma dissolução destes três universos em 

todas as esferas sociais. Vimos a quebra das barreiras entre o social e o político com os novos 

movimentos sociais, vimos a quebra das barreiras entre o cultural e o econômico com a 

industrialização da cultura. Tal industrialização da cultura acarretou por sua vez, já no final do 

século XX, em uma problemática política e social da economia.  

Vimos também a economia globalizar-se, e em seu rastro, os indivíduos se 

multiculturalizaram. A quebra da barreira espaço/tempo também acarretou questões políticas. 

No início dos anos 2000, tudo já era cultural. E tudo entrava em crise. A própria coerência da 

crise entrou em crise. Identidades nacionais entraram em crise, assim como as economias. Em 

meio à saturação de problemáticas, saturaram-se as informações, os signos, a própria 

realidade saturou dela mesma, tornando-se hiper-realidade. A hiperbolização da realidade, por 

sua vez acabou por virtualizá-la.  

A sociedade também se tornou virtual, assim como as economias, culturas e a 

política. Este cenário que formou o contemporâneo foi denominado pós-modernidade. E neste 

cenário, evoluiu o consumo.  

O consumo não somente acompanhou este processo, como foi um de seus 

principais protagonistas. Quando a cultura integrou-se à economia, o consumo passou a ser 

cultural. O consumo também passou a ser social, uma vez que a economia e a cultura também 

o fizeram. Foi através do consumo que a realidade se hiperbolizou, e também se virtualizou. 

Paralelamente ao consumo, a marca também evoluiu da mesma forma. A marca, que antes 

limitava-se a nomear e garantir a qualidade de produtos, acabou transformando-se em um 

forte e marcante fenômeno cultural.  

Os fenômenos culturais também se multiplicaram, com a ajuda do consumo. A 

marca, neste contexto, deixou de ser preocupação somente da economia, fugindo da esfera do 

mercado e diluindo-se também no social. A marca passou a ser vista como um problema 

político também por este motivo.  

Por conseqüência, aumentaram também consideravelmente o número de áreas 

interessadas na marca. Os intelectuais, que antes ignoravam a marca e sua existência, 

passaram a estudá-la como um problema social. Os estudos culturais, que também evoluíram 
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consideravelmente, interessaram-se pela marca.  A própria economia, passou a dar muito 

mais importância a ela, evoluindo suas técnicas de planejamento de marca, e também suas 

técnicas mercadológicas.  

As técnicas mercadológicas da marca evoluíram e popularizaram-se no setor 

econômico. O branding começou a ser praticado massivamente nas empresas, e marcas 

tornaram-se cada vez mais fortes, cada vez mais presentes, cada vez mais numerosas.  

Entretanto, a preocupação sociológica da marca se fortalece e populariza em ritmo 

menos acelerado que a econômica. As técnicas mercadológicas da marca estão de longe mais 

popularizadas que suas teorias socioculturais. Contudo, as teorias sobre consumo e cultura, 

estão cada vez mais ricas e esclarecedoras, e existe a possibilidade de usar tais conhecimentos 

a favor do ponto de vista mercadológico, e pode-se detectar aí uma tendência que já começou. 

Este estudo tem a intenção de integrar-se nesta tendência, contribuindo para uma 

visão mercadológica mais ampla da marca, mais condizente com a realidade em que esta se 

situa na sociedade contemporânea. Buscamos contribuir com a mercadologia da marca, com 

teorias bem desenvolvidas de um campo diferente, fugindo do usual, ajudando a construir 

novas perspectivas.  

Para isso, este estudo junta teorias sociológicas contemporâneas do consumo com 

técnicas mercadológicas da marca, com o objetivo de compreender como o ponto de vista 

sociológico sobre o consumo pode ajudar a desenvolver a visão mercadológica da marca. 

Como objeto de estudo, escolhemos a marca All Star, por ser uma marca antiga, que 

presenciou todas as transformações mercadológicas do último século. Esta marca foi 

escolhida também por estar atualmente em evidência.  

Delimitamos um grupo de consumidores para fazer a pesquisa, com uma atividade 

cultural em comum, a fim de compreender como os processos culturais incidem no processo 

de desenvolvimento e evolução da marca. Este grupo é constituído por jovens integrantes de 

bandas independentes de rock da cidade de Santa Maria/RS. Esperamos, através do estudo do 

consumo desta marca, por estes consumidores, obter novas conclusões sobre o universo da 

marca, a fim de descobrir como o ponto de vista sociológico poderá contribuir para o ponto de 

vista econômico, ou ainda, para a evolução do mercado.  
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1. CAPÍTULO I - PREMISSAS SOCIOLÓGICAS 

 

1.1. CONSUMO 

 

Por algum tempo prevaleceu uma idéia de que consumimos para suprir nossas 

necessidades. Esta hipótese baseada em fatos empíricos, tinha na Pirâmide de Maslow a 

ilustração perfeita de uma escala hierárquica de necessidades humanas que supostamente 

eram supridas através do consumo ou o saciar de atividades orgânicas, separando desta forma 

o orgânico do psicológico. 

Segundo a hipótese empirista das necessidades, estas podiam ser classificadas 

como 1) fisiológicas, 2) de segurança, 3) afetivas e sociais, 4) de auto-estima e 5) de auto-

realização. Podemos notar em tal hipótese, que as necessidades primárias (fisiológicas) 

assumem a condição física/orgânica do ser humano como impulsos de consumo que 

funcionam sem relação com os fatores psicológicos que podem ser mais claramente notados 

nas necessidades de auto-estima, por exemplo. Esta relação de desconexão pode ser feita entre 

qualquer categoria hierárquica da escala, e pode-se notar também uma certa independência 

das necessidades.  

Longe de ser uma hipótese aplicável para toda condição humana em contexto 

genérico, esta teoria tem como lógica um desenvolvimento linear de necessidades que se 

sobrepõe às de categoria inferior na medida em que as últimas forem “supridas”. Para 

Baudrillard, esta hipótese empirista é falsa, pois “longe do estatuto primário do objecto ser um 

estatuto pragmático que um valor social de signo viesse depois seobredeterminar, é o valor de 

troca-signo que é o fundamental” (BAUDRILLARD, 1995, p. 10), ou seja, o objeto 

consumido não adquire um “valor” ou “significado” posteriormente à suposta necessidade que 

magicamente brotaria no indivíduo. O objeto, empírico, na verdade, tem importância tão 

relevante quanto a hipótese de que realmente exista uma “necessidade” é inconcebível.  

Isto porque “nunca houve ‘sociedades de penúria’, nem ‘sociedades de 

abundância’, uma vez que os gastos de uma sociedade se articulam, qualquer que seja o 

volume objectivo dos recursos”, e assim o conceito de necessidade torna-se inconcebível uma 

vez que “é impossível isolar um estádio abstracto, ‘natural’ de penúria e determinar em 

absoluto ‘o necessário para as pessoas viverem’” (BAUDRILLARD, 1995, p. 72). Isto 

significa que em qualquer sociedade, sempre haverá certa quantidade de excedente 

coexistindo com certa quantidade de miséria, e tais coeficientes se reestruturam na medida em 

que a sociedade se transforma (BAUDRILLARD, 1995).  
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No processo de consumo, o que deve ser levado em consideração, portanto, é o 

“valor de troca-signo”. Isto porque, o objeto em si não existe; “o ‘objecto’ dado, empírico, na 

sua contingência de forma, de cor, de material, e função e de discurso, ou, se é cultural, na sua 

finalidade estética, este objecto é um mito. (...) não é nada.” (BAUDRILLARD, 1995, p. 52). 

O que se pode tomar como objeto é uma função sígnica, e “nada mais que os diferentes tipos 

de relações e significações que vêm convergir, contradizer-se, ligar-se sobre ele enquanto tal” 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 52). O objeto empírico é na verdade um discurso manifesto que 

oculta uma lógica que coordena as relações sociais (BAUDRILLARD, 1995).  

Podemos desta forma, adotar como objeto de consumo, não aquele pelo qual nos 

referimos pelo termo objetivo, mas aquele que carrega consigo uma rede de significados 

(função signo). O objeto de consumo é aquele que pode ser “especificado pela sua MARCA, 

carregado de conotações diferenciais de estatuto, de prestígio e de moda” (BAUDRILLARD, 

1995, p. 52), por exemplo: “tênis” é um objeto, empírico, que entendemos ter uma função 

objetiva de “vestuário”; já o tênis All Star é o objeto de consumo, pois pode ser especificado 

por sua marca, e desta forma é carregado de significados, ou valores sociais.  

O objeto de consumo (o All Star), sendo função signo, não possui sentido nem por 

relação simbólica com o objeto empírico (o Tênis) e tão pouco por relação operatória com o 

“mundo”, ou o contexto (ou seja, o All Star não veste o indivíduo, mas sim o tênis; o All Star 

exerce outra função). O objeto de consumo só ganha sentido na relação de diferenciação com 

outros objetos (BAUDRILLARD, 1995), ou seja, o objeto de consumo não possui uma 

funcionalidade objetiva, como o tênis possui a função objetiva de proteger a integridade física 

do pé humano; mas sim uma função social: faz parte, juntamente com o consumidor, de um 

processo cultural com finalidade econômica e política, como veremos adiante com mais 

detalhe.  

Uma vez que tais objetos começam a adquirir funções na sociedade que vão além de 

seus atributos funcionais, podemos detectar uma cultura de consumo. Featherstone identifica 

três perspectivas que julga serem fundamentais sobre a cultura de consumo. A primeira, a da 

produção do consumo, diz que a cultura de consumo “tem como premissa a expansão da 

produção capitalista de mercadorias, que deu origem a uma vasta acumulação de cultura 

material na forma de bens e locais de compra e consumo” (FEATHERSTONE, 1995, p. 31). 

Defende que na sociedade de consumo, posterior à Segunda Guerra Mundial, ocorre uma 

saturação de signos e mensagens, na qual tudo que é consumido pode ser considerado 

cultural, ocorrendo uma perda do significado estável dos objetos e uma estetização da 

realidade. Esta perspectiva baseia-se na teoria da Indústria Cultural da Escola de Frankfurt, 
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que critica uma classe dominante de transformar a cultura popular em produtos culturais, que 

por sua vez são consumidos em massa por cidadãos acríticos.  

A segunda perspectiva, dos modos de consumo, ao contrário da primeira, é menos 

econômica e mais sociológica, e “focaliza-se o fato de que as pessoas usam as mercadorias de 

forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais”, o que o autor apelida de “lógica do 

consumo” (FEATHERSTONE, 1995, p. 35). Esta perspectiva aborda o fenômeno de os bens 

deixarem de ser mercadorias ou voltarem a ser, de acordo com a forma variável com que são 

consumidos, ou seja, após saírem da indústria, poderão ser consumidos de diversas formas, 

pois seus valores irão variar de acordo como cada consumidor os apropriarem.  

Em algumas sociedades, a troca e oferta de novos bens são restringidas, com a 

finalidade de estabilizar o sistema de status social. Em outras sociedades, existe a constante 

renovação de mercadorias, resultando numa acessibilidade irrestrita a todos os tipos de bens. 

Nesta realidade, que está incluída a sociedade ocidental contemporânea, o sistema de status se 

fundamenta no capital cultural do consumidor, ou o gosto. Em outras palavras, possuir 

determinado bem não é o suficiente para classificar uma pessoa em algum nível social. O que 

dá o status é a maneira com que as pessoas consomem tal objeto perante a sociedade, pois as 

“preferências de consumo e estilo de vida envolvem julgamentos discriminadores que 

identificam nosso próprio julgamento de gosto e, ao mesmo tempo, o tornam passível de ser 

classificado pelos outros” (FEATHERSTONE, 1995).  

Esta renovação de mercadorias e usurpação de bens marcadores pelas camadas mais 

baixas da sociedade (marcas falsificadas, por exemplo), obriga as camadas de cima a “investir 

novos bens (de informação) a fim de restabelecer a distância social original” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 38). Surge em conseqüência disto, uma demanda crescente de 

bens simbólicos e por “especialistas e intermediários culturais, capazes de vasculhar diversas 

tradições e culturas para produzir novos bens simbólicos e, além disso, fornecer interpretações 

necessárias sobre seu uso” (FEATHERSTONE, 1995, p. 38-39).  

A terceira perspectiva diz respeito ao consumo de sonhos, imagens e prazeres. 

Trata-se do consumo excessivo, do desperdício, do esbanjamento, para eliminar o excesso de 

produção, e isso acontece “por meio de troca de presentes, potlatches, torneio de consumo, 

carnavais e consumo conspícuo”, o que leva o capitalismo a produzir “imagens e locais de 

consumo que endossam os prazeres do excesso” (FEATHERSTONE, 1995, p. 42).  

A vida cotidiana urbana, neste contexto, molda-se de tal forma a representar sonhos 

e mistérios em sua superfície, em outras palavras, torna-se estetizada; a arte incorpora-se à 

indústria, provocando uma liquefação de signos, uma realidade virtual, sobrecarregada e 
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desorientada (FEATHERSTONE, 1995). Ocorre neste contexto uma mistura entre arte e vida 

cotidiana, provocada pela migração da arte à publicidade e o design num primeiro momento, 

em seguida por uma arte vanguardista que demonstra que qualquer objeto pode ser estetizado, 

inclusive mercadorias cotidianas, chegando ao ponto da performance e da body art. Nesta 

situação saturada de signos que se encontra a sociedade capitalista ocidental contemporânea, 

denominada como pós-moderna por alguns autores, “há menos interesse em construir um 

estilo coerente do que em expandir a série de estilos conhecidos e jogar com eles” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 47). 

Canclini (1995) também apresenta três perspectivas sobre o consumo, em uma 

tentativa de conceitua-lo, em meio à interdisciplinaridade em que os estudos sobre consumo 

se desenvolvem, com a preocupação de incluir perspectivas que considerem os processos de 

comunicação e recepção de bens simbólicos, o que seria necessário para que se desenvolvesse 

uma “teoria sociocultural do consumo” (CANCLINI, 1995, p. 52), que segundo o próprio 

autor, não existe ainda.  

A primeira perspectiva é a de racionalidade econômica, resultante dos estudos 

marxistas sobre consumo e a primeira etapa da comunicação de massa, e tem como foco as 

grandes estruturas de capitais, que seriam responsáveis por ditar as necessidades dos 

indivíduos, induzindo a um consumo que fosse correspondente com as necessidades do 

sistema econômico de reproduzir a força de trabalho e aumentar a lucratividade dos produtos 

(CANCLINI, 1995). Esta perspectiva, assim como a primeira exposta por Featherstone, 

“superestima a capacidade de determinação das empresas em relação ao usuário e às 

audiências” (CANCLINI, 1995, p. 54).  

A segunda perspectiva exposta por Canclini (1995) é a da racionalidade 

sociopolítica interativa, decorrente de algumas correntes da antropologia e da sociologia 

urbana, que segundo o autor, é mais complexa que a primeira. Esta linha teórica expõe o fato 

de que nas demandas dos consumidores, as regras móveis da distinção entre grupos, a 

expansão educacional, as inovações tecnológicas e a moda também intervém no processo de 

escolha (CANCLINI, 1995). Este ponto de vista deixa de ver tal processo como uma força 

unilateral manipuladora, como a primeira perspectiva (tanto a exposta por Canclini quando a 

por Featherstone) o faz. Aqui, a os processos socioculturais fazem do consumo um “espaço da 

interação, onde os produtores e emissores não só devem seduzir os destinatários, mas também 

justificar-se racionalmente” (CANCLINI, 1995, p. 55). Esta perspectiva é equivalente à 

segunda perspectiva exposta por Featherstone. Baudrillard (1995) vai mais a fundo na questão 

das “justificativas racionais”, como veremos no sub-capítulo seguinte deste estudo. 
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A terceira linha de estudos apresentada por Canclini (1995) é a dos aspectos 

simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora, resultada do trabalho daqueles que 

estudam o consumo como lugar de distinção entre classes e grupos sociais, e mostra que na 

sociedade contemporânea “boa parte da racionalidade das relações sociais se constrói, mais do 

que na luta pelos meios de produção, da disputa pela apropriação dos meios de distinção 

simbólica”, e também afirma que “a lógica de apropriação dos bens enquanto objetos de 

distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da escassez desses bens e da 

impossibilidade de que outros os possuam” (CANCLINI, 1995, p. 55-56).  

Esta perspectiva é parcialmente equivalente à terceira exposta por Featherstone. 

Canclini ainda levanta uma pequena crítica sobre a perspectiva dos aspectos estéticos, uma 

vez que nos estudos desta costuma-se limitar o propósito do consumo como somente de 

diferenciação, e afirma que “devemos admitir que no consumo se constrói parte da 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade”. Fazendo um paralelo entre três 

perspectivas de estudo delimitadas pelos dois autores, podemos notar que, excluindo-se o fato 

de as primeiras terem superestimado o poder de influência do sistema econômico, existe uma 

evolução em tais linhas teóricas, das primeiras até as terceiras. Em outras palavras, uma não 

exclui a outra, mas complementa. 

 

1.1.1. A interconexão entre cultura e consumo na sociedade contemporânea: sobre o consumo 

pós-moderno. 

 

Uma vez que o consumo é parte responsável pela construção de uma racionalidade 

integrativa e comunicativa de uma sociedade, esta integração comunicacional nos remete à 

sua natureza cultural; o consumo, uma vez que é utilizado como processo de integração social 

e comunicação entre os indivíduos da mesma, pode ser visto também como um processo 

cultural. Esta função sociológica do consumo nas sociedades contemporâneas é a que 

basicamente constitui o consumo pós-moderno.  

O contexto da pós-modernidade em que o consumo contemporâneo parece se 

situar e desenvolver é a situação em que o cultural e o social se tornam indistinguíveis 

(CONNOR, 1996). Neste contexto, a economia integra-se às culturas sociais através do 

consumo, gerando uma cultura de consumo. Segundo Feathertone,  

 
usar a expressão “cultura de consumo” significa enfatizar que o mundo das 
mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a compreensão da 
sociedade contemporânea. Isso envolve um foco duplo: em primeiro lugar, na 
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dimensão cultural da economia, a simbolização e o uso de bens materiais como 
“comunicadores”, não apenas como utilidades; em segundo lugar, na economia dos 
bens culturais, os princípios de mercado – oferta, demanda, acumulação de capital, 
competição e monopolização – que operam “dentro” da esfera dos estilos de vida, 
bens culturais e mercadorias (FEATHERSTONE, 1995, p. 121). 

 

 O consumo pós-moderno pode ser destacado da seguinte forma: a estetização e 

estilização dos objetos de consumo pelos meios de comunicação de massa incorporam-se na 

vida social dos consumidores, e refletem tal estilização em suas práticas culturais. Os 

processos culturais, estilizados, tornam-se fortemente adaptáveis ao consumo massificado, e 

são consequentemente incorporados pelo sistema econômico, re-estilizados, tornando-se 

objetos de consumo novamente. Em resumo, se a pós modernidade são as condições plurais 

em que o social e o cultural são indistinguíveis, o consumo pós-moderno é caracterizado pelos 

processos plurais em que o cultural e o econômico se tornam indistinguíveis, dentro de uma 

sociedade. 

Esta estetização da vida social traz o conceito de “estilo de vida” e diz respeito à 

função dos objetos de consumo de expressarem os gostos do indivíduo, sua própria 

individualidade, e tal indivíduo tem consciência de que expressa seu gosto, ou a falta dele, 

não só através de suas roupas, mas de todos os seus bens (casa, carro, mobiliário), e de 

qualquer outra forma que este “se comunique” dentro da esfera social, através de práticas 

culturais (FEATHERSTONE, 1995). 

O consumo, entretanto, não pode ser visto unicamente como uma massa uniforme 

feita à base de economia e sociedade e fermentada com cultura e rotular esta massa de pós-

moderna. Isto porque o consumo possui vários “aspectos”, econômicos, sociais, culturais, e 

outros resultantes das relações dessas dimensões. O importante é ressaltar que um não exclui 

o outro, ou seja, todos são importantes para entender o consumo e a sociedade contemporânea 

por conseqüência. Para Canclini (1993) os aspectos do consumo podem ser divididos em seis 

modelos: Modelo 1) o consumo como lugar de reprodução da força de trabalho e de expansão 

do capital; Modelo 2) o consumo é o lugar onde as classes e os grupos competem pela 

apropriação do produto social; Modelo 3) o consumo como lugar de diferenciação social e 

distinção simbólica entre os grupos; Modelo 4) o consumo como sistema de integração e 

comunicação; Modelo 5) o consumo como cenário objetivação dos desejos; e Modelo 6) o 

consumo como processo ritual.  

Como podemos ver, o consumo tem uma conexão com o sociocultural em todos os 

seus aspectos; e o cultural em quase todos. Através de uma relação entre a cultura pós-

moderna e o consumo, Andrea Semprini (2006) sintetiza o consumo pós-moderno, de maneira 
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simples e bem delimitada. Segundo o autor, existem nesta relação, cinco características que 

podem ser consideradas as cinco dimensões do consumo pós-moderno, que são: 1) o 

Individualismo, 2) o Corpo, 3) a Imaterialidade, 4) a Mobilidade e 5) o Imaginário. 

O individualismo é uma forte característica da cultura pós-moderna que foi adaptada 

ao consumo, principalmente através das novas tecnologias. Com as revoluções tecnológicas, 

surgiram maneiras das indústrias culturais e dos meios de comunicação atingir seus públicos 

de forma mais personalizada e individualizada (SEMPRINI, 2006). Em conseqüência disso, 

não somente as empresas desenvolvem produtos para serem consumidos de maneira cada vez 

mais individual, como também os próprios cidadãos tendem a customizar ou produzir os 

próprios bens.  

O enfoque ao corpo é resultado do individualismo na cultura pós-moderna. Desde a 

década de 1980, as censuras provenientes de culturas conservadoras vêm diminuindo 

progressivamente, o que permitiu que fosse dada maior atenção ao corpo. Desta forma, as 

indústrias trabalham para que o consumo seja feito em nome do corpo saudável, corpo em 

forma, corpo belo, corpo sensual e erótico, corpo sensível, enfim. Desta forma o corpo 

encontra-se no centro das práticas de consumo pós-modernas (SEMPRINI, 2006). 

O imaterial diz respeito à generalização da desmaterialização do produto. Resulta da 

superprodução de signos abstratos, conceituais, virtuais, e assim “o objeto físico, a tecnologia 

inovadora, o material bem concreto estão completamente consagrados à produção de um 

benefício totalmente imaterial” (SEMPRINI, 2006, p. 64). Nas marcas e mercadorias na 

cultura pós-moderna, os valores signo e símbolo são muito mais relevantes e importantes do 

que os valores de uso e troca. 

A mobilidade é conseqüência da redescoberta do prazer de deslocar-se fisicamente, 

antes encoberto pelo retiro domiciliar típico e predominante da era moderna. Os indivíduos 

estão hoje em deslocamento quase constante, e os produtos de consumo adaptam-se para 

deslocarem-se com os consumidores. Desta forma surgem celulares, computadores, i-pods, 

por exemplo. A tecnologia de informação e comunicação é uma das indústrias que mais se 

adaptam à mobilidade dos indivíduos, possibilitando que cada vez mais as pessoas realizem 

suas tarefas em qualquer lugar que decidirem (SEMPRINI, 2006).  

O imaginário opõe-se ao materialismo, racionalismo, funcionalidade do 

modernismo. A cultura pós-moderna cede maior espaço às noções de fantasia, criatividade, 

expressão corporal, procura de sentido. A mídia é a maior responsável pela promoção do 

imaginário, e na vida cotidiana a realidade confunde-se com o virtual (SEMPRINI, 2006).  
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1.1.2. O que e por que consumimos. 

 

Para entender o que impulsiona, o que “alimenta” o consumo, ou melhor, entender 

porque consumimos, é preciso entender o objeto de consumo. Em primeiro lugar, ao tomar 

um objeto e questionar sua existência de forma superficial e primária, o aceitamos como 

sendo o objeto empírico descrito anteriormente. Este objeto, segundo Baudrillard, não existe 

(ou, pelo menos poderíamos dizer que não existe na prática do consumo), o que existe é o 

objeto signo (objeto de consumo), que exerce uma função social. Mas tal função, 

demasiadamente interconectada com o cultural e o econômico, não pode ser explícita, pois ela 

nada mais faz do que discriminar, ou em um termo mais prático: diferenciar. A lógica do 

objeto de consumo se encontra na diferenciação. Este existe para diferenciar um indivíduo 

(incluído em uma sociedade) de outro, de forma a organizar uma hierarquia social. 

Esta lógica é primordial, e segundo Baudrillard, 

 
qualquer indivíduo ou grupo, antes mesmo de assegurar a sobrevivência, encontra-
se na urgência vital de ter de produzir-se como sentido num sistema de trocas e de 
relações. Simultaneamente, com a produção de bens, há urgência em produzir 
significações, sentido, em fazer com que exista o um-para-o-outro antes que o um e 
o outro existam para si (BAUDRILLARD, 1995, p. 64). 

 

Desta forma o consumo é fundamentalmente uma troca, e não surge de uma 

necessidade; assim como não surgiu a linguagem devido a uma necessidade individual de 

falar, o consumo também não surgiu de uma necessidade objetiva de consumir. O que ocorre 

é uma  

 
produção social, num sistema de troca, de um material de diferenças, de um código 
de significações e de valores estatutários -; a funcionalidade dos bens e das 
necessidades individuais vem depois ajustar-se sobre, racionalizar e, no mesmo 
movimento, recalcar estes mecanismos estruturais fundamentais 
(BAUDRILLARD, 1995, p. 65). 

 

Entretanto, se explícita e consciente fosse a função discriminatória do objeto, tal 

função não poderia ser exercida. Isto porque existe nas culturas ocidentais uma “moral do 

ócio” e uma “ética puritana do trabalho” (BAUDRILLARD, 1995). Esta moral do ócio nada 

mais é que o costume de atribuir um status elevado à inatividade, seja do indivíduo quanto do 

objeto (o homem/a mulher que não trabalha por não precisar e o objeto que não possui 

nenhuma função além da decorativa, como um vaso cerâmica na mesa da sala por exemplo). 

Já a ética puritana do trabalho diz respeito a outro costume, que é o de não admitir a 
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inutilidade, a não funcionalidade; leva o indivíduo a estar sempre trabalhando, pois mesmo 

estando de férias, por exemplo, o trabalho está presente, simbolicamente (as férias são o não-

Trabalho; não existe um conceito de férias se não existir o de trabalho).  

Este conflito e contradição do ócio e do trabalho são “solucionados” pela 

sociedade ao atribuir uma funcionalidade lógica aos objetos ociosos, decorativos, de 

ostentação, que serve de álibi para sua função real de distinção. Desta forma, acontece que  

 
os objectos fazem um perpétuo jogo que resulta, na realidade, de um conflito moral, 
de uma disparidade nos imperativos sociais: o objecto funcional aparenta ser 
decorativo, reveste-se de inutilidade ou dos disfarces da moda – o objecto futil e 
ocioso carrega-se de razão prática. No limite, é o gadget: pura gratuidade a coberto 
de funcionalidade, pura prodigalidade e coberto de moral prática 
(BAUDRILLARD, 1995, p.13). 

 

Como explica Baudrillard, o objeto, tanto quanto o indivíduo, deve trabalhar, 

funcionar, como desculpa para discriminar classes, hierarquizar a sociedade. Este sistema 

paradoxal de álibis é chamado de “simulacro funcional” (BAUDRILLARD, 1995, p.13), e 

sob tal determinação os objetos não são “o lugar da satisfação da necessidade, mas o de um 

trabalho simbólico, de uma ‘produção’ (...) são o lugar da consagração de um esforço (...) que 

visa fornecer a prova contínua e tangível do valor social (...) a moral do consumo prolonga a 

da produção ou encadeia-se com ela numa mesma lógica social de salvação”. 

Mas para que o consumo se mantenha, não basta existir uma discriminação de 

classes. A hierarquia em si não alimenta o consumo. O que faz com que o consumo seja 

constantemente praticado é a possibilidade de mobilidade social. Da hierarquia resultam 

ascensões e regressões na escala social. O impulso gerado pela ética puritana do trabalho no 

indivíduo é o de buscar a ascensão na hierarquia social. Entretanto, a promoção social é 

obviamente impossível de ser alcançada por todos (pois, logicamente, se todos obtivessem o 

mesmo nível de promoção, não haveria hierarquia), o que resulta em um coeficiente de 

aspirações maior do que o de reais possibilidades de promoção; o que acontece nas classes 

móveis, portanto  

 
é a disparidade entre mobilidade intencional (as aspirações) e a mobilidade real (as 
possibilidades objectivas de promoção social). É igualmente sabido que estas 
aspirações não são livres, que são função da hereditariedade social e da sua situação 
adquirida (BAUDRILLARD, 1995, p.13). 
 

A lógica da mobilidade funciona para o indivíduo da seguinte forma: eles 

“esperam porque ‘sabem’ que podem esperar”, afinal, existe a possibilidade de promoção; 
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“não esperam demasiado porque ‘sabem’ que põe de facto barreiras intransponíveis a uma 

ascenção livre”, ou seja, os indivíduos têm certa consciência da diferença de quantidade de 

aspirações e de reais possibilidades de promoção; “esperam no entanto um pouco demasiado 

porque também vivem da ideologia de mobilidade e de crescimento” (BAUDRILLARD, 

1995, p. 21-22). E esta motivação à promoção social que buscam os indivíduos é expressa, em 

primeiro lugar, nos objetos consumidos. Por este motivo, o status do objeto de consumo é 

ambíguo pois  

 
por detrás do seu triunfalismo de signos da promoção social, eles ostentam (ou 
confessam) secretamente a derrota social. A sua proliferação, “estilização” e a sua 
organização estão ancoradas aí, numa retórica que, para retomar os termos de P. 
Bourdieu, é propriamente uma “retórica do desespero” (BAUDRILLARD, 1995, p. 
23). 
 

Ou seja, o objeto de consumo não representa a classe que o indivíduo pertence, 

mas àquela que ele almeja pertencer, revelando obviamente que este não está em um status 

que tenta se representar. Tende-se a perpetuar nos objetos uma promoção social conquistada. 

Em outras palavras, o indivíduo tenta se apresentar através dos objetos na classe que almeja, 

em tal atitude que acaba por revelar que este pertence, na verdade, a uma classe inferior, o que 

segue portanto, uma “lógica da simulação”, e 

 
mesmo quando recobrem (e não é raro) o êxito social real, mesmo quando parecem 
optar pelo futuro, nunca é através do objectos que o homem social é móvel e se 
realiza. É, sobre eles que o homem se dobra; e, no máximo, os objectos traduzem 
quase sempre as aspirações sociais contrariadas (BAUDRILLARD, 1995, p. 34). 

 

Outra característica da sociedade de consumo é a de sublinhar aquilo que se 

possui. Ora, uma vez que o objeto de consumo é antes de tudo signo, e portanto comunica, 

fica claro que comunicar é sua real “funcionalidade” (o indivíduo que usa um All Star cobre e 

protege o pé com o tênis, o que define seu simulacro funcional, mas utiliza a MARCA para 

dizer algo, para dizer “veja-me desta forma, veja-me como integrante de tal grupo, de tal 

classe; mas antes de mais nada, veja-me assim pois eu possuo este All Star”).  

Desta forma, faz-se todo o possível para passar a mensagem através dos objetos, 

através de uma “sobrecarga de signos possessivos, que atuam como demonstrativos” e que 

“pode ser analisada como a intenção não só de possuir mas também de mostrar como se 

possui bem” (BAUDRILLARD, 1995, 26), o que leva, por exemplo, consumidores a comprar 

dois, três, dez pares de All Stars, sem a menor diferença funcional entre eles, mas sim pelo 

simples propósito de sublinhar a posse do objeto; como declara Doug Plocki, funcionário de 
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uma loja de sapatos norte-americana, “as pessoas que vem comprá-los (All Stars) são 

geralmente aquelas que já estão vestindo um par1” (PETERSON, 2007, p. 17). 

Assim sendo, o consumo não se mantém pelo uso racional do objeto, mas por uma 

demonstração contínua, um processo de ostentação quase religiosa; de qualquer forma, pela 

questão moral, o funcionalismo do objeto é necessário para manter seu prestígio, mas mesmo 

neste sentido o valor de uso será um álibi para o valor de troca-signo (BAUDRILLARD, 

1995). 

O álibi estará presente em cada objeto, gerando uma infinidade de valores 

discriminantes. No código de significados destes objetos, o “antigo” é um valor peculiar que 

pode ser o “êxito social a buscar uma legitimidade, uma hereditariedade, uma sanção ‘nobre’” 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 26-27) mas também pode ser 

 
um fenómeno de sectores marginais – intelectuais e artistas – onde o gosto do 
antigo traduzirá mais a recusa (ou a filiação envergonhada) do estatuto económico e 
da dimensão social, uma vontade de se situar fora das classes, alimentando-se, tal 
intento, na reserva dos signos emblemáticos do passado anterior à produção 
industrial (BAUDRILLARD, 1995, p. 27). 
 

Em contrário ao antigo, existe a inovação, a novidade, a tendência, a moda, a qual 

se manifesta uma discriminação pela “função estética (...) onde podem reactivar-se a cada 

instante as formas mais aberrantes e arbitrárias no plano estético, com a única finalidade de 

proporcionar material sempre renovado de signos distintivos” (BAUDRILLARD, 1995), e 

assim sendo, conceitos como “belo”, “funcional”, “estilizado” não podem ser dissociados da 

relação de classes; são álibis da moda, simulacros funcionais para o consumo de objetos de 

vanguarda, sejam eles antigos ou recentes, pois “a lógica da diferença atravessa as distinções 

formais” (BAUDRILLARD, 1995, p. 69).  

Já podemos reconhecer a necessidade, portanto, como um álibi do álibi, ou seja, 

um conceito primordial estabelecido para que se criem demais funcionalidades para os 

objetos. E deste ponto de vista, se a definição de necessidade é possível, poderia ser a de 

“função induzida nos indivíduos pela lógica interna do sistema”, ou ainda “como força 

produtiva requerida pelo funcionamento do próprio sistema, pelo seu processo de reprodução 

e de sobrevivência”, e em outras palavras, “só há necessidades porque o sistema tem delas 

necessidades” (BAUDRILLARD, 1995, p.73).  

Ao contrário do que possa ser interpretado nesta definição, esta imposição do 

sistema sobre o indivíduo destacada por Baudrillard, não se refere a uma “força maior” que 

                                                 
1 “The people who come in to buy them are usually the ones who have a pair already on”.  
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supostamente manipularia o indivíduo, que por sua vez seria controlado pelo consumo de 

forma impotente e ingênua. Pelo contrário, pode-se encontrar uma explicação para este 

fenômeno no próprio impulso natural do ser humano de viver em grupo (ser um animal 

social) instintivamente, como mecanismo de defesa. Ou seja, deste ponto de vista, o sistema 

requer do indivíduo o consumo como força produtiva para sobrevivência do próprio sistema, 

mas por outro lado, o próprio indivíduo requer o sistema em si para sua sobrevivência. Assim 

sendo, o consumo pode ser visto, em maior instância, não como pré-requisito do sistema, mas 

como pré-requisito da própria espécie humana.  

Quanto aos valores, o autor diz que na esfera do consumo, o valor de uso já não 

tem mais espaço na sociedade capitalista, mas sim o valor de troca, e tudo que é produzido no 

sistema cultural em geral, como arte, ciência, tecnologia, inovação, transgressão, é 

imediatamente produzido como signo e como valor de troca (BAUDRILLARD, 1995); assim, 

a análise do consumo é possível através da “análise da lógica social de produção e da troca 

generalizada dos signos” (BAUDRILLARD, 1995, p. 79). 
 

1.1.3. Os Valores Sociais 

 

De um modo geral, os objetos de consumo (objetos-signo) não são nada mais que 

signos cujos significantes são valores que atuam na sociedade como forma de relação entre os 

indivíduos inclusos na mesma. É a “relação reificada”, a qual o objeto “já não é dado nem 

trocado: é apropriado, mantido e manipulado pelos sujeitos individuais como signo, quer 

dizer, como diferença codificada. É ele o objecto de consumo, e é sempre relação social 

abolida, reificada, ’significante num código’” (BAUDRILLARD, 1995, p. 54). 

Para o autor, a lógica do consumo é uma lógica do signo e da diferença, uma 

lógica formada por quatro outras lógicas denominadas pelo autor de “1. lógica funcional do 

valor de uso; 2. lógica econômica do valor de troca; 3. lógica de troca simbólica; e 4. lógica 

do valor/signo” (BAUDRILLARD, 1995, p. 55), que são respectivamente a lógica das 

operações práticas do objeto, referente ao objeto empírico, funcional, ou ainda, a lógica da 

qual resultam os argumentos/álibis racionais; a lógica da equivalência; da ambivalência; e por 

fim a da diferença, ou a que realmente define o campo do consumo.  

Segundo estas lógicas, o objeto de consumo pode ser substituído por outro objeto-

signo cuja categoria funcional não é a mesma de seu objeto empírico. Isso quer dizer, por 

exemplo, que um calçado, empírico, pode ser substituído por outro calçado, pois possuem o 

mesmo valor de uso. Seguindo neste mesmo exemplo, o objeto de consumo All Star, pode ser 
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substituído por uma tatuagem de desenho específico, por exemplo, caso ambos tivessem a 

mesma função discriminante.  

Canclini explica estes quatro tipos de valores com o seguinte exemplo: 

 
Se considerarmos uma geladeira, ela tem valor de uso (preservar os alimentos, 
esfriál-os) e um valor de troca, um preço no mercado, equivalente ao de outros bens 
ou ao custo de certa quantidade de trabalho. Ademais, a geladeira tem um valor 
signo, ou seja, o conjunto de conotações, de implicações simbólicas, que estão 
associadas a este objeto. (...) Se me presenteiam esta geladeira por ocasião do meu 
casamento, este ato confere ao objeto um sentimento distinto, que o torna não-
permutável por nenhum outro. Este presente, como qualquer doação que se efetua 
entre pessoas ou entre grupos, confere ao objeto um valor simbólico diferente do 
valor signo (CANCLINI, 2005, p. 40-41). 

 

O valor de uso, portanto diz respeito à sua qualidade prática, técnica; valor de troca 

é seu preço no mercado, seu valor como mercadoria; valor signo é o conjunto de 

interpretantes que estão relacionados ao produto/objeto e que são compartilhados pela 

comunidade; e valor simbólico é um valor signo que possui um interpretante dinâmico único 

para um consumidor/intérprete específico decorrente de alguma situação sociocultural. 

Esta classificação dos quatro tipos de valores (valor de uso, valor de troca, valor 

signo e valor símbolo), segundo Canclini, 

 
permite diferenciar o socioeconômico do cultural. Os dois primeiros tipos de valor 
tem a ver principalmente, não unicamente, com a materialidade do objeto, com a 
base material da vida social. Os dois últimos tipos de valor referem-se à cultura, aos 
processos de significação. (CANCLINI, 2005, p. 41). 
 

O autor conclui que “a cultura abarca o conjunto de processos sociais de 

significação”, ou, de maneira mais específica, “a cultura abarca o conjunto de processos 

sociais de produção, circulação e consumo da significação na vida social” (CANCLINI, 

2005, p.41). Para este trabalho, portanto, utilizaremos como definição de cultura o conjunto 

de processos sociais de significação. Mais uma vez, podemos afirmar também que o consumo 

está intrinsecamente ligado com a cultura.   

A partir das teorias pós-modernistas, surge o conceito de multiculturalismo, como 

crítica aos paradigmas dualista e realista que predominavam na modernidade. A teoria do 

multiculturalismo contextualiza e correlaciona a cultura com o pós-modernismo. Esta teoria 

pode nos ser útil para entender as premissas da significação cultural contemporânea. Em 

outras palavras, entender uma tendência atual de atribuição de valores culturais. 

Andrea Semprini esquematiza o que ele define como quatro aspectos principais da 

epistemologia multicultural, que são: 
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1. A realidade é uma construção, ou seja, “a realidade social não tem existência 

independente das personagens que a criam, das teorias que a descrevem e da linguagem que 

viabiliza sua descrição e comunicação” (SEMPRINI, 1999, p. 83); 

2. As interpretações são subjetivas, ou seja, o sentido dos enunciados depende das 

condições de enunciação e recepção, e assim sendo, “a interpretação é, então, essencialmente 

um ato individual” (SEMPRINI, 1999, p. 83); 

3. Os valores são relativos, pois “uma vez constatada a relatividade da verdade, 

surge a necessidade de relativizar-se qualquer julgamento de valor, que não pode mais visar a 

adequação com uma objetividade evanescente” (SEMPRINI, 1999, p. 84); 

4. O conhecimento é um fato político, pois “o conhecimento não brota da relação 

entre um enunciado e uma determinada condição do mundo, mas do fato de impor como 

objetiva e neutra o que é apenas uma versão da realidade, uma perspectiva entre outras” 

(SEMPRINI, 1999, p. 84), e da imposição de uma realidade subjetiva como se fosse objetiva 

e neutra resultam relações de força e sistemas de interesse. 

Estes aspectos se opõem aos aspectos da “epistemologia moderna”, que defende que 

a realidade existe independentemente das representações humanas e da linguagem, que a 

verdade é uma questão de precisão de representação, que o conhecimento é objetivo, que 

promove uma desvalorização dos fatores culturais e simbólicos da vida coletiva, entre outros 

paradigmas que contradizem concepções mais desenvolvidas sobre cultura e consumo 

(SEMPRINI, 1999). 

 

 

1.2. IDENTIDADE  

 

Uma vez que se entende que a função do consumo no âmbito social é o de 

diferenciação e discriminação, e que este consumo não pode ser visto como uma imposição de 

uma força maior unilateral que controla o comportamento social, e que ainda, o próprio 

indivíduo cidadão tem capacidade de decidir que objetos utilizar e como utilizá-los; surge a 

necessidade de entender qual a função do consumo para o indivíduo. A questão da 

diferenciação do indivíduo remete à idéia de identidade do sujeito, e ambos os conceitos 

implicam a idéia de sociedade, ou grupo, ou algo que inclua o indivíduo em um contexto que 

este possa compartilhar significados com outros semelhantes (a pluralidade é logicamente 

necessária para que se faça uma diferenciação). 
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Desta pluralidade, ou desta idéia de identidade relativa ao grupo, ou grupos, e pela 

troca de significados se darem através da linguagem, surge a necessidade de entender a 

cultura, ou os processos culturais que são construídos e vivenciados através da tal linguagem, 

assim como a identidade também o faz. Torna-se necessário também contextualizar a situação 

da identidade e cultura no contemporâneo, suas crises e características em que os fenômenos 

analisados neste trabalho são contextualizados. 

 

 

1.2.1. Noções de identidade 

 

A identidade pode ser diretamente relacionada com o consumo uma vez que ambos 

existem baseados na diferença. Não existe identidade sem diferença; dizer que a identidade é 

a função de diferenciação de um sujeito é a definição mais básica que o conceito pode 

apresentar. Além da diferenciação, existe também a questão da identificação que a identidade 

traz. Ao se diferenciar de alguém que é “assim”, o sujeito está dizendo “eu sou não-assim”, e 

automaticamente se identificando com outros que também não são “assim”. Como explica 

Silva,  

 
a identidade e a diferença tem que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas 
do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. 
somos nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A 
identidade e a diferença são criações sociais e culturais (SILVA, 2000, p. 76). 

 

Desta forma, a identidade serve também para socializar o indivíduo, incluindo-o em 

grupos sociais. Entretanto, existe uma gama muito extensa de diferenciações possíveis, o que 

possibilita ao indivíduo de ter uma identidade que o torne absolutamente único e, ao mesmo 

tempo, totalmente igual ao restante. Se um sujeito apresenta-se como atual presidente do 

Brasil, e é sabido que ninguém mais no mundo pode ser presidente do Brasil simultaneamente 

a ele, este sujeito está adquirindo uma identidade totalmente única que o diferencia da 

totalidade de indivíduos existentes. Já se este mesmo sujeito resolver se apresentar como 

“somente mais um ser humano”, ele estará adquirindo uma identidade que o assemelha à 

totalidade de seres humanos existentes.  

Por este motivo, a simples diferenciação não é suficiente para que se faça uma 

hierarquia. Ao final das contas, se fosse assim tão simples, uma mudança de ponto de vista 

eliminaria qualquer diferença, e consequentemente, qualquer hierarquia; isso mostra que a 
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identidade é relacional. Segundo Woodward (2000), além da identidade ser marcada pela 

diferença, aparentemente algumas diferenças são mais importantes que outras, e em locais e 

momentos históricos particulares isto fica bastante evidente.  

Dividir e classificar implica hierarquizar, e “deter o privilégio de classificar significa 

também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados” 

(SILVA, 2000, p. 82). O fato de algumas diferenças adquirirem maior importância nos 

permite admitir que tais diferenças adquirem valores sociais, mais precisamente, o valor 

signo, que como visto anteriormente, segue a “lógica da diferença”, que define também o 

campo do consumo. 

Segundo Woodward (2000), as identidades adquirem sentido por meio da linguagem 

e dos sistemas simbólicos pelos quais se representam, e tais representações simbólicas são 

utilizadas para classificar o mundo em que nos inserimos e nossas relações neste contexto. A 

autora afirma que “a identidade é marcada por meio de símbolos (...) Existe uma associação 

entre a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa” (WOODWARD, 2000, p. 9-10). 

Isso quer dizer que os objetos utilizados por uma pessoa funcionam como símbolos que 

representam a identidade de tal pessoa. A autora ainda conclui que “a construção da 

identidade é tanto simbólica quanto social” (WOODWARD, 2000, p. 10), e que ainda a luta 

pela afirmação de diferentes identidades tem implicações materiais, e consequentemente 

econômicas. 

Entretanto, dizer que a identidade é construída pela linguagem não significa dizer 

que elas são totalmente determinadas. A linguagem é instável, os sistemas de significação são 

instáveis, sujeitos à livre interpretação; o mal entendido é uma constante inevitável na 

linguagem. As identidades, portanto, “não podem deixar de ser marcadas, também, pela 

indeterminação e pela instabilidade” (SILVA, 2000, p. 80). 

Woodward (2000) define o que seriam os dez principais aspectos da identidade: 1) a 

identidade precisa ser conceitualizada e dividida em suas diferentes dimensões para ser 

compreendida; 2) frequentemente envolve reivindicações essencialistas as quais as 

identidades são tidas como fixas e imutáveis; 3) tais reivindicações são baseadas algumas 

vezes na natureza, e com mais freqüência baseadas no passado, em uma história construída e 

tomada como verdadeira e imutável; 4) a identidade é relacional, e tal relação se faz entre 

outras identidades através de marcações simbólicas; 5) a identidade está vinculada a 

condições sociais e materiais; 6) o social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, 

mas ambos são essenciais para a construção de uma identidade; 7) a conceitualização da 

identidade envolve exame dos sistemas classificatórios nos quais as relações sociais são 
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divididas; 8) algumas diferenças são marcadas (claramente definidas e reveladas), outras 

podem omitir diferenças implícitas; 9) as identidades não são unificadas; 10) é necessário 

explicar por que as pessoas assumem identidades e se identificam com elas, e o nível psíquico 

(explicação da psicologia analítica às identidades) deve fazer parte desta explicação. 

A tensão entre o essencialismo e o não-essencialismo é foco central de discussões 

sobre a identidade. Segundo o essencialismo, “verdades” históricas ou biológicas podem ser 

base para diferenças constituintes de identidades. A história de um povo pode servir para 

construir a identidade nacional deste, baseando-se em uma “verdade” histórica. Outro 

exemplo pode ser encontrado em uma “verdade” biológica, como a cor da pele, que serviria 

como diferença constituinte de uma identidade de um grupo étnico.  

As diferenças essencialistas quando apresentam mudanças (consequentemente 

deixando de ser essencialista), e tal mudança por sua vez transforma as identidades, 

fragmentando-as no surgimento de novas outras, mutáveis, trazem a problemática das “crises 

de identidades”, que exploraremos melhor adiante. Esse fenômeno é um assunto em voga no 

contemporâneo, e vem sendo explorado pelos Estudos Culturais. 

As diferenças que constituem identidades são representativas, ou seja, transmitem 

significados. Segundo Woodward, a representação “inclui as práticas de significação e os 

sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos 

como sujeito” (WOODWARD, 2000, p. 17), ou seja, os sistemas de significados que 

representamos dão sentido à nossa existência, e  

 
os sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos 
nos tornar. A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 
identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia 
fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? 
Quem eu quero ser? (WOODWARD, 2000, p. 17). 

 

Desta forma, através dos discursos, dos sistemas de representação, dos veículos 

pelos quais os significados são consumidos, os indivíduos podem se posicionar, adotar 

significados diferenciadores que construam sua identidade. A “mídia”, a indústria cultural, 

são ferramentas poderosas de transição e transmissão de significados, com capacidade de nos 

dizer que devemos optar por uma posição em relação a alguma “verdade”. Em outras 

palavras, a cultura induz o indivíduo a posicionar-se, através de uma identificação. Isto por 

que, se os sistemas simbólicos são matéria prima das identidades, a cultura também o é, pois 

como afirma Canclini, a cultura “abarca o conjunto dos processos sociais de significação ou, 
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de um modo mais complexo, a cultura abarca  o conjunto de processos sociais de produção, 

circulação e consumo da significação na vida social” (CANCLINI, 2005, p. 41).  

Segundo Woodward (2000), pode-se ainda levantar a questão de porque alguns 

significados são relativamente mais preferidos ou aceitos em relação aos outros. Um ponto 

que pode explicar a aceitação de significados pode ser encontrado nas relações de poder ou 

força que todas as práticas de significação que produzem significados envolvem. Canclini 

afirma que 

 
a sociedade está estruturada com dois tipos de relações: as de força, 
correspondentes ao valor de uso e ao de troca; e , dentro delas, entrelaçadas com 
estas relações de força, há relações de sentido, que organizam a vida social, as 
relações de significado. O mundo das significações, do sentido constitui a cultura 
(CANCLINI, 2005, p. 41). 

 

Woodward (2000), ao explicar a relação entre identidade e cultura, resgata os 

conceitos de “identidade cultural”, definidos por Stuart Hall; são dois: o primeiro diz respeito 

ao fenômeno já comentado anteriormente dos indivíduos buscarem uma “verdade” sobre seu 

passado, sobre sua história, e representa-la através da algum veículo da indústria cultural, 

como um filme, por exemplo. O segundo alega que, embora a identidade se forme através da 

diferença, esta não pode ser fixa, uma vez que a diferença deriva de um significado não fixo.  

 A identidade, entretanto, não se forma somente em níveis global e grupal; formam-

se também identidades de níveis local e pessoal. Um dos principais fenômenos que resultam 

em novos significados representáveis, e consequentemente novas culturas, é a migração, ou 

deslocamento de indivíduos para regiões de culturas diferentes da que estavam, resultando em 

novas identidades locais e pessoais, frutos da integração das diferentes culturas. A quebra de 

barreiras na transmissão de informações ao redor do mundo, decorrente do fenômeno da 

globalização possibilita que sentidos sejam atribuídos a diferentes contextos em locais 

diferentes, gerando culturas híbridas e novas identidades locais e pessoais. 

Segundo Woodward,  

 
diferentes contextos sociais fazem com que nos envolvamos em diferentes 
significados sociais. Consideremos as diferentes “identidades” envolvidas em 
diferentes ocasiões, tais como participar de uma entrevista de emprego ou de uma 
reunião de pais na escola, ir a uma festa ou a um jogo de futebol, ou ir a um centro 
comercial. Em todas essas situações, podemos nos sentir, literalmente, como sendo 
a mesma pessoa, mas nós somos, na verdade, diferentemente posicionados pelas 
diferentes expectativas e restrições sociais envolvidas em cada uma dessas 
diferentes situações, representando-nos, diante dos outros, de forma diferente em 
cada um desses contextos. (WOODWARD, 2000, p. 30). 
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Desta forma, de acordo com os diferentes campos sociais em que atuamos, 

representamos diferentes identidades, em nível pessoal e local.   

 

 

1.2.2. Sistemas classificatórios e diferenças. 

 

Como vimos, a identidade é demarcada através da diferença, que pode ocorrer tanto 

por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por formas de discriminação social. 

Estas diferenças, das quais as identidades dependem, são estabelecidas através de sistemas 

classificatórios; “é de acordo com a organização e ordenação das coisas de acordo com os 

sistemas classificatórios que o significado é produzido” (WOODWARD, 2000, p. 40). 

Para compreender os significados partilhados nos grupos sociais, é necessário 

examinar como são classificados simbolicamente os aspectos da vida social do grupo. 

Woodward entende que 
cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela 
construção de sistemas classificatórios que a cultura nos proporciona os meios 
pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e construir significados. Há, entre 
os membros de uma sociedade, um certo grau de consenso sobre como classificar 
as coisas a fim de manter alguma ordem social. Esses sistemas partilhados de 
significação são, na verdade, o que se entende por “cultura” (WOODWARD, 2000, 
p. 41). 
 

As culturas desenvolvem sistemas classificatórios pré-definindo o que está incluso 

ou não no ritual cultural, na prática cultural, ou ainda, o que é uma prática culturalmente 

aceita ou não. Como exemplo, podemos citar o povo indiano, que possui uma mão reservada 

para fazer a higiene, e outra para comer (comem com a mão). Para uma pessoa de cultura 

diferente, que utiliza de talheres em suas refeições, e que tem o costume de lavar 

frequentemente as mãos, tocar a comida com ambas as mãos enquanto cozinha, por exemplo, 

pode parecer algo completamente normal, mas para o indiano, tocar a comida com a mão 

esquerda é um ato condenável.  

A atribuição de funções a valores a cada uma das mãos, faz com que as mãos sejam 

símbolos culturalmente definidos, que diferenciam os indianos dos demais povos, e constitui 

parte de sua identidade nacional. Existe nesta classificação um sistema que diferencia 

indianos e não-indianos. Geralmente, o sistema de diferenciação é assim, binário, ou seja, o 

significado identifica, relativamente contra o oposto deste significado, que difere. 

As oposições binárias são as formas mais extremas de marcação de diferenças, são 

essenciais para produção de significados, e são fundamentais para compreender o processo de 
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construção cultural das identidades. As oposições binárias podem ser feitas de forma positiva 

ou negativa, de acordo com suas conseqüências descriminantes. A marginalização de pessoas 

“diferentes” é um exemplo de construção negativa de diferenças binárias. Uma construção 

positiva poderia ser a celebração de diferenças adotando-as como enriquecedoras para 

determinada sociedade. No capítulo seguinte, a lógica dos sistemas de significação serão mais 

explorados, com foco na moda e indumentária. 

 

 

1.2.3. Uma explicação da psicanálise do porque investimos nas identidades 

 

Após uma conceitualização da identidade, de uma compreensão da sua importância e 

dos mecanismos sociais e culturais que a constroem, falta compreender ainda de onde vem 

esta necessidade de o sujeito se individualizar, diferenciar, bem como sua necessidade de se 

agrupar, identificar. Buscaremos uma explicação para esta problemática na psicanálise, e nos 

conceitos de identidade explorados nesta ciência. 

Para compreender a identidade através da psicologia, é primeiramente necessário 

compreender o conceito de subjetividade. Subjetividade, como explica Woodward (2000), diz 

respeito aos pensamentos e emoções que ocorrem em nosso consciente e inconsciente, e 

refere-se ao que entendemos como “eu”, nossa concepção de “quem sou eu”. Esta 

subjetividade é vivida em contextos sociais em que a linguagem e a cultura atribuem 

significados a tais concepções, o que nos leva a adotar uma identidade. A identidade é, 

portanto, uma forma de expressar nossa subjetividade de uma forma culturalmente aceitável e 

lingüisticamente compreensível. As contradições que encontramos nas identidades (ser eu e 

ao mesmo tempo ser nós, ser individual e ao mesmo tempo grupal) são devido à parcela da 

subjetividade que se situa no inconsciente. A identidade pode ser lógica (através das 

oposições binárias, por exemplo), por sua vez, pelo fato de a subjetividade também estar 

situada na consciência.  

Para Muszkat (1986), a identidade deve ser considerada em dois níveis 

simultaneamente, ou ainda, como uma terceira dimensão resultante desses níveis: o nível do 

Ego, e o nível do Self. O primeiro termo, freudiano, é o centro da consciência do indivíduo, 

que regula as ações e sentimentos, fazendo um balanceamento entre os impulsos “primitivos”, 

os desejos inconscientes, ou ainda, a “libido”, e as normas éticas e moralidades impostas ao 

individuo durante sua formação. O segundo nível refere-se a um termo jungniano, o Self, e 

diz respeito ao arquétipo principal, que garante a própria existência, e desenvolve o primeiro 
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nível; por ser um arquétipo, faz parte do inconsciente coletivo, ao contrário do ego, que é 

próprio do indivíduo.  

A identidade pode ser explicada pelo processo de desenvolvimento do indivíduo. 

Desde seu nascimento o indivíduo passa por várias fases evolutivas, direcionadas por um 

sistema de padrões de comportamento inconsciente e instintivo, os chamados arquétipos, 

comuns a todos, que constitui o nível do Self. Estes comportamentos levam o indivíduo a 

relacionar-se, primeiramente com sua mãe (num primeiro momento, não existe consciência de 

si mesmo, o sujeito se vê como parte da mãe, de forma inconsciente, arquetípica), e 

progressivamente criando uma consciência de diferenciação (difere-se da mãe, depois do pai, 

e assim por diante), a partir destes comportamentos (fases do Ego) e das experiências culturais 

e sociais subseqüentes (MUSZKAT, 1986).  

A simbologia presente no processo de construção de identidade é uma maneira que a 

parte consciente da mente humana tem de compreender o instinto inconsciente; os arquétipos 

são racionalisados na forma de símbolos. Desta forma, fica mais claro o entendimento do uso 

de símbolos como elementos de diferenciação e identificação. Já a tendência do sujeito a se 

individualizar é o puro processo de desenvolvimento do ego; este, fundamental para sua 

sobrevivência, pois se for o sujeito incapaz de compreender seu inconsciente no nível do ego, 

poderá acabar em questões patológicas dos níveis mais sérios. Podemos dizer, grosso modo, 

que é da natureza do ser humano a tendência (de caráter evolutivo) a se diferenciar, e ao 

mesmo tempo, existe uma força instintiva, arquetípica, que induz o indivíduo a se identificar 

com outro(s). 

 

 

1.2.4. Identidade cultural na pós-modernidade 

 

A questão das identidades é um assunto em evidência nos estudos sociais 

contemporâneos. O fato a que se deve a atenção especial ao assunto neste período são as 

inúmeras transformações de estruturas (sociais, culturais e principalmente econômicas) que o 

planeta vem sofrendo desde a pós-modernidade, ou modernidade tardia (período tido como 

iniciado na segunda metade do século XX). Estas transformações estruturais que tem tido 

continuidade até agora, são o que podemos definir como o fenômeno da globalização. 

Segundo Woodward, 
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a globalização (...) produz diferentes resultados em termos de identidade. A 
homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode levar ao 
distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura local. De 
forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar 
algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de 
identidade (WOODWARD, 2000, p. 21) 

 
 

A concepção de sujeito atual, que Hall (2003) chama de “sujeito pós-moderno”, 

deriva de uma evolução de concepções. O autor divide três concepções de sujeito situadas em 

períodos históricos diferentes, que são o “sujeito do Iluminismo”, “sujeito sociológico” e 

finalmente o “sujeito pós-moderno”.  

A concepção do sujeito iluminista dizia que o ser humano era um indivíduo 

centrado, unificado, constante, desde seu nascimento até a morte; uma concepção bastante 

individualista de identidade. O sujeito sociológico, baseado na complexidade do mundo 

moderno em desenvolvimento, acreditava que o sujeito era formado a partir das relações 

sociais, relações do indivíduo com seus semelhantes, ou seja, “a identidade é formada na 

‘interação’ entre o eu e a sociedade” (HALL, 2003, p. 11). O que se tem contestado nesta 

última, é que o indivíduo vem apresentando identidades confusas, conflitantes, fragmentadas 

e variáveis.  

O sujeito pós-moderno, é conceptualizado como aquele sem identidade fixa, aquele 

que possui uma identidade constantemente transmutável, adaptável, podendo dividir espaço 

com outras identidades em um mesmo indivíduo; pode-se dizer que “o sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor 

de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2003, p. 13).  

A idéia do sujeito como ser pensante, centro do conhecimento, tem origem no século 

XVII, com o filósofo-cientista Descartes, que dá nome ao “sujeito cartesiano”. Mas à medida 

que as sociedades modernas tornavam-se maiores e mais complexas, tornavam-se também 

mais coletivas e sociais, dando uma nova perspectiva à concepção de sujeito, deixando de ter 

uma visão tão individualista para ser mais social. 

Já a concepção de sujeito pós-moderno é resultado de uma descentralização do 

sujeito cartesiano, que ocorreu devido ao surgimento de novas teorias sociais. Hall (2003) 

apresenta cinco teorias que julga fundamentais para a descentralização do sujeito e 

conceitualização da identidade pós-moderna. A primeira descentralização ocorre antes mesmo 

da pós-modernidade, no século XIX, com o pensamento marxista. Esta teoria nega que exista 

uma essência universal do homem, destruindo o sujeito empírico-idealista, colocando no 
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centro de seu sistema teórico as relações sociais, baseadas nas forças de trabalho e circulação 

de capital, ao invés de centralizar no sujeito abstrato idealizado.  

A segunda descentralização ocorre a partir da descoberta do inconsciente por Freud, 

idéia explorada posteriormente por outros psicanalistas como Lacan. Para Freud, “a 

subjetividade é produto de processos psíquicos inconscientes” (HALL, 2003, p. 37), e “assim, 

a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento” (HALL, 

2003, p. 38), o que põe abaixo a idéia cartesiana de que o homem se idealiza a partir da razão. 

A terceira descentralização ocorre com a lingüística estrutural de Ferdinand 

Sausurre, que afirma que nós não somos autores das afirmações que fazemos ou dos 

significados que tentamos representar, pois nós servimos à linguagem, a um código pré-

existente ao eu comunicante. Em outras palavras, nós não somos pessoas, somos discursos. A 

constância e unidade do sujeito cartesiano são derrubadas mais uma vez, pelo fato do sujeito-

discurso ser baseado em significados instáveis; tudo que dizemos possui um “antes” e um 

“depois” cuja construção fica a critério do receptor, ou seja, o significado “procura o 

fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela diferença)” (HALL, 

2003, p. 41). 

A quarta descentralização ocorre a partir dos estudos de Foucalt, da idéia de um 

novo tipo de poder, o “poder disciplinar”, uma estrutura de poder que tem como finalidade 

controlar e vigiar o indivíduo, através de instituições que se desenvolveram ao longo do 

século XIX, como oficinas, quartéis, escolas, prisões, hospitais. Segundo esta idéia quanto 

mais coletivas as instituições, maior a vigilância, e por conseqüência, a individualização e 

isolamento do sujeito (HALL, 2003).  

O sujeito reivindica-se na pós-modernidade como sujeito pluralizado, inconstante, 

inconsistente, politicamente problemático e penosamente conceitualizável. Como causa e 

conseqüência, velhos padrões de construção de identidades, populares nas sociedades 

tradicionais, começam a se desfragmentar, desconfigurar, gerando uma crise de identidades. 

Estas cinco novas perspectivas colocam um destes principais padrões em questionamento: a 

identidade nacional. As culturas nacionais, segundo Hall, “ao produzir sentidos sobre ‘a 

nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades” (HALL, 2003, 

p. 51).  

Entretanto, tais identidades são totalmente questionáveis, pois alegam existir uma 

história unificadora, que é totalmente discursiva, ou ainda, uma “comunidade imaginada” 

(HALL, 2003, p. 58), que serve a uma estrutura de poder cultural.   
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A quinta descentralização surge a partir dos “novos movimentos sociais” da 

segunda metade do século XX, mais precisamente, do movimento feminista. O movimento 

feminista destaca-se dos outros movimentos em termos de descentralização do sujeito 

cartesiano pelo questionamento da distinção entre o privado e o público, declarando que o 

pessoal era também político, ou seja, politizou a subjetividade, a identidade e os processos de 

identificação (HALL, 2003). Tais estruturas entram em crise com o fenômeno de 

globalização. 

A capacidade de o indivíduo se apresentar com identidades diferentes em diferentes 

contextos é posta em prática com o contexto globalizado das sociedades da pós-modernidade, 

o que torna a globalização cenário de atuação do sujeito e identidade pós-modernos. Isto por 

que tais sociedades são sociedades de constantes mudanças, o que segundo Hall (2003) difere 

as sociedades “tradicionais” das sociedades “modernas”; são  

  
atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 
variedade de diferentes “posições do sujeito” – isto é, identidades – para os 
indivíduos. Se tais sociedades não se desintegram totalmente não é porque elas são 
unificadas, mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas 
circunstâncias, ser conjuntamente articulados (HALL, 2003, p. 17). 

 

A influência das interconexões espaços-temporais decorrentes da globalização nas 

identidades gera implicações do nível político. Por este motivo, a questão das identidades 

contemporâneas possui uma grande importância atualmente.  

A questão da globalização tem como fundamental característica influente nas 

identidades, principalmente as nacionais, a alteração na noção espaço-tempo. Com a 

interconexão global de economias, informações e transportes, o tempo que o conhecimento de 

um fato ocorrido em determinado espaço do globo alcance qualquer outro ponto do planeta 

torna-se imediato. As distâncias também acabam tornando-se menores, com o 

desenvolvimento dos meios de transportes, decorrente de uma demanda do desenvolvimento 

econômico. 

A noção de espaço-tempo é também fundamental para qualquer outro sistema de 

representação. Isto significa que, sendo a identidade uma representação, todas identidades de 

todos os níveis, sendo afetadas pela globalização, sofrem alguma mudança. Segundo Hall,   

 
Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a uma maior 
interdependência global está levando ao colapso de todas as identidades culturais 
fortes e está produzindo aquela fragmentação de códigos culturais, aquela 
multiplicidade de estilos, aquela ênfase no efêmero, no flutuante, no impermanente 
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e na diferença e no cultural (...), mas agora numa escala global – o que 
poderíamos chamar de pós-moderno global (HALL, 2003, p. 74). 

 

 

A quebra da barreira espaço-tempo também aumenta o fenômeno da migração, da 

integração de novas culturas, gerando culturas híbridas. Contudo, a desfragmentação das 

identidades fortes, como as nacionalistas, implicam em uma questão política séria. Como 

afirma Silva, “a hibridização se dá entre identidades situadas assimetricamente em relação ao 

poder” (SILVA, 2000, p. 87). A identidade nacionalista e outras semelhantes são bases 

culturais e sociais de significação que sustentam o poder das maiorias nos países ocidentais 

modernos. Ameaçar a estabilidade e unicidade destas identidades é ameaçar diretamente o 

poder político destas nações. Como conseqüência, as maiorias dominantes vem reagindo à 

descentralização com políticas de reforço das identidades baseadas em diferenças tradicionais, 

o que aumenta a discriminação e o preconceito (HALL, 2003). 

O que pode vir a impedir a homogeneização cultural (a globalização das 

identidades) é o fato da globalização se distribuir de forma não homogênea no mundo, 

entretanto, “as evidências sugerem que a globalização está tendo efeitos em toda parte, 

incluindo o Ocidente, e a ‘periferia’ também está vivendo seu efeito pluralizador, embora num 

ritmo mais lento e desigual” (HALL, 2003). 

 

 

1.3. MODA E INDUMENTÁRIA 

 

Dentre as diversas categorias de objetos que são consumidos na sociedade 

contemporânea, a das vestimentas, ou da moda e indumentária, é provavelmente uma das 

mais ricas como sistema de significação e diferenciação social. Além de serem fenômenos 

sociais e culturais que constituem um campo de pesquisas fértil para estudar o consumo, é 

equivalentemente propício para o estudo das identidades. Baudrillard acredita que 

 
a moda é o que há de mais inexplicável: este constrangimento à inovação de signos, 
esta produção contínua de sentido aparentemente arbitrário, esta pulsão de sentido e 
o mistério lógico do seu ciclo constituem, de facto, a essência do sociológico. Os 
processos lógicos da moda devem ser alargados à dimensão da ‘cultura’ inteira, a 
toda a produção social dos signos, de valores e de relações (BAUDRILLARD, 
1995, p. 33) 
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O presente estudo defende a moda e indumentária como tendo tal potencial e 

importância para os estudos culturais do contemporâneo, assim como Lipovetsky defende que 

 
pode-se caracterizar empiricamente a “sociedade de consumo” por diferentes 
traços: elevação do nível de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, culto 
dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista, etc. Mas, estruturalmente, 
é a generalização do processo de moda que a define propriamente (LIPOVETSKY, 
1989, p. 159) 

 

 

Como foi visto anteriormente, para compreender o processo de formação de 

identidades ou o valor social de um objeto, é necessário compreender os sistemas 

classificatórios que contextualizam tal grupo social, indivíduo ou objeto. Cidreira (2005) 

alega que hoje, existem pelo menos seis perspectivas sobre a moda: econômica, semiológica, 

psicanalítica, moral e filosófica, histórica e sociológica. Entretanto, este estudo não tem a 

intenção em explorar cada perspectiva, uma vez que o foco não está na moda.  

Na verdade, a necessidade de entender moda e indumentária aqui, provém da 

necessidade de entender o sistema de representação de significados que abrangem o grupo 

sociocultural explorado neste estudo, bem como o objeto. Sendo o produto All Star um objeto 

de vestimenta, o sistema de significação que este participa é o sistema da moda e 

indumentária. Por este motivo, devemos compreender em que consiste e como funciona tal 

sistema. Iremos analisar a moda e indumentária, portanto, com enfoque nas perspectivas 

semiológica e sociológica. A começar, pela conceituação dos termos moda e indumentária.  

Por não existir um consenso generalizado da definição do termo nos estudos sobre 

o assunto, delimitaremos aqui uma definição do que será entendido por moda e indumentária, 

fazendo tal definição tomando como base os usos dos termos empregados por alguns autores. 

Cidreira (2005) explica que  

 
existe uma certa confusão, ainda reinante, entre a roupa enquanto tal e a moda 
enquanto dinâmica cíclica. É muito freqüente, nos discursos que tratam da 
problemática do vestuário, a associação entre as primeiras vestes usadas pelo 
homem mais remoto, feitas de peles de animais, com a Moda. A moda não é uma 
realidade pertencente a todas as épocas, nem a todas as civilizações. Assim como 
outras instâncias da vida, é uma construção cultural, histórica, localizável no tempo 
e no espaço. Os povos primitivos desconheciam completamente este conceito, 
ainda que suas indumentárias nos sirvam hoje como fonte histórica e como 
referência estética (CIDREIRA, 2005, p. 41). 
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Segundo Barnard (2003), podemos separar as vestimentas existentes em dois 

tipos: o traje fixo e o traje elegante. O traje fixo é aquele que varia muito no espaço e pouco 

no tempo, ou seja, sofre pouquíssimas alterações durante o passar dos tempos, mas difere 

muito em relação as diferentes localidades do globo. Este tipo de traje geralmente é 

fortemente estabelecido em sociedades do mundo que estejam fora da influência ocidental (o 

que certamente nos faz deduzir que vem sendo afetado pelo fenômeno da globalização e da 

crise de identidades). É um tipo de traje associado a localidades específicas, e seu valor é 

relativamente proporcional à sua permanência, ou seja, a continuidade de tempo e gerações 

que o utilizam em determinado grupo.  

O traje elegante é basicamente o oposto do fixo.  Predomina no mundo ocidental, 

tem uma permanência rápida, se espalha facilmente (varia pouco no espaço, mas muito no 

tempo). O autor denomina indumentária fixa como antimoda, e a indumentária elegante de 

moda. Barnard diz ainda que uma “peça de roupa funciona como moda uma vez que indica o 

lugar real ou ideal da estrutura social” (BARNARD, 2003, p. 36). 

Entretanto, a obra, originalmente escrita em inglês, utiliza termos como fashion, 

que possuem etimologias diferentes das utilizadas em português, e tais etimologias são 

importantes na conceituação do autor; logo, uma tentativa de tradução e adaptação literal 

poderia desvirtuar os conceitos. Para evitar este problema, vamos utilizar os termos antimoda 

ou indumentária para aquelas vestes cujo valor esteja ligado à continuidade, e o termo moda 

para aquelas cujo valor esteja ligado à mudança. 

 

 

1.3.1. Moda e indumentária como sistemas classificatórios de significados 

 

É lugar comum dizer que as roupas que vestimos comunicam. É popularmente dito 

que nossas vestes expressam “quem somos”, “o que somos”, “nossa personalidade” ou até 

mesmo “nosso estado de espírito” no dia em que estávamos vestindo tais peças. Poder-se-ia 

dizer também, de forma ainda mais ingênua e comodista, que as roupas são utilitários 

funcionais, que nada mais servem além de proteger o corpo do frio ou outros fatores naturais, 

mas tal afirmação seria facilmente desmentida uma vez que entendemos que é comum usar de 

falsas verdades como simulacros funcionais que mascaram a verdadeira lógica do consumo; 

embora não precisássemos nem ir tão longe, uma vez que é de senso comum que facilmente 

pode-se deduzir o “status” de uma pessoa pelas roupas que ela usa. 
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Entretanto, a comunicação através das vestes é um fato. Todavia, entender a 

comunicação da moda e indumentária não é algo tão simples quanto o conhecimento popular 

pode fazer parecer. Moda e indumentária são, na verdade, um sistema estruturado de 

significados, “uma cultura, permite aos indivíduos construir uma identidade por meio da 

comunicação” (BARNARD, 2003, p. 54), ou seja, a interação social constitui o indivíduo 

como membro de um grupo por meio da moda e indumentária. E ainda, a moda e 

indumentária utilizam uma comunicação não verbal para expressar significados; utilizam a 

comunicação visual (BARNARD, 2003). 

Podemos entender este sistema de significados que é a moda através da semiótica 

estruturalista, que define a comunicação como um processo de produção e troca de 

significados, o que significa que “em termos de moda e indumentária, esse modelo parece 

possuir alguma plausibilidade” (BARNARD, 2003, p.55). Tal modelo, segundo o autor, é 

plausível pela forma que explica como os significados são gerados. Segundo a semiótica 

estruturalista, os significados são resultado de uma negociação entre os integrantes de um 

grupo social, entre aqueles que compartilham de uma mesma cultura, de uma troca dos 

significados, ou entre grupos inteiros para outros grupos, e tais negociações estão sempre em 

constante movimento, constituindo uma ordem social. A moda e indumentária, portanto, 

funciona neste mecanismo. 

Barnard (2003) reúne e derruba três hipóteses superficiais do quem poderiam ser a 

partir de simples dedução, os produtores de significados da moda e indumentária: o estilista, o 

usuário ou espectador e as autoridades. Poderíamos acreditar que o estilista é responsável 

pelos significados expressos nas roupas pelo fato deste ser o responsável pela sua criação, 

pela sua concepção. Entretanto, tal poder absoluto de representação não se atribui ao estilista 

uma vez que sobre as roupas criadas, existem muitas vezes desacordos de significado entre 

estilistas e consumidores, e até mesmo entre outros estilistas. A psicanálise também 

argumenta que, no momento de criação, o estilista está expressando anseios e desejos 

inconscientes que ele sequer sabe da existência. 

A hipótese dos usuários também é inconsistente. Mesmo que um indivíduo tenha a 

intenção de expressar alguma coisa através do uso de alguma roupa, deveríamos esperar então 

que qualquer outra pessoa que o visse entendesse tal significado. Entretanto, quando vemos 

um indivíduo vestindo alguma roupa estranha ao nosso conhecimento, não conseguimos 

entender o significado daquilo, sequer sabemos se existe um significado. Só isso já é o 

suficiente para acreditar que o indivíduo não detém exclusivamente o poder de representação, 

pois, se o detivesse, não haveria desacordos. 
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As autoridades são também possíveis fontes de significados uma vez que podem 

ser forças de controle social. Contudo, é comum que as vestes padronizadas pelas instituições 

sejam re-apropriadas por indivíduos com a intenção de expressar significados diferentes, 

muitas vezes contrários aos instituídos, o que mostra a falta de totalidade com que as 

autoridades têm de atribuir significado às roupas e impedir desacordos.  

O significado, portanto, é algo que antecede e precede à roupa, é exterior à roupa, e 

não o contrário. Isso quer dizer que quando “falamos” através das roupas, não estamos 

utilizando as peças de forma análoga à linguagem verbal, como se cada peça fosse uma 

palavra e o conjunto uma frase com significado concreto. Os significados transitam pelas 

roupas assim como as notícias transitam em um telejornal, que retira fatos do social, 

transmite-os como informação, que são absorvidas e interferem no social novamente, gerando 

novas notícias, numa troca de significados em que a televisão é um coadjuvante; a roupa é, 

assim, um meio, e não a mensagem, e o significado, inerente à roupa/imagem (BARNARD, 

2003). Podemos também dizer em termos de amplitude que  

 
a moda é um mass media no sentido em que ela é ao mesmo tempo espaço de 
comunicação e meio de mediação entre indivíduos, grupos sociais e culturais, entre 
civilizações inteiras. A moda é um mass media porque ela é um instrumento do 
discurso simbólico da comunicação representada pela iconicidade (CIDREIRA, 
2005, p. 114). 

 

 

Explicando a moda e indumentária como sistema de significação através da 

semiologia estrutural, podemos dizer que as roupas são signos, ou ainda, significantes, coisas 

no lugar de outras coisas. Estes acordos com que os grupos sociais definem os significados 

são denominados pela semiótica de códigos. Um código “é um conjunto de regras 

compartilhadas que conectam significantes com significados; se não se conhece o código, 

então é provável que haja incerteza sobre o que um significante específico está significando” 

(BARNARD, 2003, p. 123). Por este motivo, é incabível a idéia de que um sujeito possa 

sozinho expressar significado a outras pessoas por um objeto qualquer, no caso, de moda ou 

indumentária, sem que haja um acordo entre as partes. 

Dentro do código, os significados podem ser separados em dois níveis: conotativo e 

denotativo. O sentido denotativo é o sentido literal de uma palavra ou imagem, e tende a não 

variar muito de pessoa a pessoa, pelo menos de pessoas que compartilham uma mesma cultura 

ou língua. O sentido conotativo, de ordem secundária de significação, pode ser aquilo que 

determinada palavra ou imagem fazem a pessoa sentir, lembrar, pensar, concluir, associar 
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(BARNARD, 2003). O sentido conotativo é um significante cujo significado varia de pessoa 

a pessoa, de acordo com o número de associações possíveis que cada pessoa pode fazer com 

tal imagem/texto.  

Estes sentidos são de caráter analítico, pois ambos são entendidos simultaneamente, 

o que quer dizer que, através da análise de um único enunciado, de uma única representação, 

poder-se-á detectar os dois sentidos, denotativo e conotativo. Os significados, por sua vez, 

recebem sentido somente através de uma lógica das diferenças. Tais diferenças entre os signos 

são estabelecidas socialmente, significativas dentro da cultura, constitutivas da própria 

cultura, e podem ser sintagmáticas ou paradigmáticas.  Barnard explica que 

 
diferença sintagmática é a diferença entre coisas que podem vir antes ou depois 
umas das outras, e diferença paradigmática é a diferença entre coisas que podem 
substituir umas às outras. A diferença sintagmática tem a ver com seqüências ou 
todos significantes, que podem ser construídos com o uso de signos, enquanto que 
diferença paradigmática tem a ver com os conjuntos dos quais são selecionados os 
signos, de modo a formarem aquelas seqüências ou todos os significantes 
(BARNARD, 2003, p. 133). 

 
 

Por exemplo, um tênis All Star de cor preta diferencia-se sintagmaticamente de um 

tênis Nike qualquer, por exemplo. Paradigmaticamente, este mesmo tênis diferencia-se de 

outro tênis All Star de cor vermelha. O significado denotativo dos três tênis, neste caso, 

continua sendo o mesmo, para qualquer consumidor, variando somente sintática ou 

paradigmaticamente. Já o significado conotativo varia de consumidor para consumidor, e cada 

um destes significados conotativos, por sua vez, terão sentidos uma vez que se diferencie 

sintática e paradigmaticamente. Pode-se dizer ainda que “a relação dos elementos num 

sintagma é ‘isto e isto e isto’”, e em um paradigma é de “isto ou isto ou isto” (BARNARD, 

2003, p. 134). 

 

 

1.3.2. Estética: uma questão política e cultural da moda 

 

É também no domínio dos signos que funcionam as ideologias sociais e, portanto, 

estas seguem os mesmos critérios de diferenciação para terem sentido. Os grupos sociais, 

como vimos, são formados por identidades coletivas cujos significados de identificação são 

também aqueles que sintagmaticamente os diferenciam de outros grupos. Vimos também que 

os indivíduos representam e reivindicam suas diferenças através de objetos, através do 
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consumo, e destas representações ocorrem as discriminações sociais, ou seja, surgem as 

noções de hierarquia social.  

Sendo a moda e indumentária um sistema de significação e diferenciação social, é 

através delas também que os indivíduos discriminam-se, pois utilizam das roupas como 

significantes que constroem identidades de classe econômica, raça, nacionalidade, 

sexualidade, etc. Isso faz da moda uma questão política e econômica, uma vez que ela “é um 

produto de uma sociedade com mais de uma classe no seu interior, e onde o movimento 

ascendente entre as classes é tão possível quanto desejável” (BARNARD, 2003, p. 38). 

Lipovetsky explica a função social da moda de forma crítica, ao dizer que ela é 

 
um sistema original regulação e pressão sociais: suas mudanças apresentam um 
caráter constrangedor, são acompanhadas do “dever” de adoção e assimilação, 
impõem-se mais ou menos obrigatoriamente a um meio social determinado – tal é o 
“despotismo” da moda tão frequentemente denunciado ao longo dos séculos 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 39-40). 

 

Os processos sociais de diferença e hierarquia através do consumo de objetos vistos 

anteriormente, bem como a construção de identidade através dos mesmos, como podemos 

notar, aplica-se à moda e identidade totalmente, e não há, pois, necessidade de explicar 

novamente tais processos. O que é válido neste momento é ressaltar a importância do papel 

social que a moda e indumentária tem na sociedade contemporânea.  

 Barnard declara que  

 
os itens isolados da moda e indumentária podem ser neutros ou inocentes, porém os 
usos a que se prestam e as funções que desempenham não o são. Os usos e as 
funções das roupas são sociais e culturais e, em conseqüência disso, não são neutros 
ou inocentes (BARNARD, 2003, p. 66). 

 

O autor, analogicamente, diz ainda que as peças de roupas funcionam como cercas 

que marcam os limites entre um grupo social e outro, ao mesmo tempo que funcionam como 

pontes que permitem que membros de um mesmo grupo compartilhem significados 

construtores de suas identidades. Desta forma, existe uma troca de significados entre os 

grupos através das roupas, e diferentes crenças ou ideologias podem entrar em conflito, 

principalmente pelo fato de as maiorias dominantes, nas sociedades contemporâneas, como 

vimos, costumam impor os valores dominantes como uma forma de discriminação e controle. 

Segundo Barnard 
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idéias e crenças diferentes sobre estética, por exemplo, estão sendo expressas por 
meio da moda e da indumentária. As classes dominantes possuem um conjunto de 
idéias e crenças, a ideologia dominante, e as classes subservientes um conjunto 
diferente de idéias e crenças: ambas as ideologias podem encontrar sua expressão 
na moda e na indumentária (BARNARD, 2003, p. 72). 

 

Nas sociedades contemporâneas, estes conflitos de valores assumem encenações 

interessantes. A estética, no consumo, é um significado de diferenciação, regularmente 

mascarada por simulacros funcionais, assim como 

 
a criação estética encontra-se sempre mergulhada na lógica social (...) os belos 
objectos modernos, estilizados, etc., são subitamente criados (a despeito de toda 
boa-fé contrária) para não serem compreendidos pela maioria, pelo menos 
imediatamente: a sua função social é, em primeiro lugar, a de serem signos 
distintivos, objectos que distinguirão aqueles que os distinguirem. Os outros nem 
sequer os verão (BAUDRILLARD, 1995, p. 32). 

 

Entretanto, ela não demora a ser reivindicada como valor absoluto de uma classe de 

indivíduos que compartilham de uma mesma identidade cultural se for o caso desta, por sua 

vez, mascarar uma atitude discriminatória. Curiosamente, a estética torna-se nestes casos, 

também um simulacro.  

A moda, por sua vez, se mostra um sistema muito eficaz de troca de valores estéticos 

em tal sociedade, pois seus significados são basicamente desta natureza. É na moda que o 

efêmero encontra uma válvula de escape para se representar como significado literal na 

sociedade contemporânea, instigando, “ao mesmo tempo, o prazer de ver e o de ser visto, de 

exibir-se ao olhar do Outro e do Mundo” (CIDREIRA, 2005, p. 43). Como explica 

Lipovetsky 

 
se a moda, evidentemente, não cria de alto a baixo o narcisismo, o reproduz de 
maneira notável, faz dele uma estrutura constitutiva e permanente dos mundanos, 
encorajando-os a ocupar-se mais de sua representação-apresentação, a procurar a 
elegância, a graça, a originalidade. As variações incessantes da moda e o código da 
elegância convidam ao estudo de si mesmo (...) A moda não permitiu unicamente 
exibir um vínculo de posição, de classe, de não, mas foi um vetor de 
individualização narcísica (sic), um instrumento de alargamento do culto estético 
do Eu (...) estetizou e individualizou a vaidade humana, conseguiu fazer do 
superficial um instrumento de salvação, uma finalidade de existência 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 39). 

 

A estética é um valor democrático, uma vez que qualquer classe, grupo ou pessoa 

pode definir seus valores estéticos independente de nível ou poder econômico. Isso faz com 

que a moda seja também democrática, independentemente do fato de as classes dominantes 

ditarem os padrões estéticos socialmente aceitáveis, pois “todas as vogas permitirão aos 
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particulares, mesmo a níveis mínimos, uma margem de liberdade, de escolha, de autonomia 

do gosto” (LIPOVETSKY, 1989, p. 60-61). Cidreira relata ainda que 

 
a um certo momento, a infidelidade em relação às marcas passou a se caracterizar 
como uma postura charmosa e a miscelânea de várias marcas ou mesmo de peças 
desprovidas deste estatuto da marca passou a dominar as ruas das grandes cidades e 
a provocar uma verdadeira “liberdade de escolha” do consumidor que, em última 
instância, começou ele mesmo a experimentar a aventura e o fascínio da criação. O 
consumidor como estilista de si mesmo (CIDREIRA, 2005, p. 75). 

 

 

Esta democratização só foi possível com a evolução do estado moderno, e de todas 

as transformações, econômicas principalmente, e suas conseqüências. Como vimos 

anteriormente, Lipovetsky (1989) afirma que a generalização do processo de moda define a 

sociedade de consumo estruturalmente. Segundo o autor, a partir da metade do século XIX a 

preocupação com as aparências cresceu de difundiu-se para outros setores como a esfera dos 

bens de consumo, e Lipovetsky indica ainda que a lógica da renovação precipitada, da 

diversificação e estilização dos modelos pode ser encontrada de forma generalizada nos 

setores de produção. 

Esta perspectiva pode ser reforçada se traçado um paralelo com as cinco dimensões 

do consumo pós-moderno levantadas por Semprini (2006) e analisados anteriormente (item 

6.1.1). O “individualismo” e “enfoque ao corpo” em todas as esferas do consumo provam que 

o narcisismo do consumo de moda pode ser encontrado hoje também no consumo 

generalizado, e é ainda nos anos 2000 que “assistimos (...) a uma certa apologia do corpo, 

sim, mas um corpo saudável, harmonioso e, quem sabe, coletivo” (CIDREIRA, 2005, p. 56).  

O “imaterial” e o “imaginário” podem ser diretamente identificados com a 

despreocupação com a funcionalidade que os valores estéticos da moda apresentam, bem 

como sua valorização por sentidos mais abstratos como “beleza” e “elegância”. Por último, a 

“mobilidade”, que é logicamente também uma característica direta da vestimenta. Poderíamos 

até sugerir uma hipótese de que o consumo contemporâneo vem sofrendo uma 

“vestimentalização”. Ou ainda, que existe uma demanda cada vez maior dos consumidores de 

que seus objetos de consumo, ou as marcas, tenham significados compatíveis com suas 

identidades, cada vez mais mutáveis e maleáveis. 
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2. CAPÍTULO II – PREMISSAS MERCADOLÓGICAS 

 

2.1. MARCA 

 

Os fenômenos do consumo contemporâneo, os usos sociais dos objetos de consumo, 

o próprio objeto de consumo como o entendemos; a situação das identidades na pós-

modernidade, as crises de identidade decorrentes da globalização, a própria globalização; a 

estetização da vida, social e pessoal, o predomínio do efêmero como significado nos 

processos de representação, diferenciação e discriminação social; todos estes processos não 

existiriam, ou, para não fazer uma afirmação tão perigosa: não teriam acontecido da forma 

como aconteceram, se não existisse a marca. 

A marca, por sua vez, não seria o que é hoje não tivessem ocorrido os fenômenos 

descritos anteriormente. Entretanto, a marca não é um elemento atual; ela precede o 

contemporâneo, e consequentemente precede os fenômenos do contemporâneo.  

As marcas, como identificação de mercadorias (informando constituição, natureza, 

procedência) existem desde os tempos mais remotos da humanidade. Seu surgimento foi 

independente da escrita, uma vez que em seus primeiros momentos, era utilizada 

principalmente para anunciar a uma maioria analfabeta das populações da antiguidade. A 

utilização da marca como segurança de qualidade já existia na Idade Média, e as marcas 

individuais já eram obrigatórias no Século XI (PINHO, 1996).  

A utilização de símbolos pictoriais unidos ao nome escrito iniciou e se popularizou 

entre os séculos XVI e XVII. A marca foi utilizada pela primeira vez como elemento de 

diferenciação no século XIX, período em que começaram também as preocupações com nome 

e registro de marca, e o conceito de marca de comércio foi dando lugar ao de marca de 

indústria e de comércio; cartazes publicitários assinados por marcas também começaram a 

aparecer neste século.  

No século XX as marcas começaram a ter maior sucesso e reconhecimento e, após a 

Segunda Guerra Mundial, o uso de instrumentos da comunicação mercadológica tornaram as 

marcas importantes manifestações da economia moderna (PINHO, 1996). É neste século 

também, na pós-modernidade (segunda metade do século XX) que a marca passa por três eras 

diferentes do marketing e da propaganda: a era do Produto, da Imagem e do Posicionamento 

(RIES e TROUT, 2002), respectivamente, e são aspectos fundamentais para entender o 

mecanismo da marca e sua evolução nos últimos tempos. 
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A era do produto aconteceu por volta da década de 50 do século passado. Nesta 

época, a marca ainda possuía uma estrutura simplória, uma vez que sua comunicação baseava-

se em explorar os atributos funcionais dos produtos. A marca tinha a função básica de 

identificar, diferenciar e assegurar qualidade funcional. Esta maneira simples de representar o 

produto não pode ser entendida como uma forma ingênua ou primitiva, uma vez que era mera 

reação ao sistema de oferta e demanda da época. Ou seja, por um lado, não existiam muitos 

produtores de um mesmo produto, o que eliminava a necessidade de fazer grandes esforços 

para diferenciá-los.  

Por outro lado, os consumidores possuíam pouca diversidade de escolha, e por isso, 

a diferenciação social através do consumo, por exemplo, era mais simples de ser trabalhada: 

ao invés de diferenciar aqueles que possuem objetos de marcas diferentes, diferenciavam-se 

pessoas simplesmente pelas que possuíam das que não possuíam. Entretanto, o 

desenvolvimento constante da indústria resultou em uma séria de novos fabricantes para 

aqueles produtos que anteriormente não tinham muita necessidade de diferenciarem-se.  

Com o aumento significante da concorrência, um número cada vez maior de 

produtos semelhantes com discursos semelhantes gerou o fenômeno de commodities, ou seja, 

classes de produtos que não diferenciam as marcas tecnicamente. Surgia então uma 

necessidade de diferenciar as marcas de outra forma. Com essa necessidade, surge também a 

era da imagem, nas décadas de 1960 e 1970, quando os produtores deram-se conta de que a 

tradição de uma marca era um diferencial. Começaram então a explorar a imagem da marca, 

investindo nela prevendo resultados em longo prazo, criando valores que fugissem da 

natureza tecnicista e funcional do período anterior.  

Ocorreu, entretanto, um excesso de mensagens, um campo de batalha de tentativas 

de reivindicar imagens de marca desconexas e aleatórias a todo o custo, sem nenhuma 

estratégia de posicionamento e manutenção. A necessidade de posicionamento gerou a era do 

posicionamento, que prevaleceu nos anos 1980, a idéia de estratégia, de posicionar a marca de 

uma forma que esta seja referência para o consumidor, delimitando um tipo de consumidor, 

uma mensagem homogênea a ser transmitida e não somente agregando valores aleatórios à 

marca de forma quantitativa, mas construindo uma personalidade para ela, de forma 

qualitativa.  

O final do século XX, já na década de 1990, predominou no mundo dos negócios a 

idéia de gestão de marca, de branding, o que poderíamos chamar de uma quarta era, a era do 

Brand Equity. Neste período questionou-se a influência do interesse de acionistas de as 

empresas buscarem o retornos a curto prazo em conflito com as necessidades de construir 
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uma imagem de marca forte, que tivesse uma capacidade de se sustentar e desenvolver, 

expandir-se em um mercado global, o que implicava também manter um posicionamento mais 

dinâmico em relação ao da era anterior. O brand equity é também uma tentativa de tentar 

controlar a imagem da marca como um ativo financeiro da empresa, ou ainda, um olhar 

econômico sobre a sombra de um comportamento social e cultural da marca, que não foi 

profundamente explorado. 

Semprini (2006) também delimita, relativas a tais eras, quatro fases da marca que se 

sucederam na segunda metade do século XX. A primeira é a fase em que as marcas 

substituem os produtos, dura em torno de quinze anos (1958-1973). Esta fase acompanha o 

progresso da sociedade de consumo; os produtos produzidos no campo ou artesanalmente, 

juntamente com os produtos “anônimos” industrializados, dão lugar aos produtos 

identificados, que passam a ser vendidos em grandes lojas de supermercados. A aceitação 

destes produtos é simples e fácil, uma vez que estes são representantes da modernidade, fase e 

fenômeno em que a sociedade está se apoiando na época. 

A segunda fase é a da retomada do questionamento. No período entre 1973 e 1977 

ocorrem choques de empresas petrolíferas que freiam o crescimento econômico acelerado, o 

que prejudica também as marcas. Retomam-se os problemas da sociedade de consumo, dos 

gastos desnecessários, do supérfluo, mas as criticas não são direcionadas diretamente às 

marcas, mas à sociedade como um todo. O consenso cultural e indiferença do meio intelectual 

da fase anterior (a apologia modernista) não existem mais, o que não cessa o consumo. Em 

termos econômicos e de significação as marcas encontram-se estagnadas.  

Nos anos 1980 o crescimento econômico retorna, dando início à terceira fase, do 

crescimento e apogeu das marcas, que dura cerca de quinze anos, e termina com a queda da 

bolsa de 2001-2002. Esta fase é marcada pelo avanço da publicidade, e pela consciência de 

que a marca estava se tornando uma peça autônoma de comunicação, e assim a marca deixa 

de informar para seduzir. Na década de 1990 falou-se na morte das marcas, devido à crise, e 

nesta mesma época as marcas começaram a ser objetos de estudo e análise intelectual.  Nos 

anos 90 o consenso social sobre as marcas torna-se ideológico e cultural. Como explica 

Semprini 

 
a terceira evolução diz respeito ao novo papel de identidade e cultural conquistado 
por algumas marcas. Em um período de declínio das ideologias e de crise dos 
grandes discursos, quando o consumo parece ter se tornado o assunto dominante, as 
marcas tornam-se fortes indicadores, formas de agregação coletiva e de identidade 
(SEMPRINI, 2006, p. 33). 
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A quarta fase é a da dúvida e crise de poder e começa na virada do século, com o 

estouro na bolsa e outros acontecimentos políticos e econômicos marcantes como atentados 

terroristas. Vem a crise e a desconfiança que o sistema econômico liberal realmente é capaz 

de oferecer um crescimento e desenvolvimento democrático e positivo. Nesta fase fica 

evidente o papel das marcas como protagonistas sociais (e isto deve-se muito ao livro No 

Logo e trabalhos subseqüentes de Naomi Klein, jornalista canadense que foi a primeira a se 

manifestar de forma abertamente crítica ao poder das marcas e da globalização) forçando 

aqueles que tentavam até então ignorar sua importância a observá-las com mais atenção e 

cuidado. As marcas passam a ser não só uma questão política, como também são reconhecidas 

como tal.  

Desta forma, nesta primeira década dos anos 2000, podemos notar que com o avanço 

dos estudos sociais e dos estudos culturais e da atenção que as marcas vêm ganhando nas 

esferas sociais, uma teorização e aplicabilidade da sociologia, da semiologia e da gestão de 

marcas em conjunto é possível, e já começou a ser explorada. Mudanças de pontos de vista 

sobre a economia vêm ganhando espaço aos poucos no meio acadêmico, e resultando em 

novas escolas, como a Psicologia da Economia, por exemplo.  

É neste contexto que este estudo se situa, tentando correlacionar os estudos sociais 

sobre consumo e linguagem com as técnicas de gestão de marcas, usando os usos sociais das 

marcas pelos consumidores como campo de estudo, na tentativa de contribuir para a 

construção de uma visão contemporânea da marca.  

Como defende Semprini, 

 
para compreender a lógica das marcas e o lugar tão importante que elas 
conquistaram é preciso situar a problemática das marcas não em um quadro estrito 
do tipo comercial, industrial ou econômico, mas em um contexto ampliado em um 
tipo histórico, sociológico, semiótico. Em outras palavras, para compreender 
realmente a lógica das marcas contemporâneas é preciso analisar não só a evolução 
dos mercados, mas a evolução das sociedades (SEMPRINI, 2006, p. 26). 

 

 

O que veremos adiante neste capítulo serão conceitos da marca juntamente com as 

técnicas de gestão que se popularizaram nos últimos anos e têm sido utilizadas até hoje, e 

também uma visão mais atual sobre o assunto, que agrupa o ponto de vista sociossemiótico 

com o econômico.  
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2.1.1. Um conceito antigo para uma questão recente. 

 

A American Marketing Association definiu, em 1960, os conceitos de marca, nome 

de marca e marca registrada da seguinte forma: 

 
Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 
mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de 
vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Nome de marca é aquela 
parte da marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável. Marca registrada é uma 
marca ou parte de uma marca à qual é dada proteção legal, porque é capaz de 
apropriação exclusiva (PINHO, 1996, p. 14). 

 

Assim como logotipo foi definido como “a parte da marca que é reconhecível, mas 

não pronunciável, como um símbolo, desenho ou cores e formatos de letras distintivas” 

(PINHO, 1996, p. 15). Aaker define a marca de forma semelhante:  

 
uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 
registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços 
de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar estes bens e serviços 
daqueles dos concorrentes. Assim uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 
produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 
oferecem produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p. 7). 

 

 

Entretanto, seria muito simplista e insuficiente admitir que a marca é um objeto, ou 

combinação de objetos cuja única função é a identificação de bens e serviços e diferenciação 

de concorrência. Pinho (1996) explica que este conceito, 

 
embora aparentemente completo, está restrito a um plano estático. Hoje, as marcas 
são mais do que simples nomes. A marca não existe isoladamente. Murphy 
(1987:3) identifica como seus principais componentes o produto em si, a 
embalagem, o nome de marca, a publicidade e a apresentação como um todo, 
sustentando, então, que a marca é a síntese dos elementos físicos, racionais, 
emocionais e estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos tempos (PINHO, 
1996, p. 43). 

 

Podemos explicar de maneira ainda mais exata e clara, que a marca é a unificação 

dos valores da empresa e/ou produto. Ao afirmar que “a marca é a síntese dos elementos 

físicos, racionais, emocionais e estéticos”, podemos também afirmar que a marca é a síntese 

dos valores sociais do produto. Ora, o que seriam tais elementos físicos e racionais, se não os 

valores de uso e de troca – e da mesma forma, que seriam os elementos estéticos e 
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emocionais, se não os valores signo e símbolo? Interessante destacar também, que esta 

conclusão quanto aos valores nos permite também concluir que a marca implica cultura, 

sociedade, política. Entretanto, para a maioria dos profissionais e teorizadores do assunto, o 

ponto de vista econômico prevalece nos discursos e técnicas, uma vez que a própria 

aplicabilidade para fins econômicos é a principal incentivadora do desenvolvimento de 

técnicas e estudos sobre o assunto, e a questão social é relativamente recente. 

Como afirma Semprini, “com exceção do trabalho pioneiro de David Aaker, só a 

partir dos anos 90 que começam a aparecer obras especificamente consagradas à marca, antes 

relegada a alguns parágrafos nos manuais de marketing e de técnica publicitária” 

(SEMPRINI, 2006, p. 31). Aaker, por sua vez, foi quem elaborou a técnica de Brand Equity, 

que veremos a seguir. 

 

 

2.1.2. Brand Equity, uma visão econômica da marca 

 

Como vimos, existe uma relação entre marca e sociedade. Isto significa que existe 

entre a marca uma relação com seus consumidores. Afinal de contas, todos os valores que 

forem atribuídos à marca, serão feitos através das experiências do consumidor com tal marca, 

independentemente destes valores serem intencionais ou não, positivos (no que diz respeito a 

beneficiar a marca) ou não. A marca, portanto, agrega valor. São estes os valores agregados, 

julgados os mais importantes de uma marca. Segundo Jones (2004), “a maioria das marcas 

tem uma variedade restrita e conhecida de funções, e os valores agregados são benefícios não-

funcionais acrescidos às marcas e que vão além delas” (JONES, 2004, p. 39). Estes 

“benefícios não-funcionais” podem ser interpretados como os valores signo da marca.  

Os valores agregados mais importantes da marca são aqueles que vêm da 

experiência pessoal (familiaridade, confiabilidade conhecida e redução de riscos), dos tipos 

de pessoas que usam a marca (ricas, esnobes, jovens, atraentes, homens ou mulheres), da 

crença que a marca é eficaz e da aparência da marca (este é o principal papel da embalagem) 

(JONES, 2004). Os valores agregados são os responsáveis pela força de uma marca e, esta, 

evolui de acordo com os valores que adquire com o tempo. O gráfico a seguir ilustra esta 

evolução: 
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Figura 4 – Evolução da relação da marca com o consumidor. 

 

 
FONTE: NUNES, Gilson; HAIGH, David. Marca: valor do intangível. Editora Atlas S.A.: São Paulo, 2003. P. 

18. 

 

 

Estes valores agregados à marca são denominados pelas táticas mercadológicas de 

brand equity. Segundo Kotler (2006) “o brand equity é o valor agregado atribuído a produtos 

e serviços. Esse valor pode se refletir do modo como os consumidores pensam, sentem e agem 

em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade que 

proporciona à empresa” (KOTLER, 2006, p. 270).  

Aaker define o brand equity como  

 
um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, 
que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço 
para uma empresa e/ou para os consumidores dela. 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). 

 

 

O brand equity é utilizado no mercado como uma maneira de construir marcas 

fortes, duradouras e competitivas, o que é denominado pela atividade de branding, ou gestão 
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de marcas, além de ser uma maneira de medir o valor de mercado de uma marca, sua força 

de mercado, e uma fonte de diagnóstico de problemas da marca. O brand equity, segundo 

Aaker (1998), serve para gerar valor tanto para o consumidor quanto para a empresa. Ao 

consumidor através do aumento de sua capacidade de interpretação, da confiança na decisão 

de compra e da satisfação de uso. À empresa através do aumento da eficácia dos programas de 

marketing, da lealdade à marca, dos preços, das extensões da marca, do incremento do trade e 

da vantagem competitiva. O valor de marca no brand equity é trabalhado no enfoque principal 

do valor de compra e venda de uma marca, pois visa-se ransformar a marca em valor 

econômico, em patrimônio da empresa. Esta é a principal defesa do brand equity para o valor 

de marca.  

Existem cinco dimensões do brand equity que determinam a força da marca: 1) 

lealdade à marca, 2) conhecimento do nome, 3) qualidade percebida, 4) associações da 

marca em acréscimo à qualidade percebida e 5) ativos do proprietário da marca. Pinho 

(1996) explica as cinco dimensões do brand equity da seguinte forma: a lealdade à marca é o 

maior objetivo de qualquer produto, ao ponto de que manter clientes fiéis é mais importante 

do que adquirir novos clientes. A lealdade à marca é fundamental para uma liderança no 

mercado e para desencorajar a concorrência.  

O conhecimento do nome provoca familiaridade com o consumidor, o que aumenta 

as chances da marca ser escolhida. Qualidade percebida é a percepção global da qualidade 

associada a uma marca e influencia decisivamente nas decisões de compra e na fidelidade da 

marca.  Associações da marca são associações estabelecidas com imagens de propaganda, 

testemunhos ou mesmo características tangíveis. Por último, os ativos do proprietário da 

marca dizem respeito às patentes, marcas relacionadas, canais de distribuição e demais ativos 

do detentor da marca. 

 

 

2.1.2.1. Lealdade à marca 

 

Aaker (1998) declara que a lealdade à marca faz com que o consumidor continue 

comprando-a mesmo que existam concorrentes com qualidades superiores; quanto maior a 

lealdade, menor a vulnerabilidade dos consumidores às ações da concorrência, o que liga 

diretamente a lealdade aos lucros futuros. A lealdade pode apresentar vários níveis, como 

demonstra a figura abaixo: 
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Figura 2 – Pirâmide dos níveis de lealdade à marca. 

 

 
FONTE: AAKER, David A. Marcas: Brand Equity: gerenciando o valor da marca.  

São Paulo, SP: Negócio, 1998. P. 41. 
 

 

Para o consumidor não-leal, não existe diferença entre uma marca e outra, ela não 

faz parte da decisão de compra. É aquele que compra pelo preço. O que não possui razão para 

mudar está neutralizadamente satisfeito. Não estão à procura de novas marcas, mas podem ser 

vulneráveis à concorrência. O que tem medo dos custos de mudança é comprador leal, 

suscetível à mudança, caso haja algum esforço maior do concorrente ao ponto deste oferecer 

um atrativo novo e compensatório. O que considera a marca amiga é aquele que realmente 

gosta da marca, e “sua preferência pode ser baseada em uma associação seja um símbolo, um 

conjunto de experiências de uso ou com uma alta qualidade percebida” (AAKER, 1998, p. 

42).  

O nível mais alto de lealdade pertence ao consumidor comprometido, que ter 

orgulho de comprar e utilizar a marca, pois “a marca lhes é muito importante funcionalmente, 

ou como uma expressão do que eles são” (AAKER, 1998, p. 42). Tal consumidor recomenda 

a marca às outras pessoas, e este tipo de contribuição o diferencia dos demais em termos de 

valor para a empresa. Tais níveis de lealdade não são puros, e podem variar muito. Um único 

consumidor pode ser a mistura de mais de um nível, por exemplo. Entretanto, a lealdade à 

marca é a dimensão mais importante do brand equity. 
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2.1.2.2. Conhecimento da marca 

 

O conhecimento da marca, assim como a lealdade, também possuí níveis, como 

podemos ver na pirâmide abaixo: 

 

Figura 3 – Pirâmide dos níveis de conhecimento da marca 

 

 
FONTE: AAKER, David A. Marcas: Brand Equity: gerenciando o valor da marca.  

São Paulo, SP: Negócio, 1998. P. 65. 
 

 

Para Aaker (1998), o conhecimento da marca é a lembrança do nome da marca 

associada a alguma categoria de produto. Ou seja, não diz respeito somente ao nome em si; o 

nome deve estar associado ao produto. O nível mais baixo de conhecimento é o de 

reconhecimento. Para detectar este nível, faz-se uma pesquisa de recall em que os nomes das 

marcas são apresentados ao entrevistado, que deverá dizer se reconhece a marca como 

representante de alguma categoria de produtos. O próximo nível é o de lembrança da marca, e 

tal lembrança é feita pelo consumidor de forma expontânea, sem o estímulo prévio de uma 

lista de nomes, por exemplo. A marca top of mind é aquela que em uma pesquisa de recall 

sem estímulo é lembrada em primeiro lugar com mais freqüência, ou seja, a primeira que vem 

à mente dos consumidores quando se pensa em determinada classe de produtos.  

O conhecimento da marca é o primeiro passo a ser trabalhado na comunicação, antes 

mesmo de apresentar qualquer atributo, pois este faz a ancoragem com as outras associações 

que se possa fazer. No lançamento de uma nova marca, por exemplo, faz-se um trabalho de 

comunicação simplesmente para apresentar o nome da mesma, e faz-se isso antes de qualquer 
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outra ação comunicativa. Não faria sentido, em uma marca nova e desconhecida trabalhar 

seus atributos, vantagens, diferenciais, antes de apresentá-la. O tempo de existência de uma 

marca é um fator importante no conhecimento do nome; marcas mais antigas tentem a ser 

mais lembradas, mesmo que fiquem algum tempo sem o apoio de propaganda. 

 

 

2.1.2.3. Qualidade percebida 

 

Segundo Aaker (1998), qualidade percebida é o conhecimento das qualidades ou 

atributos superiores que uma marca tem em relação às outras de mesma categoria, e não pode 

ser confundida com satisfação, uma vez que um consumidor que tenha baixas expectativas 

pode ficar satisfeito com um desempenho regular; a qualidade percebida não é compatível 

com baixas expectativas.  É um valor intangível, embora possa basear-se em qualidades 

resultantes de atributos funcionais; é uma percepção geral das qualidades da marca.  

Não pode ser determinada de forma objetiva uma vez que isto envolveria 

julgamentos do que é ou não importante para cada consumidor. A qualidade percebida pode 

gerar valor pelas seguintes formas: quando a qualidade percebida é a razão-de-compra que 

motiva o consumidor; quando diferenciação que define o posicionamento da marca é a sua 

qualidade percebida; quando esta permite que se cobre um preço premium, e este por sua vez, 

pode reforçar a qualidade percebida do produto; quando motiva o interesse dos canais de 

distribuição de vender a marca; na possibilidade de trabalhar extensões da marca, utilizando 

seu nome em outras categorias de produtos, tendo estes uma maior chance sucesso. Conclui-

se também, que a qualidade percebida afeta a participação no mercado, o preço e tem um 

impacto direto sobre a lucratividade da marca.  

A qualidade percebida do produto pode ter sete dimensões, bem como a qualidade 

percebida do serviço pode ter cinco. A dimensões de qualidades percebidas do produto são o 

desempenho, que diz respeito às características operacionais primarias; as características, que 

são os elementos secundários do produto; a conformidade com as especificações; a 

confiabilidade; a durabilidade; a disponibilidade de serviços, ou capacidade de prestar 

serviços; e por último, a forma e acabamento, importantes pelo fato dos clientes poderem 

julgar. As dimensões da qualidade percebida dos serviços são a tangibilidade, ou as 

instalações físicas, equipamentos, apresentação dos funcionários, etc; confiabilidade; 

competência; qualidade do atendimento; e por fim a empatia na relação da empresa com o 

cliente. 
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2.1.2.4. Associações da Marca 

 

Associação é algo ligado a uma imagem na memória. São lembranças e sensações 

que o consumidor desenvolve de acordo com as suas experiências com o produto ou serviço, 

que serão atribuídos à marca. Para Aaker 

 
uma imagem de marca é um  conjunto de associações, usualmente organizadas de 
alguma forma significativa. (...) Muito mais que isso, as associações são 
organizadas em grupos que têm significado. (...) Pode haver também uma ou mais 
imagens visuais, figuras mentais que nos vêm à mente quando o nome é 
mencionado (AAKER, 1998, p. 115). 

 
 

São as associações portanto que constituem uma imagem de marca. A empresa 

representada pela marca, tem certo controle das experiências que os consumidores irão ter em 

contato com a marca. Ao empenhar-se para que a marca tenha uma boa qualidade percebida 

através de instalações limpas e bem organizadas, por exemplo, a empresa estará direcionando 

o cliente a fazer associações de saúde e segurança (pela limpeza) e seriedade (pela 

organização). A empresa, portanto estará trabalhando na imagem da marca, na sua 

constituição, fortalecendo as associações que a marca pretende possuir.  

Fortes associações, por sua vez, irão resultar em uma maior competitividade para a 

empresa. Uma vez que determinada marca possui alguma associação que nenhuma outra 

marca possui, ou pelo menos, tem maior força em determinado tipo de associação do que suas 

concorrentes, esta marca possui um posicionamento. Aaker explica que o posicionamento de 

uma marca “reflete como as pessoas percebem a marca. Contudo (...) pode ser usado também 

para refletir como uma empresa está procurando ser percebida” (AAKER, 1998, p. 115). 

São as associações que as pessoas fazem com a marca os argumentos em que irão se 

basear as decisões de compra. São também elas quem irão conquistar a lealdade da marca. 

Aaker (1998) explica que as associações podem atribuir valor à empresa por cinco maneiras 

básicas: ajudando a processar/encontrar a informação, diferenciando a marca, gerando uma 

reação para comprar, criando atitudes/feelings positivos e proporcionando uma base para 

extensões. 

A primeira diz respeito à capacidade da marca de resumir um conjunto de 

informações, como conceitos, benefícios, sensações, através de uma única associação. Pode-

se utilizar da simbologia também para que se realize uma associação, com a finalidade de 
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transmitir uma mensagem/conceito de forma direta e resumida. As associações também 

“podem influir na recordação da informação, especialmente durante o processo de decidir” 

(AAKER, 1998, p. 116). 

A segunda forma de atribuição de valor à empresa que uma associação pode gerar, a 

diferenciação, serve para criar uma personalidade da marca. Isto pode ser útil uma vez que a 

marca trabalhe em uma categoria de produtos em que seus concorrentes são tecnicamente 

muito semelhantes; em outras palavras as associações são formas de diferenciar commodities. 

A diferenciação resultante de associações pode ser o argumento básico de posicionamento da 

marca.  

A razão-de-compra de um produto, muitas vezes, pode ser constituída pelas 

associações de uma marca, ou seja, as associações podem ser os motivos principais que levam 

os consumidores de uma marca a comprá-la. As associações também agregam valor quando 

geram sentimentos positivos sobre um produto, quando uma marca apresenta-se de uma forma 

que deixa um serviço técnico e sério em alegre e divertido, por exemplo.  

Outra forma de agregar valor à empresa através das associações são quando estas 

podem servir de base para extensões da marca. Uma marca que trabalhe em uma categoria de 

produtos determinada pode, se for o interesse da empresa de expandir o portifólio de 

produtos, passar a trabalhar também em outras categorias, aproveitando as associações já 

existentes e transferindo-as para um outro produto.  

Entretanto, estender uma marca consolidada para outras categorias de produtos é um 

trabalho complicado e perigoso, exige muita cautela, planejamento e perspicácia. Deve-se 

levar em consideração todas as associações que a marca possui, e fazer uma análise, tentando 

prever se tais valores serão positivos ou negativos para o novo produto. Deve-se também 

prever se as novas associações que a marca irá receber ao ser trabalhada com outro produto 

irão prejudicar a imagem do produto primeiro. 

Aaker (1998) define ainda os tipos que as associações podem ser classificadas. Tais 

associações serão atribuídas a partir de um nome e símbolo, ou seja, estes funcionarão como 

um receptáculo, um ponto unificante, um núcleo das associações. Os tipos são divididos em 

atributos do produto, intangíveis, benefícios aos clientes, preço relativo, uso aplicação, 

usuário/consumidor, celebridade/pessoa, estilo de vida/personalidade, classe de produto, 

concorrentes e país/área geográfica; tais convergências ao núcleo/nome e símbolo são 

ilustradas no diagrama abaixo: 
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Figura 4 – As associações de marca 

 

 
 

FONTE: AAKER, David A. Marcas: Brand Equity: gerenciando o valor da marca.  
São Paulo, SP: Negócio, 1998. P. 120. 

 

 

 O atributo do produto é provavelmente uma das estratégias de posicionamento mais 

usadas, e associar um produto a algum atributo é eficaz quando o atributo é significativo. 

Entretanto, este tipo de associação é vulnerável à inovação. Um concorrente pode a qualquer 

momento desenvolver nova tecnologia que derrube a força do atributo de uma marca. Uma 

alternativa a este tipo de associação pode ser a das associações intangíveis, pois valores 

intangíveis possuem desenvolvimento mais eficaz. Um fator intangível é um conceito geral 

que reúne um conjunto de atributos mais objetivos. 

Os benefícios aos consumidores estão ligados aos atributos do produto. Geralmente 

os atributos são explorados por resultarem em algum benefício ao cliente. Entretanto, o 

próprio benefício gerado é também um tipo de associação que pode ser feita. Os benefícios 

podem ser explorados diretamente de forma racional ou psicológica, mas qualquer benefício 

racional implica também um psicológico. Dizer por exemplo que um xampu deixará o cabelo 

espesso e bem encorpado é um benefício racional que a sentença está declarando. Em 

conseqüência do cabelo especo e encorpado, a pessoa irá se sentir bem, o que é um benefício 
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psicológico. Pode-se declarar, também, desta forma, que o xampu irá deixar a pessoa se 

sentindo bem. 

O preço relativo é uma maneira de induzir uma associação à marca através do preço 

que se paga por um produto, em relação ao preço que se paga pelos concorrentes. A marca 

pode ser associada pelo seu uso ou aplicação. Entretanto, um produto pode ser utilizado em 

diversos contextos por um mesmo consumidor, o que faz com o posicionamento por uso e 

aplicação limite a imagem da marca. Por este motivo, o uso e aplicação são associações mais 

aconselháveis de serem trabalhadas para ampliar os mercados de atuação de uma marca. 

Outra forma de posicionar o produto é associando uma marca com um determinado 

perfil de consumidor. Esta forma de associar também pode limitar a expansão da marca, mas 

por outro lado, pode ser também uma forte ação quando se pretende explorar um segmento 

específico de mercado. Outra forma de associação é relacionar uma marca com alguma 

celebridade, e consequentemente com todo o prestígio que esta possui. Associar a marca ao 

estilo de vida do público-alvo pode ser também uma maneira de posicionar-se, criando uma 

personalidade para a marca semelhante à dos seus consumidores, de modo que estes a vejam 

como uma amiga.  

A classe do produto pode ser uma estratégia de posicionar a marca, fazendo uma 

relação da classe a que pertence com outra semelhante. A relação com a concorrência é uma 

associação que sempre estará presente no posicionamento de uma marca, seja de forma 

implícita ou explícita. Por último, o país ou área geográfica, diz respeito aos conceitos que 

certos locais tem em produção de alguma categoria de produtos (a Alemanha e seu bom 

conceito em produção de cervejas, por exemplo) que podem ser associados a uma marca 

como forma de diferenciação. 

 

 

2.1.2.5. Extensões da marca 

 

Extensões da marca é a ampliação de categorias de produtos que uma mesma marca 

pode representar. Uma marca pode surgir representando apenas um produto; todavia, pode ser 

posteriormente pode ser atribuída a novos produtos, caso seja do interesse da empresa. 

Ampliar a extensão de uma marca é uma estratégia das empresas que pode ser bastante eficaz, 

e foi muito utilizada na década de 1980.  

A extensão da marca, contudo, pode ser uma “faca de dois gumes”. É necessário que 

o trabalho de extensão seja muito bem planejado, pois, como vimos, as associações da marca 
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são questões delicadas, que podem agir tanto para o fortalecimento quanto para o fracasso de 

uma marca. O fato de uma marca bem estabelecida ser forte, bem posicionada e prestigiada 

não significa que esta terá o mesmo sucesso se atribuída a um outro produto qualquer.  

 

 

2.1.3. A marca pós-moderna: introdução a uma visão sociossemiótica e contemporânea 

 

Como vimos anteriormente as marcas passaram por algumas fases importantes nas 

últimas décadas. Em sua última fase, na década de 1990, a marca enfrentava certa crise, com 

o início de seu questionamento por vários círculos da sociedade, inclusive o intelectual.  Este 

contexto anterior que a marca se situava constitui a situação atual das marcas hoje. A marca 

hoje sofre de uma crise de legitimação. Segundo Semprini (2006), 

 
hoje, as marcas continuam a se desenvolver sob o ponto de vista quantitativo, a 
estender a sua influência em territórios sempre mais vastos e diversificados, mas 
este desenvolvimento se faz em um contexto cultural muito mais polêmico. O 
consenso sobre os benefícios das marcas está no mínimo enfraquecido (SEMPRINI, 
2006, p. 36). 

 
 

Exemplos como o filme Supersize me (2003), documentário de Morgan Spurlock 

que é abertamente uma crítica e um ataque à marca McDonald’s, ilustram como atualmente as 

marcas tem sido avaliadas. Este tipo de questionamento, até a um par de décadas atrás, 

dificilmente acontecia. Pelo contrário,  

  
houve um tempo, que pode agora nos parecer muito longínquo, durante o qual a 
palavra marca era sinônimo de qualidade, de produção industrial superior, de 
pesquisa, de inovação, de serviço, de exigência, de satisfação. Na maior parte dos 
universos de consumo, comprar um produto significava assegurar-se de um produto 
garantido, higienicamente seguro, equipado com as melhores tecnologias, sem 
surpresas do ponto de vista de seu funcionamento e da correspondência entre 
promessa e serviço efetivamente prestado. (SEMPRINI, 2006, p. 38). 

 

 

Semprini (2006) ainda explica que, embora a legitimidade das marcas esteja em 

crise, a quase totalidade dos produtos que na década passada possuíam nível e controle de 

qualidade primorosos ainda mantém este parâmetro. O que mudou nos últimos dez ou quinze 

anos portanto, não foram as empresas, não foram os produtos, mas sim os contextos 

socioeconômico e sociocultural.  
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A demanda de qualidade cresceu da última década pra cá em uma velocidade que 

as marcas não conseguiram acompanhar, e a problemática da legitimidade das marcas chegou 

a pontos tão extremos que, em certos casos, o fato de um produto ter uma marca pode ser 

visto como um produto ruim. Para entender como esta mudança ocorreu, o sucesso da marca 

deve ser questionado tanto quanto sua crise. Deve-se compreender pelo que a marca vem 

passando nos últimos quase vinte anos. 

Em primeiro lugar, entendamos que os mercados saturaram, o que resultou em um 

processo de intensificação de um aumento de ofertas de produtos e serviços que já ocorria na 

década de 1980. Este fenômeno favoreceu a criação de novas categorias de produtos, o que 

resultou em maior diversidade, não só de produtos, como também de preços. A proliferação 

de ofertas ocorreu de forma quantitativa e qualitativa, e a tendência é que esta aceleração 

continue. 

A pluralização de ofertas, contudo, teve um efeito negativo para os consumidores. 

Estes ficaram confusos, colocados em situações de dificuldade de escolha, de conhecimento, 

orientação, confiança, segurança, excesso de informações que acabaram por liquidar com a 

informação (o que nos remete à hiper-realidade caracterizadora da pós-modernidade).  

Neste contexto embaralhado, a marca pôde desempenhar duas funções. Uma era 

identificar produtos antigos, conhecidos do consumidor, ou oferecer um discurso claro, 

legitimando-se. Até aí, as marcas se fazem necessárias. Entretanto, a situação de hiperoferta 

provocou o lançamento de marcas e categorias de produtos que tinham um propósito 

fundamental de sobreviver à batalha de saturação, ao invés de ter um interesse do consumidor 

como foco. Semprini declara que 

 
a cada lançamento de um novo produto, toda grande marca deveria fazer uma 
pergunta dolorosa, mas necessária: ‘Por que este produto ao invés de coisa 
alguma?’. Se a resposta invoca razões exclusivamente comerciais, industriais ou 
operacionais, isso significa, na maior parte dos casos, que não são o interesse ou 
desejo do consumidor que estão na origem do lançamento do produto (SEMPRINI, 
2006, p. 42). 

 
 

Este tipo de ação só “poluiu” ainda mais o mar de informações que transitam pelos 

cenários de consumo, o que foi fator fundamental para que o consumidor desaprovasse a 

marca. Não que o consumidor desaprove o desenvolvimento de novos produtos; ele desaprova 

o lançamento massificado de produtos que não condizem com seus interesses.  

Outro processo pelo qual a marca passou, foi o desenvolvimento e a mutação da 

comunicação. Até a década de 1990 a utilização crescente da comunicação fora favorável para 
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o desenvolvimento das marcas, que trabalhavam basicamente com as grandes mídias de 

massa. Pouco se interessava por outras formas de comunicação que não fosse a propaganda. 

Com o aumento de ofertas e categorias, com a multiplicação das marcas e extensões, todas 

disputando por atenção entre os mesmo meios, ocorreu mais uma saturação de informações, 

que eram mais ruído do que mensagem.  

Proliferaram-se então as mídias do tipo below the line, ou seja, formas de 

comunicação alternativas às tradicionais de grandes públicos e que exigiam orçamentos 

exorbitantes. O below the line evoluiu não somente pela saturação de marcas e categorias, 

como também pela necessidade de se atingir públicos de forma mais segmentada, dispensando 

o uso de grandes veículos de comunicação massificada. Neste momento, modos alternativos 

de comunicar foram e continuam sendo buscados e explorados, e tal diversidade permite 

estabelecer melhores relações com seus consumidores. 

Mas nesta situação turbulenta e complexa que a saturação de produtos, marcas e 

discursos gerou, comunicar-se tornou-se um “mal necessário”. Se é ruim lançar informações e 

discursos em um mercado poluindo-o com ainda mais ruídos, é pior não praticar comunicação 

nenhuma. Comunicação, portanto, se tornou uma necessidade vital da marca, mas que arrisca 

voltar-se contra ela. Segundo Semprini 

 
estas fórmulas procuram ressaltar que, no futuro, uma marca de prestígio deverá 
tomar a via da discrição, poderá comunicar apenas o que seu público requisitar, 
deverá falar com voz baixa, utilizar um discurso e instrumentos não invasivos,  
empregar temas e argumentos pertinentes e moderados. (SEMPRINI, 2006, p. 47). 

 

 

Outro fenômeno que vem afetando a marca é a desmaterialização e dessemantização 

do consumo. A desmaterialização, de acordo com Semprini (2006), envolve dois aspectos 

generalizantes: a redução e miniaturização e a falta de sustentação do consumo. Como 

conseqüência à desmaterialização, os produtos tornam-se menores, mais compactos, mais 

discretos, e em compensação, o que perdem em densidade fenomenológica é compensado por 

uma densidade simbólica e imaginária. Esta desmaterialização do consumo busca nas marcas 

o seu meio de expressão.  

Já a dessemantização do consumo diz respeito aos velhos discursos do consumo 

terem se tornado obsoletos. A marca neste contexto, por sua vez, é utilizada como veículo de 

re-semantização do consumo, dando novos sentidos para o que estava se tornando obsoleto 

aos consumidores. Esta re-semantização ocorre em nível generalizado: não se limita a atribuir 
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novo sentido ao produto, mas à prática do consumo em si. Este trabalho é de difícil 

realização uma vez que a legitimidade das próprias marcas encontra-se em crise. 

O último fenômeno contemporâneo que afeta as marcas a ser analisado é o da 

onipresença do consumo. A tendência é que o consumo nunca termine, uma vez que este já é 

onipresente nos comportamentos sociais. Uma vez que o consumo está se diluindo cada vez 

mais no mecanismo social, ele dilui-se igualmente nas vidas e projetos de vida das pessoas. 

Isto, além de tornar o consumo mais complexo - o que afeta diretamente as marcas - implica 

em uma questão ética para as empresas. 

 

 

2.1.3.1. A marca no espaço social pós-moderno 

 

Para Semprini (2006), considerar o fato de que as marcas nasceram no mercado e se 

desenvolveram paralelamente ao consumo, e o consumo por sua vez, está diluído nos 

processos sociais, deve-se ampliar a perspectiva para analisá-las. Para o autor, o 

desenvolvimento da marca deve-se ao fato desta estar situada entre a intersecção de três 

grandes dimensões constituintes do espaço social contemporâneo: o consumo, a economia, e a 

comunicação. 

O autor ainda prevê que neste ponto em que se situa, a marca deverá explorar as 

forças de cada círculo para destacar-se no sistema econômico, e posteriormente deverá se 

transformar em uma formadora de sentido num espaço social pós-moderno. E são estas três 

grandes dimensões do espaço social as perspectivas que devemos nos posicionar para analisar 

a marca. 

Como vimos no primeiro capítulo deste referencial, o consumo dito pós-moderno 

pode ser dividido em cinco dimensões: o individualismo, o corpo, o imaterial, a mobilidade e 

o imaginário. Coloquemos agora a marca nestas dimensões. A marca, pela sua natureza, é um 

“vetor de expressão particularmente flexível e adequado” (SEMPRINI, 2006, p. 71) a estas 

cinco dimensões. Ou seja, é através da marca que os produtos podem representar-se como 

referentes ao individualismo, relacionáveis ao corpo, discursivos do imaterial, propícios à 

mobilidade e significantes do imaginário. Em especial, a dimensão do corpo está também 

associada à lógica da marca, pois é suporte de inúmeras questões simbólicas. 

Já na comunicação, a característica básica no campo social pós-moderno é a 

transformação de seu papel funcional para uma posição de instituição. Neste contexto, a 

comunicação da marca ocupa uma posição muito mais importante e complexa da de mera 
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informativa e diferenciadora de concorrentes. A comunicação da marca, assim como todo 

tipo de comunicação, deixa de ser uma ferramenta do espaço social para ajudar a constituí-lo.  

As mudanças que ocorrem uma vez que a marca constitui o espaço social são, em 

primeiro lugar, a transformação da abordagem publicitária em comunicação, o que, em 

segundo lugar, leva a marca, não a rejeitar seu componente material e industrial, mas a deixá-

lo em segundo plano, invertendo a ordem hierárquica. Em terceiro lugar, a marca deixa de ter 

sua dimensão comercial tradicional para agir em um número crescente de territórios de 

discursividade social. A dissolução da marca nestes territórios através da comunicação 

constitui a lógica da marca. 

Este fenômeno por sua vez é importante para entender a marca do ponto de vista 

econômico pós-moderno. É através da comunicação que ocorre uma generalização da lógica 

de marca em todos os focos da economia. Isto ocorre uma vez que em um contexto pós-

moderno, a economia depende cada vez mais das escolhas e decisões das pessoas.  

 

 

2.1.3.2. As dimensões da marca  

 

Semprini define a marca como “o conjunto de discursos relativos a ela pela 

totalidade de sujeitos (individuais e coletivos), envolvidos em sua construção”, e que ainda é 

“uma instância semiótica, uma maneira de segmentar e atribuir sentido de forma ordenada, 

estruturada e voluntária” (SEMPRINI, 2006, p. 104). Entretanto, o autor admite que o 

contexto social contemporâneo nos leva a admitir estes discursos não só do ponto de vista 

comunicativo discursivo (logotipos, embalagens, propaganda), mas também receptivo 

(consumidores, indivíduos). Desta forma, o autor constitui a marca em três dimensões: a 

natureza semiótica da marca, a natureza relacional e a natureza evolutiva da marca. 

 

 

2.1.3.2.1. A natureza semiótica da marca  

 

Dizer que a marca possui uma natureza semiótica implica significado, sentido. Tais 

significados e sentidos podem apresentar uma narrativa explícita e estruturada, como na 

publicidade, por exemplo, ou em narrativas implícitas, seguindo outros caminhos discursivos. 

Segundo Semprini, “é exatamente nesses atos discursivos que reside a verdadeira natureza da 
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marca” (SEMPRINI, 2006, p. 106), e esta é constituída com o tempo, através das escolhas e 

ações pertinetes. 

As sociedades pós-modernas buscam cada vez mais um significado às suas vidas, 

uma busca por sentidos, e a natureza semiótica da marca pode incluir-se nesta tendência. 

Semprini explica que o poder semiótico da marca “consiste em saber selecionar os elementos 

no interior do fluxo de significados que atravessa o espaço social, organiza-los em narração 

pertinente e atraente e a propô-los a seu público” (SEMPRINI, 2006, p. 106).  

A marca, segundo Semprini (2006), pela sua natureza semiótica, estava à frente de 

seu tempo no início da década de 1990, uma vez que hoje em dia todo o espaço social parece 

estar preocupado com questões semióticas. Entretanto, é necessário lembrar que todos os 

sentidos que a marca produz devem estar atrelados a uma promessa básica de bens ou serviços 

concretos.  

 

 

2.1.3.2.2. A natureza relacional da marca  

 

A natureza semiótica da marca e seu mecanismo constituem a natureza relacional da 

mesma. Existem nesta natureza dois aspectos fundamentais: a dimensão inter-subjetiva da 

marca, e a dimensão contratual. A primeira diz respeito à sua natureza semiótica; como 

qualquer instância semiótica, a marca é uma resultante, e deriva de um processo contínuo de 

trocas e negociações entre um grande número de protagonistas; tais protagonistas podem ser 

agrupados em um grupo de três grandes pólos: produção, recepção e contexto geral. 

O pólo da produção implica todas as instâncias que de forma ou outra possuam um 

direito de enunciação fundamental. É o que gera significados. Podemos denominá-lo de 

“empresa”. Todavia, deve-se levar em consideração todos aqueles protagonistas secundários 

que trabalham em conjunto com o pólo de produção, como as agências de publicidade, os 

consultores de marketing, etc.  

A marca é um projeto de sentido, uma construção semiótica, o que logicamente nos 

leva a concluir que só pode ser concretizada como sentido uma vez que exista uma 

decodificação deste sentido. Os decodificadores do sentido são o público-alvo da marca, que 

por sua vez constituem o segundo pólo de protagonistas da dimensão inter-subjetiva, o da 

recepção. Este pólo possui uma constituição muito heterogênea, pois possui protagonistas que 

podem não fazer parte do público-alvo, indivíduos ou grupos aleatórios que podem se 

interessar pelo projeto semiótico da marca por motivos quaisquer, que não os intencionados 
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pela empresa, fazendo com que o projeto semiótico da marca fuja consideravelmente do 

“controle” da empresa, ou do pólo de produção.  

Segundo Semprini, todos estes grupos e protagonistas “contribuem para a 

contratação permanente do projeto de marca, legitimando sua pertinência e sua evolução” 

(SEMPRINI, 2006, p. 111), e assim 

 
o projeto de uma marca contemporânea não pode se limitar a dirigir-se 
exclusivamente a seu público alvo. A partir do momento em que ele é inserido em 
um fluxo de circulação semiótica, o projeto solicita, automaticamente, um público 
mais amplo e, sob muitos pontos de vista, mais crítico (SEMPRINI, 2006, p. 111). 

 

 

O terceiro pólo, o de contexto geral, lugar das trocas entre os dois pólos anteriores. 

Mas não entendamos o contexto como um lugar, fixo, como a quadra em que se joga o jogo. 

O contexto neste caso deve ser entendido como outro protagonista, um mediador da conversa 

entre duas pessoas, mas um mediador que tem o poder e a função de determinar o assunto da 

conversa.  

A dimensão contratual da marca diz respeito à lógica de troca implícita em toda 

lógica de marca, em que a marca faz uma promessa de um valor funcional ou simbólico, que o 

destinatário o troca por outra coisa. No contexto comercial, geralmente a troca é feita por 

dinheiro. Entretanto, para que exista um contrato, as trocas devem ser repetidas no tempo. Isto 

implica fidelidade, o que faz essa dimensão ser tão importante.  

Desta forma a análise do verdadeiro contrato é fundamental para a vida de uma 

marca. Poder-se-ia pensar que a dimensão contratual impede inovações de produto, uma vez 

que a promessa deve ser mantida, para que se haja o contrato. Mas pelo contrário, é através do 

contrato que a marca poderá encontrar um campo fértil para explorar novas perspectivas.  

O caráter relacional da marca nos permite ainda lembrar que a marca “é um lugar de 

encontro, um lugar de tradução, onde expectativas e necessidades diferentes entram em 

contato, confrontam-se, dialogam e acabam, às vezes, a estimular um contrato” (SEMPRINI, 

2006, p. 117). 
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2.1.3.2.3. A natureza evolutiva da marca 

  

A terceira dimensão da marca é seu caráter dinâmico mutável. Isto ocorre pelo fato 

dos protagonistas do projeto da marca serem inconstantes, evolutivos. Como explica 

Semprini, “os objetivos da empresa mudam, os desejos dos destinatários evoluem, os 

parâmetros do contexto transformam-se, as tendências sociais sofrem metamorfoses, as 

preocupações da opinião pública renovam-se” (SEMPRINI, 2006, p. 117). 

No projeto de marca, deve-se não somente levar em consideração o fator progressivo 

de mutação da marca. Sua natureza evolutiva também permite que se olhe para o passado, o 

que é fundamental. Isto porque uma marca forte é uma marca que perdura no tempo, e 

consequentemente o passado é fonte de legitimidade e criatividade para seu projeto. 

O fato de algumas marcas persistirem atravessando décadas e até séculos pões 

abaixo a idéia de ciclo de vida. Quando uma marca morre, o que acontece, na verdade, é uma 

“má leitura do cenário estratégico, no interior do qual evolui a marca de uma fatia de inovação 

e de criatividade” (SEMPRINI, 2006, p. 119).  

 

 
2.2. CONVERSE ALL STAR 

 

A empresa Converse, ou pelo nome completo, The Converse Rubber Company, foi 

fundada por Marquis M. Converse, em 1908, na cidade de Malden, Massachusetts, nos 

Estados Unidos, e iniciou suas atividades produzindo apenas botas e galochas. Começou a 

produzir os primeiros tênis após um ano de funcionamento, e na época possuía 15 

empregados. Em 1910, já haviam 360 pessoas que produziam diariamente 4000 pares de 

tênis. 

O primeiro tênis de lona foi produzido pela Converse, em 1917, e foi nomeado de 

Converse Canvas All Star, criado para ser um calçado esportivo, não especificamente para 

jogar basquete, embora o jogo estivesse se tornando bastante popular em ginásios na época. 

Outras empresas como Spaulding, U.S. Rubber Company e Goodyear fizeram tênis para jogar 

basquete, mas foi o Converse All Star que tornou-se líder, sendo o preferido de jogadores e 

técnicos em todos os níveis de competição nos Estados Unidos da época.  

O produto tornou-se popular inicialmente por ser adotado por um jovem jogador de 

basquete da época, Charles “Chuck” Taylor. Chuck era um jogador estudantil que se tornou 

profissional, e aliou-se a Converse para aprimorar o tênis All Star. Era um jogador 
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apaixonado pelo esporte, e utilizou métodos à frente de seu tempo para divulgar o esporte, 

que poderiam ser classificados hoje como técnicas de branding, bem como Peterson (2007) 

afirma que hoje seus métodos seriam chamados de “networking”, “marketing de 

celebridades” e “conhecimento do nome da marca”. 

Chuck Taylor tornou-se membro da equipe de funcionários da Converse Rubber 

Shoe Company no escritório do Chicago, em 1921, como vendedor, e posteriormente como 

jogador e treinador da equipe de basquete patrocinada pela empresa. Em 1922 Taylor 

começou a viajar pelo país dando palestras gratuitas em universidades ensinando como ser um 

jogador de basquete melhor. Nestes encontros, Taylor deixava claro que era muito importante 

usar o calçado correto, e sempre carregava consigo vários pares para distribuir aos atletas e 

boas lojas de esportes locais. 

Juntou-se è gestão da empresa para aperfeiçoar o design e a produção do tênis. Suas 

inovações, experiência de venda e sugestões foram tão importantes que o gerente da empresa 

resolveu batizar o tênis com a assinatura de Chuck Taylor, na década de 1930, a mesma 

existente até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, o logotipo situado no “tornozelo” do 

tênis foi mudando gradualmente até chegar ao utilizado hoje em dia. O logotipo tornou-se um 

dos mais conhecidos e duradouros já feitos (PETERSON, 2007). 

 

 

Figura 5 - Logotipo atual do Converse All Star Chuck Taylor utilizado 

 desde a década de 1950. 

 

 
 

Fonte: http://aletp.com/2007/05/30/all-star-historia-da-marca/ 

 

 

Dentre suas modificações ao primeiro modelo estão a alteração na sola, para maior 

aderência e uma proteção no calcanhar. O modelo assinado por Chuck foi lançado em 1923 

ganhando popularidade e aceitação instantânea, sendo utilizado por todos os jogadores de 
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basquete, tanto da liga universitária quanto profissional. A empresa foi vendida à família 

Stone no ano de 1933. Os principais atributos de aceitação eram o design básico, o conforto, a 

durabilidade e a funcionalidade, e foram decisivos para serem utilizados como calçados 

oficiais das forças armadas americanas na Segunda Guerra Mundial. A empresa também 

fabricava para as forças armadas neste período sapatos especiais, tecidos protetores e 

acessórios.  

Entre 1946 e 1949 a empresa inaugurou duas novas grandes fábricas na região de 

New Hampshire. Em 1953 inaugurou a Coastal Footwear Corporation na cidade de Canovans 

em Porto Rico, o que iniciou sua expansão internacional. Até 1955, cerca de um milhão de 

espectadores assistiram aos jogos da NBA e o All Star Chuck Taylor tornou-se o calçado nº1 

da América entre as décadas de 1950 e 1960. 

Na década de 60 o tênis começa a aparecer cada vez mais em filmes de Hollywood, 

dando os primeiros passos em direção ao mundo da moda. Outras empresas começam a 

fabricarem calçados com tecnologias mais avançadas para serem utilizados na prática de 

esportes. A alternativa a esta perda de mercado foi introduzir novas cores na linha Chuck’s, e 

outros materiais, como o couro. O modelo de cano curto foi lançado em 1966. Em Abril de 

1967, Chuck Taylor foi incluso no Basketball Hall of Fame, e faleceu em Junho do mesmo 

ano. 

Sem a presença de Taylor, a marca começou a perder sua presença no mundo do 

basquete, e na década de 1980, Michael Jordan torna-se o novo lançador de tendências, e o 

mercado é dominado por marcas como Phil Knight e Nike Corp. Em 1972 a empresa foi 

vendida à Eltra Corporation que intencionava expandir o negócio. Foi uma época de crise para 

a Converse, que foi levada a cortar custos e fechar fábricas e finalizar algumas linhas de 

produtos. Em 1979 a empresa foi vendida novamente à Allied Corporation e suas vendas e 

lucros aumentaram significantemente. Foi nesta década que artistas de rock também aderiram 

o tênis.  

Em 1983 a Converse lançou suas ações na bolsa de valores e foi comprada pela 

Interco Incorporated em 1986. Nesta década o tênis All Star teve diversas variações que foram 

bem aceitas pelo público; foi a época em que algumas personalidades entraram para a história 

como adeptos do tênis. Na década de 1990, a Converse passou por sérias perdas comerciais, 

parcialmente decorrentes de aquisições mal feitas, e parcerias com jogadores como Magic 

Johnson que acabaram mais por prejudicar do que fortalecer a imagem da marca. 

A propaganda da All Star da década de 1990 estava limitada para o público “MTV”, 

e tinha a intenção de atingir o público alternativo com uma linguagem provocativa. Rich 
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Herstek, porta voz da agência de publicidade da marca, disse que “estes tipos de publicidade 

sõa o que as pessoas em nosso público alvo estão procurando. Eles não estão dispostos a 

apelar ao mainstream. Nossos consumidores são mais autênticos que os outros.”2. 

Posteriormente a Converse passou por dificuldades financeiras, pedindo concordata 

em janeiro de 2001. Foi comprada pela Nike em 2003 por US$ 305 milhões. Atualmente a 

empresa tem sua principal linha de produto direcionada ao basquete e centrada na marca All 

Star. 
 

 

2.2.1. Design e evolução estética. 

 

O design básico de um All Star típico é bastante simples e sofreu poucas variações 

ao longo dos tempos. É basicamente constituído de duas solas externas de borracha com um 

padrão de linhas e uma meia lua de borracha na parte superior dianteira, presos em uma dupla 

camada de lona costurada, separadas por uma lingüeta de mesmo material. Sua sola é de 

borracha, e internamente possui uma palmilha de borracha esponjosa revestida de tecido. 

Cada peça tem sete, oito ou nove pares de rodas de metal usadas para segurar o cadarço ou 

ventilar a parte interna do tênis.  

A marca é impressa na palmilha interna, em uma tira de borracha localizada no 

calcanhar, na lingüeta, e, na versão “high-top” (a mais clássica), o emblema é costurado no 

tornozelo do tênis. Suas formas geométricas intrincadas, sua durabilidade e funcionalidade e 

seu “look” moderno são de influência Art Deco, tendência estética popular nos EUA e Europa 

na época em que o tênis foi projetado e manufaturado pela primeira vez. 

O Converse All Star Chuck Taylor encontra-se disponível em duas categorias: o de 

cores básicas disponíveis até hoje e os modelos sasonais. Os principais modelos produzidos 

até hoje foram: Classic Black High-Top, o calçado esportivo mais popular de todos os 

tempos, e um dos modelos mais populares até hoje; Optical White High-Top, que foi entre 

outras coisas, tênis oficial de treinamento do exército norte-americano na Segunda Guerra 

Mundial; Red High-Top; Navy Blue High-Top; Natura White High-Top; Monochrome Black 

High-Top; Pink Hig-Top; Core Low-Cut Models, de lonas monocromáticas e tornozelo baixo; 

Seasonal Chucks; Single Color Seasonal Chucks; Print Patterns, cujas lonas são estampadas; 

Sistressed Chucks, propositalmente desgastados de fábrica, fabricados pela primeira vez no 

                                                 
2 “these types of ads are what people in our target market are looking for. They aren’t meant to appeal to the 
mainstream. Our costumers have a higher shock threshold than others”. 
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final da década de 1990; Foldover (Rolldown) Chucks; Multicolor Chucks, fabricados pela 

primeira vez na década de 1980; Knee-High Chucks, também fabricados pela primeira vez na 

década de 1980, são as versões de cano longo; Sasonais de materiais diferentes, como tecidos 

metálicos e dourados, estampas de leopardo, etc; e Special Designs. 

Entretanto, talvez um dos maiores benefícios para a fidelização do consumidor e 

integração da imagem de marca com a identidade do consumidor, é seu potencial de 

customização. Por possuir uma área “lisa” de lona relativamente grande e propícia para uma 

infinidade de tipos de interferências, gráficas principalmente, assim como uma área de 

borracha aderente a quase todos os tipos de tintas e marcadores, o converse All Star é 

inquestionavelmente muito convidativo a qualquer mente criativa (ou impulsiva) fazer alguma 

customização, pois sua composição pode ser feita de forma fácil e rápida, devido sua 

estrutura. 

 

 

2.2.2. O consumo do All Star em seu país de origem e no Brasil. 

 

Nos EUA, o tênis Converse All Star Chuck Taylor é usado por pessoas de todas as 

classes sociais. Podem ser encontrados nos pés de “pobres” a “ricos”, pessoas de diversos 

interesses pessoais e ocupações sociais, de ambos os sexos, de qualquer idade. Pessoas de 

todas as raças e crenças. Foi o tênis preferido de artistas e fashionizado nas gerações mais 

novas. É o tênis que pode representar tanto os EUA alternativo quanto o mainstream 

(PETERSON, 2007). 

Segundo Peterson (2007), especialista na marca, a marca All Star pode representar o 

que o consumidor quiser; uma vez disseminado como calçado “low fashion” para crianças ou 

fora de alcance para adultos, a marca é agora reconhecida como algo que vai realçar o seu 

look, ou dar uma credibilidade de “rock star”, e permitirá o consumidor a misturar roupa 

formal com casual em um balanço interessante entre high e low fashion. 

O autor afirma também que o uso da marca por celebridades e fashion insiders é o 

motivo pelo qual se podem ver cada vez mais mulheres jovens e adolescentes consumindo a 

marca; e para rapazes que escolhem o All Star como calçado principal, qualquer ocasião e 

tipo de roupas caem bem com o tênis. Peterson (2007) apresenta ainda o que podem ser doze 

razões de porque as pessoas gostam de All Star:  

1) ele apela para a cultura jovem, está sempre sendo redescoberto pelas novas 

gerações, e pessoas mais velhas costumam dizer que ao usa-lo sentem-se jovens novamente; 
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2) ele possui o estilo clássico; 3) é confortável; 4) é durável; 5) representa liberdade da vida 

mundana; 6) são ótimos para atividades especiais; 7) ele possui apelo retro, e há uma 

tendência de pessoas escolhendo calçados retro (como os Converse, Adidas e Puma), menos 

complicados e caros do que os tênis de alta performance; 8) ele representa simplicidade; 9) 

tem um preço justo; 10) é sempre o mesmo, mesmo que seja diferente; 11) tem uma grande 

variedade; 12) e são versáteis. 

Nos EUA, é bastante popular a venda de All Star em lojas especializadas da marca. 

Estas lojas são responsáveis por trabalharem mais diretamente com os fãs da marca, e por 

promoverem a All Star em áreas locais. Segundo Peterson (2007), este é um dos principais 

fatores pelo qual a marca tem tido sucesso e sobrevivido por tanto tempo. Entretanto, a 

internet tem mudado a maneira com que as pessoas compram seus All Star’s. Segundo um 

vendedor especializado da marca, às pessoas que iam às lojas e não encontravam o modelo 

desejado exato no tamanho que calçassem,  eram oferecidos outros modelos semelhantes. 

Hoje em dia, pela possibilidade de comprar exatamente o modelo desejado pela internet, os 

consumidores não aceitam outro modelo senão aquele o qual que estavam procurando 

(PETERSON, 2007).  

Segundo informações encontradas no jornal Diário Catarinense, o “All Star” 

começou a ser vendido no Brasil em meado dos anos 1980, mas de forma eticamente 

questionável; o All Star vendido no Brasil não era original. A “versão” brasileira do All Star 

era uma cópia da americana, produzida por dois empresários brasileiros que não tinham 

autorização da matriz de fabricar o calçado. O produto falsificado, ao invés de vir com a 

inscrição “Converse All Star” no logotipo, vinha com o texto “America’s nº1 All Star”.  

Foi somente no ano de 2002 que esta falsificação terminou, quando a Converse 

entrou na Justiça brasileira contra os empresários, que foram proibidos de utilizar o nome All 

Star em seus produtos. Hoje em dia, no Brasil, a única empresa credenciada a produzir o 

legítimo All Star é a Cooperativa de Calçados e Componentes Joanetense (Coopershoes). 

O consumo do All Star atualmente no Brasil também está ligado à cultura pop. Em 

uma entrevista do jornal citado, uma universitária declara: “Uso porque me identifico com a 

marca e com tudo o que ela significa”; a estudante, admiradora de bandas como The Beatles e 

The Strokes é um exemplo de como a marca é associada à indústria fonográfica, por exemplo. 
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2.2.3. O All Star na indústria cultural. 

 

Segundo pesquisa informal feita por Peterson (2007) e sua comunidade virtual de fãs 

do All Star, muitos atores de Hollywood famosos começaram suas carreiras em filmes usando 

um par de All Star. Alguns deles são Tom Hanks, Brendan Frasier, Jeff Bridges, Jim Carrey, 

Michael J. Fox, Edward Furlong, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael Keaton, John 

Cusack, Matthew McConaughey, River Phoenix, Keanu Reeves, Christian Slater, Sylvester 

Stallone, Mike Myers, Elijah Wood e Arnold Schwarzenegger.  

O grupo possui documentado também uma lista de quase quinhentos filmes em que 

aparecem atores utilizando All Star. Os filmes em que o objeto aparece variam em todos os 

estilos, desde comédias, aventuras, dramas, em filmes feitos “para famílias”, adaptações de 

musicais para o cinema como Grease ou West Side Story; neste último, existem duas gangues, 

uma identificada por usar All Star branco, e a outra por utilizar preto; aparecem também em 

filmes de esportes, filmes alternativos, made for TV, etc (vide Anexo A para imagens de 

filmes com All Star). 

Além de aparecerem em filmes, também são explorados em programas de TV norte-

americanos, como seriados. Alguns de bastante sucesso, cuja presença do All Star foi 

marcante, a ser destacados, são The Wonder Years, em que praticamente todos os 

personagens masculinos apareceram utilizando um par de All Star, e Lassie que sofreu 

diversas alterações ao longo dos anos, mas o All Star esteve sempre presente; ou ainda 

Seinfeld, 3rd Rock from the Sun e Friends. Entretanto, os seriados norte-americanos atuais 

também vem incorporando o All Star em seu “elenco” como The O.C., Psych, Pushing 

Daisies, Smallville, 30 Rock, Cold Case, Extreme Makeover Home Edition, Heroes, House, 

Jackass, The L Word. Todos os seriados citados são, ou já foram transmitidos ao público 

brasileiro em rede nacional. 
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Figura 7 - Kevin Arnold (Fred Savage) e sua família, no seriado The Wonder 

Years (Anos Incríveis). 

 

 
FONTE: http://www-personal.umich.edu/~kpearce/wonderyears/fam2.gif 

 

Na televisão Brasileira, é muito comum encontrar pessoas usando All Star no canal 

MTV, especializado em música e cultura pop em geral. Uma outra grande área da indústria 

cultural que soube explorar muito bem a imagem do All Star foi a da indústria fonográfica; 

mais precisamente as bandas de rock. Existe uma grande quantidade de músicos do rock que 

utilizam ou utilizaram o All Star. Um dos estilos musicais que mais utilizou a imagem do All 

Star foi o punkrock, originado nos anos 1970, nos EUA e Inglaterra, tornou-se “farda” da 

banda Ramones, e posteriormente parte da indumentária de qualquer fã de punk rock ou 

bandas de estilos descendentes, como o grunge por exemplo. Inclusive, o movimento cultural 

Punk adotou o tênis como indumentária e símbolo.   
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Figura 8 - Primeiro álbum da banda Ramones (1976), com os integrantes  

usando pares de All Star. 

 

 
FONTE: http://www.sptimes.com/2004/09/23/Floridian/Loud__fast__beloved__.shtml 

 

 

Atualmente, bandas de rock influenciadas pelo garage, pelo punk, post-punk e por 

bandas alternativas de décadas anteriores vêm adotando o All Star como indumentária. 

No meio editorial, em revistas com conteúdos voltados para a cultura pop, é muito 

comum encontrar fotografias com alguma pessoa usando um par de All Star. Na versão 

brasileira da revista RollingStone de Junho de 2007, especializada na indústria fonográfica, 

com foco no pop e no rock, podem ser encontrados 15 pares de All Star, entre vários editais 

da revista; em fotos de artistas, em um edital de moda, e inclusive em um anúncio publicitário 

da marca e em outro da marca de roupas jeans Levi’s.  
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Figura 9 - Fotografia da banda The Strokes, adeptos do All Star. 

 

 
FONTE: http://gonsalves.org/favorite/Strokes/Strokes25.jpg 

 

 

Figura 10 - Anúncio publicitário da marca de roupas Levi’s, em que os modelos estão 

calçando tênis All Star. 

 

 
FONTE: http://www.chucksconnection.com/leviads/pages/leviad019.html 

 

O tênis All Star também foi muito explorado na publicidade, como figurino de 

muitos personagens em anúncios publicitários. Curiosamente, é utilizado também em peças 

publicitárias de moda, de outras marcas, de outras categorias de produtos, como podemos ver 

na figura acima, um anúncio da marca de roupas jeans Levi’s (esta marca costuma utilizar o 

tênis All Star em seus anúncios), em que os modelos estão vestindo calças da marca 

anunciada, e calçando pares de All Star. 
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3. CAPÍTULO III – METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este trabalho, como pesquisa, teve a finalidade de explorar o mundo das marcas por 

um ponto de vista social contemporâneo. Isto significa que a sociedade será diretamente 

estudada (pelo menos uma parcela), o que por sua vez significa que esta pesquisa foi em 

parte, empírica. Entretanto, este trabalho não busca respostas: busca horizontes. É comum que 

trabalhos de cunho científico, principalmente de pesquisa social, tenham como ponto de 

premissa uma hipótese pré-estabelecida.  

Contudo, não é o caso deste trabalho. Aqui não partimos de uma hipótese, partimos 

de uma tendência, a de analisar o aspecto social de um objeto, comportamento ou fenômeno 

contemporâneo, tenha o objeto nascido no mundo da economia, da política, do que for. O 

pensamento pós-modernista desenvolve a idéia de que no contemporâneo tudo se dissolve no 

social. Tudo é social, e sob tal ponto de vista vêm-se estudando os mais variados assuntos. No 

caso deste trabalho, a busca de uma análise a partir de um ponto de vista sociológico sobre um 

objeto/fenômeno que nasceu na economia, implica, no mínimo, uma dupla disciplina, ou seja, 

é um trabalho multidisciplinar com no mínimo dois focos: o da economia e o dos estudos 

sociais.  

Em conseqüência do caráter multidisciplinar, os dados necessários para que se 

alcançassem os objetivos deste trabalho foram obtidos a partir de múltiplos métodos e 

técnicas. Para tal pesquisa, um plano foi elaborado, delimitando os passos necessários para 

que se realize a jornada com a credibilidade e eficiência suficiente. Segundo nosso plano, a 

pesquisa dividiu-se em duas fases; a primeira fase é o da construção de um referencial teórico. 

Tal referencial conteve informações teóricas e históricas sobre os assuntos que seriam 

correlacionados e pesquisados. De tal forma, o referencial teórico foi composto dos seguintes 

temas: consumo, identidade, moda e indumentária, marca e All Star.  

O referencial teórico foi construído por meio de uma pesquisa bibliográfica, aquela 

cujos dados provém de estudos publicados em livros, artigos, sites, periódicos, ou qualquer 

outro referencial bibliográfico (ANDRADE, 1998). Justamente por este motivo, a primeira 

fase do trabalho, do referencial teórico, é do tipo bibliográfico, uma vez que quase todos os 

dados revisados foram provenientes de livros ou da internet.  

A segunda fase deste trabalho constituiu-se de um levantamento de dados para 

análise, juntamente com a própria análise. A fase dois do trabalho é dividida, por sua vez, em 

quatro etapas diferentes, quando foram utilizados de diversos métodos, ao contrário da fase 

anterior, que utilizou unicamente um. A primeira etapa da fase dois diz respeito unicamente 
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ao levantamento de dados para análise. É a fase em que tentamos definir os valores sociais 

do objeto de estudo All Star. Desta forma, foram feitas buscas com técnicas diferentes para 

cada tipo de valor.  

O que neste trabalho entende-se por valores sociais são as divisões de valores 

definidas por Karl Marx e posteriormente complementadas por Jean Baudrillard: o valor de 

uso, o valor de troca, o valor signo e o valor símbolo. Tais definições foram úteis para a 

construção de um ponto de vista sociológico semiótico sobre o objeto de estudo, o que é uma 

das finalidades deste trabalho. Para o valor de uso e valor de troca, duas pesquisas do tipo 

quantitativas foram feitas.  

Os valores signo e símbolo foram levantados em uma única pesquisa do tipo 

qualitativa detectados; desta mesma pesquisa, foram coletados os dados para que se pudesse 

definir o bran equity da marca. Os dados a levantados a respeito dos valores de uso e de troca 

estão diretamente relacionados com o objeto de estudo, a marca All Star, e em conseqüência 

disso, o objeto empírico, o tênis que esta representa. Os valores signo e símbolo, por sua vez, 

estão diretamente ligados ao universo de usuários. 

Após o término da primeira etapa da fase dois, foram feitos os cruzamentos de dados 

e conclusões, constituindo assim as etapas segunda, terceira e quarta. Na segunda fase, foram 

cruzados os dados obtidos na primeira fase com os capítulos de consumo, identidade e moda 

do referencial teórico. Ou seja, foram relacionados os valores sociais com as teorias sociais. 

Deste primeiro cruzamento, foram obtidas as primeiras conclusões. Na terceira etapa foram 

cruzados os valores sociais com a técnica de brad equity do referencial teórico. Deste 

cruzamento foram levantadas as dimensões da marca segundo a técnica citada. Na quarta e 

última etapa foram registradas as conclusões finais, resultado do cruzamento entre as 

conclusões da segunda e terceira etapa. 

 

 

3.1. AMOSTRAGEM 

 

Para estudar um fenômeno de consumo do ponto de vista social, é necessário 

delimitar uma amostra. Uma amostra é nada mais que uma parcela do grupo de pessoas de 

interesse do pesquisador, denominado população (COZBY, 2003). No caso deste trabalho, o 

grupo de interesse são consumidores da marca All Star, mais precisamente, jovens integrantes 

de bandas de rock independentes (sem vínculos com produtora ou gravadora) da cidade de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul. Entretanto, as condições de se estudar o grupo inteiro não 
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existiam no período de tempo disponível. Seriam necessários recursos incontáveis, que 

certamente não estavam disponíveis para a realização desta pesquisa.  

Uma vez que não existem recursos para se analisar o universo geral, usa-se o recurso 

da amostragem para tornar o trabalho realizável. Toda amostragem de população possui um 

intervalo de confiança, que determinará a margem de erro dos dados levantados. Entretanto, 

para que se estabeleça um intervalo de erro é necessário que se conheça o tamanho da 

população de interesse. Não é o caso desta pesquisa. Outro empecilho da carência de tempo e 

recursos para a realização desta pesquisa é a impossibilidade de levantar o número de 

consumidores de All Star, jovens integrantes de bandas de rock independentes de Santa 

Maria.  

Contudo, dentre as formas existentes de amostras, encontramos alternativas a este 

empecilho. Segundo Richardson (1999) existem dois tipos de amostras, as não probabilísticas, 

e as probabilísticas. As primeiras podem ser intencionais ou acidentais, e são constituídas de 

sujeitos escolhidos por critérios pré-determinados. As segundas são constituídas por 

indivíduos que possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos.  

É na amostragem de tipo não probabilística que encontramos uma alternativa à falta 

de possibilidades de mensurar o número de indivíduos da população. Em primeiro lugar, 

porque para fazer uma amostragem probabilística é preciso uma lista de todos os indivíduos 

da população estudada. Em segundo lugar, pelo fato de a amostra não probabilística permitir 

os critérios de determinação. A amostra não probabilística pode ser acidental ou intencional. 

A intencional é baseada em certas características da população determinadas na hipótese. 

Como este trabalho não se baseia em hipóteses, este tipo de amostra não é aplicável (COZBY, 

2003).  

A amostra utilizada neste trabalho, portanto, é a amostra não probabilística acidental. 

Será um grupo de quatro jovens, de 19 a 29 anos, do sexo masculino, de classe B, que tocam 

em bandas de rock, e residem na cidade de Santa Maria/RS. Segundo Cozby, este tipo de 

amostragem é um “subconjunto da população formado pelos elementos que se pôde obter, 

porém sem nenhuma segurança de que constituam uma amostra exaustiva de todos os 

subconjuntos possíveis do universo” (COZBY, 2003, p. 160). Esta amostra não garante 

nenhuma certeza de que esta representa o universo a que pertence. Por este motivo, ela não 

permite à pesquisa generalizar em termos de população (COZBY, 2003). 

O autor afirma ainda que  
 
uma amostra acidental pode ser de utilidade em um primeiro contato com um 
problema de investigação, quando o pesquisador ainda não tem suficiente clareza 
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sobre as variáveis a considerar. As conclusões a que chegar com uma amostra 
acidental poderão levá-lo a estabelecer hipóteses susceptíveis de serem contrastadas 
em trabalhos futuros (COZBY, 2003, p. 161). 

 

Sendo este trabalho uma abordagem relativamente nova no tema explorado (um 

ponto de vista social para a questão das marcas comerciais), existe certamente uma 

dificuldade de definir as variáveis a serem consideradas. Contudo, essa pesquisa, por explorar 

simultaneamente campos férteis de fenômenos e teorias, possui um grande potencial de 

elaborar hipóteses em sua conclusão. Desta forma, julgamos adequado para este trabalho 

aplicar amostra acidental como técnica de amostragem. 

 

  

3.2. MÉTODOS E TÉCNICAS PARA DETECTAR OS VALORES DE USO E DE TROCA 

 

Como foi analisado de forma mais apropriada no referencial teórico, os valores de 

uso e de troca são basicamente a finalidade pelo qual usamos determinado objeto e a 

quantificação baseada em um padrão de medida, respectivamente. No caso do objeto All Star, 

foi determinado o tipo de objeto empírico que este pertence e a categoria do mesmo em tal 

tipo, o que constitui seu valor de uso. Já seu valor de troca foi definido a partir de seu preço 

monetário no mercado. O método utilizado para encontrar o valor de uso do objeto foi o de 

pesquisa bibliográfica, já definida anteriormente. O método utilizado para encontrar o valor 

de troca foi uma pesquisa, feita nas lojas autorizadas da cidade de Santa Maria.  

 

 

3.3. MÉTODOS E TÉCNICAS PARA DETECTAR OS VALORES SIGNO E SÍMBOLO 

 

Os valores signo e símbolo são, como explicado no referencial teórico, grosso modo, 

os significados e representações que um objeto pode possuir para uma ou mais pessoas. Desta 

forma, para o levantamento de tais dados foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa. Segundo 

Richardson,  

 
a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 
detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 
entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 
comportamentos (RICHARDSON, 1999, p. 90). 
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Este tipo de pesquisa é, portanto, o mais adequado para encontrar os valores signo e 

símbolo, uma vez que sua aplicação é intencionada a compreender os significados 

apresentados pelos indivíduos em análise, e tais significados constituem os valores em 

questão. A pesquisa qualitativa social pode ser aplicada através de várias técnicas, que podem 

ser divididas em dois grupos maiores: o questionário e a entrevista.  

O questionário é basicamente uma lista de perguntas entregue ao indivíduo ou grupo 

para que estes as respondam. Tais perguntas podem ser abertas ou fechadas, ou seja, a 

resposta da pergunta pode ser limitada por opções (por exemplo: “sim” ou “não”) o que 

constitui uma pergunta fechada, ou a resposta pode ser descrita de forma mais aberta, sem 

muitas limitações (por exemplo: “qual sua sobremesa favorita?”) (RICHARDSON, 1999). 

Contudo, não existe no questionário um contato entre entrevistado e entrevistador, o que 

impossibilita que as respostas possam ser mais bem exploradas e continuadas.  

A técnica de pesquisa que foi utilizada neste trabalho, portanto, para se detectar os 

valores sociais do grupo determinado foi o de entrevista. Nesta técnica, o processo de 

comunicação pode ser produzido em ambos sentidos, do emissor para o receptor e vice versa, 

que permite “melhores possibilidade de penetrar na mente, vida e definição dos indivíduos” 

(RICHARDSON, 1999, p. 207). Existem no mínimo quatro tipos de entrevistas nos estudos 

sociais, a estruturada, a semi-estruturada, a não-estruturada ou focalizada, e a entrevista em 

grupos focais (MAY, 2004).   

A entrevista estruturada é a pesquisa com questionários, descrita anteriormente, 

também denominada de pesquisa survey. A entrevista semi-estruturada é a que se localiza 

entre a estruturada e a focalizada. Trata-se de uma entrevista com perguntas pré-definidas, 

mas o entrevistado é livre para respondê-las de maneira não padronizada. A entrevista por 

grupos focais é feita com a reunião de um grupo de entrevistados que podem responder as 

perguntas de maneira livre, discuti-las entre os indivíduos do grupo, e ainda existe a 

possibilidade destes questionarem uns aos outros (MAY, 2004).  

Este trabalho, entretanto, utilizou a técnica de entrevista focalizada. Isto porque era 

de interesse do pesquisador ter o controle de direcionar as respostas com um roteiro de 

assuntos cujas respostas individuais poderiam ser prejudicadas caso fossem respondidas em 

grupo. É necessário que, para que se detecte o valor signo e símbolo, que a resposta seja 

ampliada, explorada e direcionada até que seja realmente alcançada a verdadeira opinião do 

entrevistado, o que pode ter melhor resultado se este responder a pergunta sozinho.  

Isso se justifica uma vez que o valor signo e símbolo são provenientes da linguagem, e esta, 

por sua vez, diz respeito também às referências pessoais de cada indivíduo. Isto torna a 
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entrevista focalizada a mais adequada para o fim deste trabalho, uma vez que esta “permite 

ao entrevistado responder perguntas dentro de sua própria estrutura de referência” (MAY, 

2004, p. 149). Deste modo, foi elaborada uma lista de perguntas (vide anexo) que serviram de 

roteiro para a entrevista. 
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4. CAPITULO IV A ALL STAR SOBRE DUAS PERSPECTIVAS  
 

4.1. VALORES SOCIAIS DA MARCA ALL STAR 

 

A partir deste momento iremos definir os valores sociais do objeto de consumo All 

Star, com a finalidade de fazer um cruzamento de dados com as teorias sociais de consumo 

anteriormente levantadas, e igualmente relacioná-los com as técnicas de marca também 

analisadas no capítulo anterior. Os valores sociais aqui levantados serão os definidos por 

Baudrillard (1995) e defendidos por Canclini (2005) como Valor de Uso, Valor de Troca, 

Valor Signo e Valor Símbolo. 

Como veremos, os valores de uso e de troca serão genéricos, ou seja, independente 

do consumidor, os valores serão os mesmos. Para se delimitar os valores signo e símbolo foi 

feita uma pesquisa empírica, uma vez que estes variam de acordo com o grupo social ou 

indivíduo. Existe também a possibilidade de não existir nenhum valor símbolo para nenhum 

dos indivíduos entrevistados. Iniciemos portanto a definição dos valores sociais do objeto All 

Star.   

 

 

4.1.1. Valor de uso 

 

Sendo o valor de uso aquele que se refere ao objeto empírico, ou seja, seu caráter 

funcional e utilitário, sua qualidade prática e técnica, a marca do objeto de estudo é aqui 

irrelevante, uma vez que esta define seu valor signo, em uma lógica de diferença; deve-se, 

portanto, entender o valor de uso do All Star através de sua categoria de produto, ou seja, por 

uma lógica funcional.  

Desta forma o objeto All Star deixa de sê-lo como marca, e passa a ser visto 

unicamente como tênis. Ou ainda, evitando que se façam diferenciações com outros tipos de 

calçados, classifiquemos o objeto justamente como “calçado”, evitando por conseqüência 

considerar características únicas do tênis (em relação a um sapato por exemplo), portanto, 

uma vez que estas, por realizarem-se através da lógica de diferenças, seriam valores signo. 

O calçado é uma categoria de produto inclusa na categoria vestuário. Sua 

finalidade é a de proteger o pé das superfícies, dos terrenos, do ambiente, seja este natural ou 

artificial. Como calçado, protege a integridade física de uma parte específica do corpo 

humano, de um corpo específico daquele indivíduo que o usa. Embora seu surgimento seja 
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posterior ao do corpo humano, o uso de calçados é quase generalizado entre os povos 

humanos. São poucos os povos que ainda andam descalços em tempo integral.  

Contudo, o uso de um objeto de proteção não natural pode ser questionado 

justamente pelo seu caráter não natural. Se for o homem uma evolução animal que se fez sem 

o uso do calçado, não podemos dizer que a necessidade de proteção do pé exista. O sujeito 

não é impedido (exceto, talvez, por questões culturais, o que não vem a este caso) de transitar 

em nenhum terreno com os pés nus. Entretanto, é inegável que a integridade física do pé 

permanece intacta ao transitar pelos terrenos mais perigosos com o uso de um calçado.  

Usando um calçado, pode-se caminhar em terrenos que o pé nu talvez sofresse 

danos extremos, prejudicando a saúde do indivíduo. É inegável também que o uso do calçado 

deixa o indivíduo livre de infecções e outras doenças que poderiam ser adquiridas através do 

solo. Entretanto, o uso constante de calçados, durante anos de vida, inclusive antes mesmo de 

aprender a andar, tem um efeito atrofiador da pele do pé, que se torna hipersensível. Por este 

fato, o indivíduo torna-se cada vez mais dependente do objeto através de seu uso. Os sujeitos 

das sociedades contemporâneas usarão o calçado para proteger um corpo debilitado por eles 

mesmos, de um meio ambiente igualmente criado por eles.   

Dadas as circunstâncias, podemos definir o valor de uso do objeto de estudo como 

o de qualquer outro calçado: o de proteger os pés das superfícies e meios que estes transitam, 

com a finalidade de preservar a integridade física de determinada parte do corpo humano.  

 

 

4.1.2. Valor de troca 

 

O valor de troca é aquele que segue uma lógica econômica, ou seja, é o valor de 

mercado do objeto como produto industrializado. Este valor é, portanto, definido pelo preço 

do objeto. Um produto pode variar de preço de acordo com o mercado que este se situe. A 

moeda corrente varia de acordo com os mercados de diferentes locais. Da mesma forma, em 

um mesmo local e moeda corrente, o preço de um mesmo produto pode variar de acordo com 

o local de venda, de acordo com as intenções de lucro de cada estabelecimento.  

O local e a economia local, portanto, formam o contexto de mercado que será 

fundamental para a valoração do objeto em uma lógica de troca. Este estudo, delimitado na 

cidade de Santa Maria/RS, tem como esta cidade o contexto de mercado do objeto de estudo. 

São das lojas da cidade que vendem o produto que detectaremos o valor de troca do All Star. 

A título de método, delimitaremos ainda as lojas em somente as lojas autorizadas pela 
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Converse, excluindo assim as lojas que vendem o produto através de outras formas de 

aquisição para revenda. Ainda a título de método, delimitaremos a pesquisa no modelo de All 

Star popularmente conhecido como “clássico”, o Converse All Star Chuck Taylor, hoje 

apresentado pela marca como Converse. 

Segundo o website da Converse do Brasil (www.converse-allstar.com.br) existem 

nove lojas autorizadas na cidade vendendo o produto. São estas: André Fagundes de Andrade, 

Brandt Esportes, Carlos Estefanelo & Cia Ltda, Carvalho & Abreu Com. De Calçados Ltda, 

Comércio Transporte Vensul Ltda, Eny Comércio de Calçados Ltda (duas lojas), Frizzo 

Calçados Ltda e Grupo Paulo Norberto Brandt. 

Os preços do produto variam do mais barato, por R$ 52,50, ao mais caro, por R$ 

65,00. Fazendo uma média aritmética entre os valores nas oito lojas autorizadas, encontramos 

o valor médio de R$ 59,15. Podemos definir assim, que na cidade de Santa Maria, o valor de 

troca do All Star é, em média, de R$ 59,15. 

 

 

4.1.3. Valores signo e símbolo e análise sociossemiótica 

 

O valor signo é aquele que segue a lógica da diferença. É também aquele que 

define o campo do consumo, do ponto de vista sociossemiótico. Por ser este valor o conjunto 

de conotações e representações simbólicas do objeto ou produto, deve-se levar em 

consideração que ele é construído com fundamento nas experiências de cada indivíduo, ou no 

contrato social significante do grupo de consumidores cidadãos.  

Desta forma, para fazer a definição deste valor, foram entrevistados alguns 

consumidores. Contudo, é preciso lembrar que estes consumidores, embora façam parte de um 

grupo específico, não são uma amostragem segura em termos de generalização. O que iremos 

detectar serão os valores signos para estes consumidores exclusivamente, e talvez, somente 

talvez, alguns valores símbolo do grupo. 

Tal entrevista foi elaborada através de um roteiro com perguntas a serem utilizadas 

como base, e algumas perguntas foram elaboradas com a intenção de fazer uma tentativa de 

detectar significados, representações e simbologias que constituíssem os valores signos dos 

entrevistados e do grupo em questão. Faremos agora uma análise das respostas para tais 

perguntas. 
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4.1.3.1. Os simulacros funcionais e a lógica de diferenças para os consumidores 

 

Na tentativa de detectar simulacros funcionais como álibis para o consumo 

representativo, diferenciador e discriminatório, foi perguntado aos entrevistados porque estes 

usavam tênis, ou calçados em geral. Metade dos entrevistados respondeu prontamente que 

utilizavam tênis para proteger os pés. O Entrevistado 2 respondeu que “tem que ter alguma 

coisa pra pôr nos pés, a princípio não tem nada mais ‘extra-físico’”, dando uma explicação 

totalmente funcional sobre o objeto. Do mesmo modo, o Entrevistado 1 respondeu que “temos 

que calçar alguma coisa nos pés para poder viver. Caminhar, trabalhar, etc e tal.”. Quando 

perguntado se era para proteger, responderam afirmativamente.  

Entretanto, quando questionados se esta era a única finalidade, somente o 

Entrevistado 1 foi além, respondendo “não. Também faz parte a questão de identificação. Né? 

Isso é importante”. Foi perguntado se tal identificação referia-se a identificação com outras 

pessoas, e este respondeu que “também, ou consigo mesmo, às vezes é uma questão de estilo, 

de identidade. Não identidade de grupo, mas sim individual”. O consumidor neste caso admite 

a identificação em grupo através do objeto All Star, mas revela uma preocupação em transpor 

maior interesse na identidade pessoal em relação à de grupo. Embora não tenha escondido ou 

mascarado de nenhuma forma um valor signo de identidade, sua primeira resposta foi 

absolutamente sobre funcionalidade. 

Outra resposta que pode ser um simulacro funcional está na resposta do 

Entrevistado 3, quando este responde a pergunta alegando que usar tênis “é mais confortável”, 

fazendo já uma diferenciação com sapatos. Entretanto, o mesmo entrevistado posteriormente 

alega que “no início é desconfortável, mas depois vai cedendo, como todo mundo sabe”. 

Sabe-se que existem sapatos muito confortáveis, e que o All Star, na categoria tênis, não está 

entre os mais confortáveis. Como poderia ser então uma justificativa o conforto, ou o conforto 

do tênis em relação ao sapato? É importante destacar também que a resposta termina com a 

afirmação “como todo mundo sabe”, o que claramente demonstra uma tentativa de encontrar 

uma cumplicidade no senso comum. A busca de cumplicidade neste caso pode revelar a falta 

de convicção no que diz.  

O Entrevistado 4 também usa o mesmo álibi do conforto e da diferenciação com o 

sapato, pois respondeu que usa All Star “por que eu não gosto de sapato. Porque eu acho mais 

confortável que sapato. Eu acho que condiz mais com as roupas que eu uso”. Entretanto, neste 

caso a resposta foi prontamente e diretamente respondida através da relação paradigmática do 
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tênis com o sapato e de uma relação sintagmática com o restante das roupas. O tênis é usado 

como um não-sapado, uma oposição binária ao sapato, revelando uma lógica de diferenciação.  

Podemos notar que a pergunta, mesmo feita de forma relativamente induzida a 

obter uma resposta sobre a funcionalidade do produto, não obteve respostas na maioria das 

vezes, puramente sobre a funcionalidade.  

Ainda na tentativa de detectar um discurso sobre simulacros funcionais, além de 

tentar detectar uma simbologia de grupos e de diferenciações, foi perguntado aos 

entrevistados do porquê do uso do All Star ao invés de outro tênis. Como simulacros 

funcionais podemos considerar as seguintes respostas: “porquê é estiloso (...), cumpre o papel 

dele, porque é barato”, do Entrevistado 1. Como afirma Baudrillard (1995), conceitos como 

“belo”, “estilizado” são simulacros funcionais para objetos de consumo de vanguarda, da 

moda, sejam novos ou antigos, o que faz com que o termo “estiloso” não fuja da lógica das 

diferenças. Ao afirmar que o All Star é “estiloso” está ao mesmo tempo discriminando os 

“não-estilosos” de acordo com os conceitos de estilo do usuário. É uma afirmação que revela 

o uso discriminatório, incluindo o indivíduo na lógica de classes. 

Da mesma forma, afirmar que o “All Star” cumpre seu papel é usar a 

funcionalidade, sua qualidade técnica como simulacro funcional. Interessante também é o 

fenômeno do valor de troca, ou seja, o preço, expresso na alegação “porque é barato”, uma 

vez que faz parte do discurso, torna-se também valor signo. É um simulacro funcional para 

um consumo que segue a lógica de diferenças (o tênis barato é diferente do tênis caro).  

Na resposta do Entrevistado 2 para a mesma pergunta também podemos detectar 

um simulacro funcional de estética, quando este responde que usa All Star “porque eu uso 

muita calça social, e eu acho que o All Star é a única coisa que esteticamente fica bem”. 

Podemos também detectar aqui uma diferença paradigmática com outros tênis que, de acordo 

com o gosto do entrevistado, não possui uma semelhança sintagmática com outra peça de 

roupa.  

Tal afirmação também revela uma lógica de diferenças, pois as diferenças são 

estabelecidas socialmente através de relações sintagmáticas e paradigmáticas. É também 

comum que calças sociais sejam usadas com sapatos, por originalmente e usualmente são 

usadas assim. Fazer uma combinação deste tipo é ir contra esta padronização, e portanto, 

somente faz algum sentido uma vez que o entrevistado alega que “para ele” esta combinação é 

esteticamente aceitável. O entrevistado, como resposta à mesma pergunta, afirma que usa All 

Star também “porque é o mais barato”. Aqui podemos também detectar o valor de troca como 

simulacro funcional, como no caso do entrevistado anterior.  
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Na tentativa de detectar se uma relação paradigmática com outros tênis, foi 

perguntado aos entrevistados se eles usavam outros tênis, e se sim quais, e se usavam mais 

que o All Star. Somente o Entrevistado 2 usa somente All Star. Os demais possuem outros 

tênis. Os entrevistados 1 e 3 usam também o Bamba. Entretanto, o Entrevistado 3 explica que 

quem possui o Bamba é sua namorada, e ele somente usa dela. Do ponto de vista sociológico 

ele é um consumidor do tênis, mas do ponto de vista econômico não.  

O Entrevistado 3 também afirmou que prefere usar o All Star. Este também usa 

um tênis Nike, mas alega que o usa somente no trabalho, pois o trabalho é um ambiente mais 

“formal”. Por oposição binária, também está dizendo que o All Star é informal, ou pelo 

menos, menos formal. O Entrevistado 1 afirma que o tênis Bamba e o All Star para ele são 

equivalentes.  

O Entrevistado 2 afirma que não possui outro tênis por umas questão de preço: “Se 

tivesse outro tênis legal que fosse mais barato eu usaria. Um tênis adequado com o resto das 

roupas que eu uso”. Mais uma vez o Entrevistado 2 utiliza dos simulacros funcionais de preço 

e estética. O Entrevistado 4 alega que possui um Adidas, mas o usa “mais quando vou correr 

ou quando os All Star estão sujos”. O entrevistado parece desculpar-se por usar Adidas, e usa 

álibis como uma atividade específica para o uso do Adidas, ou quando os All Stars estão 

sujos.  

O entrevistado também afirma possuir oito pares de All Star, e o uso do Adidas 

somente quando oito pares de All Star estão sujos é no mínimo questionável. Este 

entrevistado é o único que não usou o preço como simulacro funcional, alegando também que, 

caso o All Star custasse várias vezes o seu preço atual, continuaria comprando-o sem 

problemas. Entretanto, alguns álibis para a aquisição do Adidas foram usados como simulacro 

funcional de necessidade de uso e de diferenciação conotativa ao All Star. O simulacro 

funcional continua, portanto, necessário, não somente para justificar o uso do All Star, como 

também o não-uso. Sabemos que, por oposição binária, no não-uso está presente também o 

uso do All Star, assim como “as férias são o não-trabalho”. 

 Sobre o preço do All Star, foi perguntado aos entrevistados se estes o achavam 

caro ou barato. Todos o consideram um tênis barato em relação a outros tênis, mas esta 

percepção muda muito de acordo com os entrevistados. O entrevistado 1 o considera 

“baratíssimo”. Entretanto, tem a percepção de que o tênis custa em torno de R$ 40,00, cerca 

de R$ 20,00 mais barato do que a média de preço real. A falta de noção do valor real do All 

Star põe em questão o fato do mesmo entrevistado ter alegado preferência à marca também 
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pelo seu preço. Isso reforça o caráter de simulacro funcional do preço baixo. Os 

entrevistados 2 e 3 acreditam que o tênis é barato e muito barato respectivamente. 

Em outro extremo está o Entrevistado 4, que acredita que, embora seja barato, “em 

relação ao que custava a quatro ou cinco anos atrás está muito mais caro”. Este consumidor é 

o único que faz uma diferenciação de preço do All Star com ele mesmo. Os outros 

entrevistados preocuparam-se em relacionar o All Star com outras marcas. Já o Entrevistado 3 

afirma que se tivesse mais dinheiro, compraria modelos de All Star mais caros. O que 

podemos concluir é que não existe uma unidade de consciência de preço entre os 

entrevistados. O preço não é tido como um valor de troca, mas como um simulacro funcional. 

É um álibi para discriminar outros tipos de tênis, como a continuação de algumas respostas a 

esta pergunta ajuda a revelar.  

O Entrevistado 1, por exemplo, afirma, ainda em resposta a esta pergunta: “eu 

nunca me movi a comprar um All Star de couro, ou qualquer outro mais caro. No All Star, a 

falta de informação é uma coisa que me move a comprar ele. Por exemplo, um All Star de 

camurça eu já não usaria. Ou então de veludo, não me serve. Quanto mais liso melhor”. A 

“informação” que o entrevistado se refere são adereços que diferenciam alguns modelos do 

clássico Chuck’s. Podemos notar aqui que o preço é um valor signo que possui conotações 

totalmente diferentes da sua denotação econômica.  

Ele representa para o Entrevistado 1 a simplicidade, a “falta de informações”, que 

o diferencia de outros modelos, e por conseqüência de outros gostos, e por conseqüência de 

outras pessoas; uma qualidade estética, que por sua vez irá ser simulacro funcional para outra 

coisa, uma diferenciação àqueles que gastam mais dinheiro para comprar outros modelos.  

Este simulacro funcional do preço está também muito presente nas afirmações do 

Entrevistado 3, quando este afirma que “é barato. Um tênis muito barato. Acho que por 

usarem materiais baratos. É um tênis que não tem frescura. Tem tênis cheio de frescura, que 

vem com três molas dentro. Tipo Rainha, é um tênis que eu faço questão de não pôr no meu 

pé e de nunca colocar”. Neste discurso podemos detectar ainda certa hostilidade a uma marca 

e uma categoria de tênis, que são mais caros, e possuem mais simulacros funcionais técnicos.  

O entrevistado não explica o motivo pelo qual não usaria um tênis com mais 

recursos técnicos. Mas talvez o mais interessante seja o fato de que o sujeito aproveitou a 

oportunidade de falar do preço para prontamente e espontaneamente diferenciar o All Star de 

uma outra marca e tipo de tênis. Este consumidor condena o uso de um Rainha, 

diferenciando-se dos usuários de Rainha através do uso do All Star. Para o Entrevistado 3, o 

preço baixo do All Star não faz do objeto algo barato, economicamente acessível, mas sim o 
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faz um não-Rainha. O preço baixo é mais uma vez usado como simulacro funcional para 

uma discriminação social. 

Quando questionados se usariam All Star falsificado ou alguma imitação do tênis, 

três dos quatro entrevistados responderam que usariam. Com exceção do Entrevistado 1, que 

relata ter o costume de não comprar nada falsificado, respeitando a autoria das empresas. 

Todos estes argumentos, de estética, de relação paradigmática com outros tênis, com outros 

calçados, sintagmáticas com peças de roupas, e demais álibis expressos pelos entrevistados 

em suas respostas, são simulacros funcionais, que incluem os entrevistados em uma lógica de 

diferenciação social, que fazendo do consumo do All Star um consumo discriminatório, que 

opõe por relação binária tanto o consumidor entrevistado de outros consumidores de All Star, 

de outros consumidores de outros calçados, e diferencia o grupo o qual pertencem de outros 

grupos sociais.  

 

 

4.1.3.2. Identidade de grupo e identidade pessoal, representações e simbologias do All Star 

 

Fizemos anteriormente uma análise do que os entrevistados utilizam como 

simulacros funcionais para o uso do All Star e de como estes funcionam como álibis para uma 

discriminação social através de uma lógica de diferenças. Veremos agora, o que pode ser 

considerado como significado ou simbologia constituinte de identidade de grupo e identidade 

pessoal através do uso do All Star, ou seja, através da mesma lógica de diferenças. Como nos 

simulacros funcionais, também foram feitas perguntas com a intenção de tentar detectar as 

representações e simbologias da marca para os consumidores.  

Como visto anteriormente, o Entrevistado 1 afirmou usar tênis por uma questão de 

identidade, principalmente pessoal. Este também afirmou que o All Star “combina com ele”. 

O Entrevistado 2 afirmou que era por uma questão de gosto, de estética, que fazia parte do 

conjunto de seu vestuário, assim como também o fez o Entrevistado 4. Já o Entrevistado 3 

deixou bem claro que usar tênis faz parte do seu estilo. Todas estas afirmações seguem uma 

lógica de diferenciação, uma vez que o All Star está para eles assim como eles acreditam não 

estar para o outro. O All Star, como todos admitiram, ajuda a representar quem são, de uma 

forma ou de outra.  

Entretanto, esta visão individualista que os entrevistados afirmam ter, é 

questionável por outras afirmações dos mesmos. Quando perguntado se seus amigos usam All 

Star, os quatro entrevistados afirmaram que a maioria dos seus amigos usa. Além disso, 
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afirmaram que a maioria de seus amigos são músicos. Por um raciocínio lógico de 

diferenciação, podemos concluir que o All Star é um objeto que compõe a identidade do 

grupo de jovens que tocam em bandas na cidade. Esta lógica não só faz do All Star um objeto 

de identificação entre o grupo, como também um objeto de diferenciação de outros grupos, 

além de revelar que os indivíduos entrevistados possuem uma consciência de grupo social a 

partir do uso do All Star. O caráter de identidade através do consumo do All Star fica claro 

quando, por exemplo, o Entrevistado 3 é hostil com o tênis da marca Rainha.  

Ou ainda quando é pedido a eles que pensem em uma pessoa que seja o oposto 

deles. Em seguida, pergunta-se que tênis esta pessoa usa. Com exceção do Entrevistado 2, 

todos respondem que tal pessoa não usa tênis, usa sapato. O sapato, portanto, se possível fosse 

fazer uma generalização, seria o anti-All Star do grupo por oposição binária. Entretanto, o 

Entrevistado 2 afirmou que usa sapato quando seu único tênis está molhado. Este é o 

entrevistado mais novo, e talvez isso mostre como o tempo pode considerar algo quando se 

trata de identidade e diferença. Este entrevistado tem como seu anti-All Star o tênis da marca 

Quix, que segundo ele, é “tênis de esqueitista”, discriminando os esqueitistas e o tênis Quix. 

De alguma forma, todos entrevistados têm o All Star como marca preferida, e um calçado 

oposto ao All Star diferenciando um sujeito oposto.  

Os entrevistados demonstraram certa alienação em relação às diferenças de 

classes. Parecem crer que a diferença de classes mais altas ou mais baixas em relação à que 

pertencem é de pouca variação de poder econômico. Ignoram a existência de classes mais 

baixas “reais”, assim como não parecem notar a existência de pessoas com poder econômico 

absolutamente maior. Uma vez que não há uma consciência de tais classes, não é possível 

fazer uma diferença, ou seja, o consumo não entra na lógica de diferença de classes, pelo 

menos de forma consciente. 

Os consumidores entrevistados parecem mais preocupados em diferenciarem-se de 

indivíduos e grupos das mesmas classes que pertencem, porém, que possuem gostos 

diferentes. Entretanto, pela lógica de diferenças, podemos concluir que, o indivíduo ao 

diferenciar-se de outro de mesma classe social, está também se identificando com tal 

indivíduo em termos de classe. Além disso, a própria alienação dos entrevistados em relação à 

existência de classes diferentes já é uma atitude discriminatória. Como anteriormente neste 

estudo, o que dá status ao indivíduo é a maneira pelo qual este consome tal objeto, seu estilo 

de vida, e assim ele “se comunica” dentro da esfera social, através de práticas culturais. 

Na questão do tempo, também podemos levantar outros dados interessantes. O 

Entrevistado 2 afirma que usa o tênis a cerca de 6 anos. Os Entrevistados 3 e 4 disseram que o 
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usam (por vontade própria) há 10 anos, embora saibam que desde a infância eram vestidos 

com All Star. O Entrevistado 1 é o mais velho, e afirma usar All Star há 15 anos. De qualquer 

forma, todos o associam à infância e adolescência, e lembram em detalhes situações ou 

referências passadas em que o All Star estava presente. Para os entrevistados, o fator 

histórico, não da marca em si, mas de suas próprias vidas de relação com o All Star foram 

importantes para a criação de um vínculo com este, pois o fator histórico é uma forte fonte de 

significantes que transitam pela marca. 

Quando o Entrevistado 4 afirma que começou seu gosto pelo All Star quando ele e 

alguns amigos começaram a ouvir a banda Guns ‘n’ Roses, e afirma ainda que “nós 

queríamos ser que nem eles, daí a gente usava All Star e fazia as coisas que eles faziam, só 

tomava vinho e comia pão porque era isso que eles faziam antes de ser famoso”, o All Star, 

neste caso, faz parte de um rito de um grupo, assim como beber vinho e comer pão, são mais 

que consumo por satisfação de alguma necessidade, são simbologias, que ficaram fortemente 

relacionadas com a identidade do indivíduo, assim como também ficaram relacionadas com a 

banda, e a música, e tudo se relaciona desta forma em uma função signo. 

Ao perguntar se o All Star está ligado de alguma forma ao fato do entrevistado ser 

músico, este afirma que sim, que “passou a estar no momento que eu comecei a escutar e 

tocar”. Da mesma forma, o Entrevistado 1 respondeu “claro. Porque no momento que o rock 

se torna uma coisa que te move, tu quer fazer parte, não só como platéia, mas também quer 

tocar, com certeza”, o Entrevistado 2 respondeu “Acho que não. Não, de certa forma tem, 

porque eu acho que desde que eu comecei a ouvir e me interessar por musica eu já quis 

começar a tocar e eu acho que se eu não me interessasse por música eu ia me vestir de um 

jeito diferente talvez” e o Entrevistado 3 respondeu que “é, acho que sim. Ligado ao fato da 

minha personalidade, musical, e atitude, ao meu jeito, mais espontâneo”, a relação do All Star 

com a música para estes indivíduos é clara, assim como a música constitui a simbologia 

fundamental da identidade do grupo, e o All Star é um dos símbolos que se fazem as trocas de 

significados entre os membros do grupo.  

Ao serem questionados de suas bandas favoritas, todos acabaram citando as 

bandas que vêm descobrindo e ouvindo recentemente. Não há muitas coincidências de bandas 

entre os entrevistados. Entretanto, quando perguntado o que o All Star representava ou 

lembrava para cada um, todos, com exceção do Entrevistado 4, responderam que o tênis os 

lembrava da banda de punkrock Ramones. Entretanto, o Entrevistado 4 afirmou em outro 

momento que relaciona o All Star com a banda Guns ‘n’ Roses (esta, por sua vez, foi 
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inspirada pela banda Ramones, entre outras bandas do mesmo gênero, chegando a gravar um 

disco com versões de músicas de bandas de punkrock).  

Mais uma vez podemos notar como o All Star é um símbolo social que representa 

o grupo. Entretanto, os entrevistados não parecem ter consciência desta relação simbólica 

entre eles. Pelo menos afirmam acreditar que esta relação simbólica constitui suas próprias 

identidades, independente do grupo. Todos responderam que alguns ídolos musicais usam ou 

usavam All Star, revelando outra representação do objeto.  

Na tentativa de detectar uma lógica da simulação foram feitas perguntas com a 

finalidade de detectar uma consciência real de promoção social. Perguntou-se se os 

entrevistados gostariam de fazer ou ter feito parte de suas bandas preferidas. Quase todos 

responderam que sim, mas nenhum gostaria de trocar suas vidas atuais por alguma 

utopicamente sugerida em que eles fossem integrantes de tais bandas. Quando perguntou-se se 

estes acreditavam que chegariam no mesmo nível de sucesso e reconhecimento destas bandas, 

todos responderam que não.  

Os entrevistados 1 e 2 relutaram para admitir isso, usando desculpas como “tu 

grava, faz tudo com carinho, com esforço, e um dia tu vai ser reconhecido”, mas quando 

questionados quanto sucesso estes almejavam como músicos, a resposta foi quase que a 

mesma para todos. Todos desejam ser reconhecidos pelo público que estimam ser pequeno em 

relação ao das bandas que os inspiram, e alegam que sucesso suficiente seria que as pessoas 

que ouvissem suas músicas realmente gostassem, e que não as ouvissem de forma “artificial”. 

Pode-se notar que os entrevistados possuem claramente uma consciência das possibilidades 

reais de promoção.  

A lógica de simulação pode ser detectada quando estes respondem que ainda não 

alcançaram o sucesso que almejam. Ora, se tal sucesso ainda não foi conquistado, e se o All 

Star está tão ligado à identidade pessoal e musical dos entrevistados, pode-se concluir que 

estes, mesmo que tivessem alcançado tal sucesso, continuariam usando All Star, ou produto 

equivalente (lembrando que uma vez signo, o objeto de consumo pode ser substituído por 

qualquer outra coisa). O próprio All Star torna-se simulacro funcional de uma vida musical 

que ainda não foi conquistada.  

Como vimos anteriormente neste estudo, uma das características fundamentais do 

consumo é a sobrecarga de signos possessivos, ou o fenômeno de hiper-representar através do 

consumo, para que se faça a discriminação de forma sempre cada vez mais eficiente. Em uma 

tentativa de detectar a sobrecarga possessiva de signos, perguntou-se aos entrevistados 
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quantos tênis All Star estes possuíam e a freqüência de uso dos mesmos, a fim de detectar 

uma demonstração contínua.  

Fica clara a sobrecarga de signos possessivos e demonstração contínua no uso do 

All Star em todos os entrevistados. O Entrevistado 1 responde que atualmente só possui um, 

mas já teve uma centena, que às vezes fica um tempo sem usá-lo e depois fica uma semana 

inteira usando-o, e ainda diz que “dá pra dizer que eu sempre usei All Star”. O Entrevistado 2 

respondeu que possui apenas um All Star, mas que, como faz com todos os All Stars que 

adquire, usa somente ele até que desgaste ao nível de não poder usar mais, então compra 

outro.  

O Entrevistado 3 afirma que usa quase sempre o All Star, e possui três modelos 

diferentes, e compra um modelo novo quando gosta de algum e tem dinheiro pra pagar. O 

Entrevistado 4 possui oito modelos de All Star diferentes, e afirma que se pudesse compraria 

mais pois gosta dos modelos novos que estão surgindo. Podemos ver que, apesar de todos os 

simulacros funcionais, a sobrecarga de signos e a demonstração contínua estão presentes no 

consumo de All Star de todos os entrevistados, o que revela mais uma vez o caráter 

discriminatório do consumo do objeto pelos entrevistados.  

Quando perguntou-se das representações e lembranças que o All Star induzia, 

também foi declarado o seguinte: para o Entrevistado 1, representa o rock, e para este 

entrevistado, o rock “é tudo o que o norteia”. Outros objetos que lembram a mesma coisa são 

a jaqueta de couro e a calça jeans justa; destes dois últimos, o entrevistado usa a calça jeans. 

Para o Entrevistado 2 as representações são semelhantes, pois a este o objeto lembra o 

movimento punk, e a “cena” punk da cidade de  Nova York. Quando questionado que outros 

objetos o lembram da mesma coisa, este reponde a calça jeans, camiseta de banda e bótons, 

que ele também usa. Lembra também posters de bandas na parece do quarto, que ele também 

costumava ter no seu. 

Para o Entrevistado 3, o All Star o lembra também do rock, e outros objetos que 

possui que também o lembram disso são seus CD’s, e tudo relacionado à música. Para o 

Entrevistado 4 “a primeira coisa é moda. Moda estilo e musica, tudo meio junto”. Ainda 

completa alegando que “pra algumas pessoas é só um tênis, usam só porque acham bonito”, 

mais uma vez utilizando-se da diferenciação para individualizar-se através de uma 

discriminação. O entrevistado afirma ainda que todo que é retro o lembra das mesmas coisas, 

e das coisas que possui, quase tudo é assim.  

O mais importante é que para todos o All Star remete à uma cultura musical, mais 

especificamente do rock, o que afirma uma consciência de grupo social a partir do uso do 
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objeto. Baudrillard (1995) afirma que o objeto de consumo, uma vez signo, pode ser 

substituído por qualquer outra coisa. No discurso dos entrevistados pudemos notar que alguns 

objetos realmente são simbolicamente equivalentes. Entretanto, se tal objeto possuir um valor 

símbolo, este não poderá ser substituído nem comercializado. O que caracteriza o valor 

símbolo é uma experiência significativa cujo objeto torna-se a representação simbólica de tal 

experiência.  

O Entrevistado 1 por exemplo, alega que, “alguns All Stars são saudosos pra mim, 

tipo às vezes não encontro aquele modelo daquela época, ou às vezes encontro mas ele não 

faz por mim o que fez naquele momento naquela época, aí, ‘vai pro lixo’”, o que revela que 

um All Star pode ter um valor simbólico, mas para este consumidor ele não pode ser 

substituído nem mesmo por outro All Star de mesmo modelo. O Entrevistado 2 também 

atribui um valor símbolo ao seu All Star atual, que foi dado de presente de aniversário por sua 

namorada. Tal experiência dificilmente irá permitir que o objeto seja substituído de forma 

simbólica.  

A relação do All Star com a música pode ser explicada como motivo pelo qual 

estes consumidores o utilizam como simbologia de identidade pessoal e grupal quando estes 

definem a si mesmos. Para o Entrevistado 1, o rock é algo que “norteia sua vida”, que está 

presente em seu dia-a-dia, seja em casa, seja no trabalho, onde for. Ao pedir para que 

definisse a si mesmo, a primeira coisa que o Entrevistado 2 disse foi “o que me interessa é a 

música”. O Entrevistado 3 relutou muito para se definir, fez uma tentativa e acabou 

desistindo. Entretanto, quando questionado sobre o que queria ser, disse, em primeiro lugar, 

que quer continuar sendo músico.  

O Entrevistado 4 também apresentou uma dificuldade de definir-se, e quando o 

fez, demonstrou alguma equivalência entre o gosto pela profissão e pela música, mas diz que 

quer continuar fazendo música. Este mesmo foi o que alegou que começou a usar All Star 

(salvo sua infância que ele afirma que o All Star “o era dado”) por uma identificação com 

uma banda de rock na adolescência.  

Na tentativa de detectar uma indução da cultura ao indivíduo posicionar-se, foi 

perguntado aos entrevistados que outros tênis estes usariam se não existisse o All Star, e se 

tais tênis também ajudariam a representar quem são. Dos três entrevistados que usam outros 

tênis além do All Star, citaram tais tênis e uma ou outra marca que não possuem. Com 

exceção do Entrevistado 2, que possui um único tênis, e disse que usaria qualquer outro que 

tivesse a ver com ele. Além disso, podemos notar por outras respostas, que a escolha do tênis 
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por estes consumidores segue a lógica de diferenças, e que estes foram induzidos a 

posicionarem-se de forma precedente ao uso. 

Também foram elaboradas perguntas cujas respostas possibilitassem que se fizesse 

uma detecção de uma crise de identidade pós-moderna. Assim, foram feitas perguntas sobre 

nacionalidade, regionalismo e localidade com a finalidade de detectar crise de identidade 

nacional, regional e local. Perguntou-se primeiro se os entrevistados prefeririam ter nascido 

ou viver em outro lugar do mundo qualquer, o que o Entrevistado 1 respondeu “com certeza. 

Londres” e alegou que o rock está diretamente relacionado à isto. O Entrevistado 1 é o mais 

velho de todos, com 29 anos, e mesmo assim já revela uma crise de identidade nacional. 

Quando questionado se este se vê como brasileiro, gaúcho ou santamariense, este 

responde “brasileiro eu não te digo, mas me vejo como gaúcho e santamariense”. As 

identidades regional e local estão, portanto, ainda presentes, embora ele tenha alegado que 

preferiria viver em Londres. O entrevistado é natural de Cachoeira do Sul, mas prefere Santa 

Maria, “uma cidade que me acolheu muito bem e me satisfaz tanto com o rock como com a 

diversão e com pessoas bacanas, essas coisas”. A quebra da barreira espaço tempo, fenômeno 

essencial da crise de identidade pós-moderna, está presente no caso do entrevistado. 

O Entrevistado 2, o mais jovem de todos, com 19 anos, ao ser questionado se 

preferiria viver ou nascer em outro lugar do mundo responde “não, eu gosto daqui”, afirma 

que tem orgulho de ser gaúcho, mas acredita que isso só faz sentido depois que adquire 

consciência do fato, e diz ainda que “se eu nascesse na Bahia teria o mesmo orgulho de ser 

baiano do que eu tenho de ser gaúcho”. Este portanto não vê sua identidade regional como 

uma verdade absoluta, o que é característica do multiculturalismo pós-moderno.  

O Entrevistado 3 responde a mesma pergunta dizendo: “não digo nascido, mas 

gostaria muito de morar ou ter morado em Porto Alegre. E Londres. Liverpool, Manchester”. 

Embora exista semelhança com o primeiro entrevistado, o terceiro não acredita em uma 

preferência por ter outro local de nascimento. Mas gostaria de morar em outros lugares do 

mundo.  

Já o Entrevistado 4 responde que “viver sim. Eu sempre quis viver em Cuba, mas 

isso iria totalmente contra minha profissão, contra meus hábitos de consumo. Mas Uruguai é 

um país que eu acho legal também.  EUA eu queria visitar mas não queria morar lá. Eu curto 

ser latino”. Este entrevistado revela sua identidade de latino, e que gostaria que esta fosse 

reforçada por locais considerados ainda mais latinos do que seu local de origem. No geral, 

podemos detectar alguma crise de identidade nacional, de forma um tanto quanto heterogenia 

nas preferências, o que também pode ser visto com uma característica da pós-modernidade. 
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Os entrevistados foram também questionados que se, caso tivessem que escolher 

entre nascer e viver nos locais reais ou entre ter a relação que têm com a música, qual iriam 

preferir. Esta pergunta foi elaborada de forma a ver qual fenômeno cultural é o mais 

importante na constituição de suas identidades, se a música ou a nacionalidade e 

regionalismo. Todos escolheram a música. O Entrevistado 4 alega ainda que “escolheria a 

música, porque na realidade a musica não tem nacionalidade”. A crise de identidade nacional 

nestas respostas ficam ainda mais evidentes. 

Quando se perguntou se os entrevistados relacionavam-se, pelo meio que fosse, 

com músicos de outros locais, todos responderam que sim. Quando se perguntou se estes 

prefeririam viver em algum destes locais o Entrevistado 1 responde que não, pois está muito 

bem relacionado em Santa Maria, uma cidade que o satisfaz em “termos de rock e diversão”. 

O Entrevistado 2 diz que em certos aspectos sim, pois musicalmente, ao tentar divulgar seu 

trabalho na internet, acredita que o público desvalorize previamente o trabalho pela localidade 

da banda.  

E ainda refere-se a Porto Alegre, dando a entender que o público prefere as 

“bandinhas de Porto Alegre”, assim, em tom pejorativo, reagindo a um preconceito que ele 

estima existir. Entretanto isso acaba por reafirmar ainda mais sua identidade local pela lógica 

das diferenças. 

Como tentativa de tentar identificar uma discriminação consciente de classes, foi 

perguntado aos entrevistados se esses tinham conhecimento de pessoas de classes sociais mais 

alta ou mais baixa. Todos responderam que sim, e não deram nenhuma prioridade a classe 

mais alta ou mais baixa, chegando a afirmar coisas como o All Star “de uns tempos pra cá está 

atingindo todas as classes”. Pelas respostas, pode-se notar uma falta de conhecimento real 

sobre a situação em que se encontram algumas classes mais baixas ou mais altas.  

O Entrevistado 1 ainda afirma que a “classe mais alta é a mais difícil de ver 

usando” o All Star. Sendo que uma pequena quantidade de cidadãos pertencem à classe mais 

alta, e uma esmagadora maioria pertence à classes mais baixas, se esta afirmação estivesse 

correta, o All Star seria mais facilmente visto sendo usado por pessoas que sequer têm 

condições de comprá-lo.  

Como tentativa de detectar alguma simpatia ou antipatia do usuário em relação ao 

efêmero, foram feitas também algumas perguntas. Em primeiro lugar, foi perguntado se os 

entrevistados se consideravam bonitos. Três responderam que sim, revelando um caráter 

narcisista de suas identidades, com exceção do Entrevistado 3, que se considera feio. Todos 

preferem ser vistos usando All Star, se acham mais bonitos com ele ou crêem que este 
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completa seu estilo. Existe uma simpatia, portanto, ao efêmero, por parte dos entrevistados, e 

tal simpatia é reforçada com o uso do objeto. 

Quanto ao objeto, três entrevistados responderam que o consideram bonito ou 

“cool” visualmente. Com exceção do Entrevistado 4 que o considera um tênis “esquisito”, 

mas agrada por ser diferente (em uma relação paradigmática com outros tênis). De qualquer 

forma, são todos simulacros funcionais da moda, do estilo, do efêmero, que agradam os 

entrevistados, e que contribuem para uma discriminação.  

 

 

4.1.4. PRIMEIRAS CONCLUSÕES 

 

Em primeiro lugar, podemos concluir que, para os entrevistados, o All Star é 

símbolo de identificação do grupo, uma vez que este possui significados em comum para 

todos, e tais significados são relacionados a uma atividade cultural e estilo de vida dos 

entrevistados. Neste caso, confirma-se Canclini (1993), quando este explica que consumir é 

uma troca de significados. O consumo do All Star também aparenta ser parte do um consumo 

ritual, que como o mesmo autor afirma, os rituais mais eficazes utilizam de objetos para 

estabelecer sentido (CANCLINI, 1993).  

Notamos também que o All Star está claramente ligado à identidade dos 

entrevistados, ajudando a representá-las, é um símbolo que constitui suas identidades 

musicais. Notamos que estes consumidores possuem além da identidade musical, também 

uma identidade regionalista. Entretanto, a identidade musical parece ser mais importante que 

a regionalista. Isto confirma as afirmações de Woodward (2000) de que as identidades são 

marcadas por meio de símbolos e que algumas diferenças são mais importantes que outras.  

Podemos concluir que a diferenciação de classes, embora não se faça de forma 

consciente, está presente no consumo do All Star. Notamos também que o uso de simulacros 

funcionais, tanto técnicos quanto estéticos, são marcantes no uso do objeto pelos 

entrevistados, e seguem uma lógica de diferenças, tanto sintagmáticas, quanto paradigmáticas 

em termos de vestuário, quanto uma lógica de diferenças sociais, inclusive de classes.  

Vimos que o uso do All Star está ligado à atividade cultural musical dos 

entrevistados. Estes também afirmaram que pretendem chegar a um patamar que ainda não 

conquistaram como músicos, mas estão tentando. Afirmaram também que começaram a 

consumir All Star juntamente com o surgimento de seus interesses por música. Também 
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afirmaram que, embora seja tentadora a idéia de chegar no mesmo nível de sucesso de seus 

ídolos, não almejam tamanha grandiosidade em suas carreiras musicais.  

Podemos concluir destes relatos, que os entrevistados possuem consciência das 

possibilidades reais de mobilidade social e que o consumo do objeto está ligado à 

possibilidade de mobilidade social, mesmo que esta mobilidade aspiracional não seja realista, 

pois o consumo do All Star nestes casos acaba também seguindo uma retórica do desespero. 

Fica claro que no consumo de All Star, pelo menos nos casos estudados, a ambigüidade do 

status do objeto está presente. Notamos também que nos casos analisados, a sobrecarga de 

signos possessivos e a demonstração contínua do objeto ocorrem, uma vez que os 

entrevistados ou possuem mais de um All Star, ou o usam constantemente, ou as duas coisas 

juntas.  

Pudemos notar também que, os valores de uso e de troca estão presentes no 

consumo do All Star, mas estes são usados como simulacros funcionais, seguem a lógica de 

diferenças, o que os transforma em valor signo. Os simulacros realmente revelaram-se mais 

álibis da discriminação do que uma preferência real de funcionalidade. Aliados a isso, estão as 

referências e representações que os entrevistados provaram estarem mais em uma urgência 

vital de reproduzirem-se como sentido num sistema de trocas e de relações. 

A afirmação de que o objeto de consumo só ganha sentido na relação de 

diferenciação com outros objetos (BAUDRILLARD, 1995) pode ser considerada verdade no 

caso dos entrevistados, uma vez que estes sempre justificam o uso do All Star ou em uma 

relação paradigmática com outros tênis, ou em relação sintagmática com outras peças de 

roupa, ou em relação a outros hábitos de consumo ou estilo de vida.  

Podemos classificar também o consumo do All Star pelos entrevistados como pós-

moderno. Em primeiro lugar, pelo fato de que o estilo dos entrevistados não é uniforme, 

coerente. Estes jogam com diferentes estilos, diferentes referências, e o único objeto que está 

presente na indumentária de todos é o All Star. Mesmo assim, somente um entrevistado utiliza 

somente o tênis All Star. Esta falta de preocupação em manter uma unidade, mas de criar uma 

atmosfera, multi referencial, é típica do consumo de sociedades ditas pós-modernas.  

Outro motivo pelo qual podemos classificar o consumo do All Star, é pelo fato 

deste ser condizente com as cinco dimensões do consumo pós-moderno delimitados por 

Semprini (2006). Em primeiro lugar, do individualismo. Não pela obviedade do objeto All 

Star ser consumido apenas por uma única pessoa, mas pela sua personalização. O 

Entrevistado 1 estava usando um All Star que ele mesmo havia retirado todas as 

“informações” que podia, transformando-o em um tênis inteiramente liso. Já o Entrevistado 3 
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afirma ter comprado um All Star com a bandeira da Inglaterra por ter tudo a ver com ele. A 

marca oferece pela quantidade de variações do tênis, uma possibilidade de personalização e 

individualização, assim como sua superfície é propícia para interferências e customizações. 

O enfoque ao corpo, não pelo All Star ser uma peça de vestuário, mas pela 

simpatia dos entrevistados ao efêmero, ao narcisismo que é alimentado e reforçado com o uso 

do All Star. O imaterial e o imaginário também estão fortemente presentes no consumo do 

objeto pelos entrevistados, devido a enorme quantidade de conotações, referências e 

simbologias cujo produto está ligado. Já da mobilidade, é inevitável separar o All Star de sua 

funcionalidade de calçado. 

Podemos atribuir também o caráter pós-moderno do consumo ao perfil pós-

moderno das identidades dos entrevistados. Isto porque, caso não ocorressem os fenômenos 

que resultam na identidade pós-moderna, como a quebra da barreira espaço/tempo, e a 

democratização e imediatismo das trocas de informações e multiculturalismo, seria impossível 

que se criasse uma cultura na cidade (de jovens músicos do rock santamariense), cujas 

simbologias e referências são quase que em absoluto resgatadas de cenários exteriores, em 

nível internacional.  

E ainda mais difícil seria esta cultura constituir diferenças mais importantes que as 

diferenças regionais e nacionais. Por conseqüência disso, o All Star, símbolo desta cultura do 

rock, é consumido pelos entrevistados de forma tão natural e convicta, com tanta fidelidade e 

carga emotiva. O consumo do All Star com as conotações que têm para os entrevistados e seu 

grupo social é um fenômeno contemporâneo que pode ser, portanto, classificado como pós-

moderno, da mesma forma que tal consumo só existe com este propósito e simbologias 

porque os fenômenos globalizantes e pluralizantes desenvolveram-se nos últimos tempos. 

Quanto à moda e indumentária, não podemos classificar o All Star como um ou 

outro nos casos analisados. Não temos como verificar de maneira segura se em outros locais o 

All Star é usado com a mesma representatividade. Sabemos que o valor do objeto está para os 

entrevistados associado ao tempo. Mas seria tempo o suficiente para considerá-lo 

indumentária? Pelo seu uso tão globalizado, talvez o objeto esteja mais perto da moda.  

Entretanto, seu caráter identificador de um grupo social talvez o aproxime mais da 

indumentária, inclusive pelo seu uso prolongado durante anos de vida dos entrevistados, o que 

faz deste consumo algo não tão efêmero. Mas de qualquer forma, são apenas conceitos. O 

importante é ressaltar que, como afirmou Lypovetsky (1989), a generalização do processo da 

moda é o que caracteriza estruturalmente a sociedade de consumo, e desta forma, a análise a 
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partir de um item do vestuário dos entrevistados revelou muito sobre suas identidades e 

sobre a função do consumo em suas vidas.  

 

 

4.2. O BRAND EQUITY DA ALL STAR 

 

Aqui iniciaremos a terceira etapa da segunda fase desta pesquisa. Após uma 

análise das entrevistas com a amostragem selecionada, feita pela perspectiva dos estudos 

socioculturais, através de uma abordagem sociossemiótica, faremos agora a mesma análise 

pelo ponto de vista do mercado, o ponto de vista econômico, através da perspectiva do brand 

equity. É necessário ressaltar que, em uma pesquisa que tenha foco neste ponto de vista, a 

amostragem segura deve ser maior e melhor delimitada, pois o interesse econômico é o de 

atingir um grande número de consumidores.  

Entretanto, o objetivo deste trabalho descarta este esforço, uma vez que a real 

finalidade desta pesquisa é fazer uma relação entre a marca do ponto de vista sociológico e do 

ponto de vista econômico. Assim sendo, as informações de brand equity aqui valerão para, e 

somente para os entrevistados, pois estimamos que estas informações, em princípio, são 

suficientes para uma relação sociológica.  

Para analisar a marca do ponto de vista econômico, iremos analisar as respostas 

dos entrevistados de modo a detectar as cinco dimensões da marca segundo a técnica de brand 

equity delimitadas no referencial teórico. São elas a lealdade à marca, o conhecimento do 

nome, a qualidade percebida, as associações da marca em acréscimo à qualidade percebida e 

os ativos do proprietário da marca. 

 

 

4.2.1. Lealdade à marca All Star 

 

Podemos concluir que os consumidores entrevistados são leais à marca, uma vez 

que o entrevistado que afirma usar o produto há menos tempo em relação aos demais o faz a 

pelo menos seis anos. O Entrevistado 1 afirma comprar o produto há cerca de 15 anos. Por 

este motivo, podemos classificá-los na pirâmide dos níveis de lealdade à marca no nível mais 

alto, o de “comprador comprometido”.  

A lealdade à marca, segundo Aaker (1998) faz com que os consumidores 

continuem comprando a marca mesmo sabendo da existência de outras marcas com 
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qualidades superiores. Para saber se o consumo constante e comprometido dos entrevistados 

fazia parte deste perfil de comportamento, foram questionados se tais consumidores tinham 

conhecimento de algum tênis que fosse superior em termos de qualidades técnicas e 

funcionais. O Entrevistado 1 declarou que desconhece tênis melhor, o que o descarta desta 

análise específica. Da mesma forma, o Entrevistado 3 declara que não conhece um tênis que 

dure tanto, o que também o descarta deste perfil de comportamento. 

Já o Entrevistado 4, quando questionado se conhecia tênis melhor, respondeu “não 

que eu goste”. Claramente afirma que reconhece a existência de tênis de qualidades 

superiores, mas que estes não estão de acordo com seu gosto. O entrevistado em questão 

revela assim seu perfil de consumidor leal. O Entrevistado 2 vai além ao afirmar que “de 

longe” o All Star não é o melhor, revelando que para ele, qualidade não é o forte do produto. 

O Entrevistado 2 revela assim que também se inclui neste perfil de comportamento de 

consumo. De maneira geral, podemos dizer que os consumidores entrevistados são do nível 

mais alto de lealdade, e, ou acreditam que não existem tênis melhores, ou acreditam que 

mesmo que o All Star seja muito pior, ainda o preferem. 

 

 

4.2.2. Conhecimento da marca All Star 

 

Por serem consumidores conctantes da marca, e justamente serem selecionados 

para a entrevista por este motivo, certamente existe o conhecimento da marca. O nome da 

marca All Star certamente está associado ao produto. Quanto aos níveis de lembrança, ocorreu 

a impossibilidade de se fazer uma pesquisa entre os entrevistados de modo a detectar se esta 

estava no nível de lembrança ou top of mind, pois estes tinham o conhecimento do propósito 

da entrevista, e tal conhecimento poderia influenciar suas respostas. 

Quando perguntados se lembravam de ter visto alguma propaganda da marca 

atualmente, os entrevistados 3 e 4 afirmaram que souberam de uma ação que foi feita em 

Porto Alegre, e também lembravam de ter visto anúncios em revistas de música. O 

Entrevistado 1 lembra-se de um slogan, na década de 1990. Todos os entrevistados 

responderam que costumam ver frequentemente o All Star na mídia em geral, em novelas, 

principalmente em filmes e videoclipes.  
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4.2.3. Qualidade percebida da marca All Star 

 

Como vimos anteriormente, em lealdade à marca, e que confirma o que Aaker 

(1998) alega quando diz que esta dimensão não pode ser determinada de forma objetiva, os 

consumidores entrevistados não afirmam nenhuma coerência ou unidade em suas 

considerações a respeito dos atributos técnicos funcionais do produto. Entretanto, quando 

questionados se o All Star era um bom tênis, todos afirmaram afirmativamente. O 

Entrevistado 1 ainda respondeu que hoje em dia o considera excelente.  

Mesmo assim, os entrevistados parecem não preocupar-se muito com as 

dimensões de qualidade delimitadas por Aaker (1998). Fatores como o acabamento são 

ignorados, uma vez que a estética “suja” e “desgastada” acaba agregando mais valor ao objeto 

em alguns casos. Quanto à durabilidade, por exemplo, o Entrevistado 2 reclama pelo All Star 

não ser durável. Já o Entrevistado 3 afirma que durabilidade é uma das principais qualidades 

do produto, e ainda, que usou um mesmo tênis da marca por três anos.  

 

 

4.2.4. Associações da marca All Star 

  

Segundo Aaker (1998), as associações irão conquistar a lealdade da marca. 

Perguntamos, portanto, o motivo pelo qual os entrevistados preferiam All Star, e em suas 

respostas estes argumentaram com associações, como por exemplo, a infância, adolescência, à 

uma banda de rock, à outras peças de roupa. Dos doze tipos de associações de marca 

definidos pelo autor, somente não foram detectadas associações com o país/área geográfica.  

Como associações aos atributos do produto, podemos considerar as seguintes 

respostas: “um tênis retrô”, “cano alto”, “no início ele é um pouco desconfortável, mas depois 

ele vai cedendo”, “eu tive um All Star branco”, “é um tênis que não tem frescura”, “o último 

All Star antes desse era vermelho”, “cumpre o papel dele”, “quanto mais liso melhor” 

Como associações aos intangíveis, podemos considerar as seguintes respostas: 

“lembra a minha infância, e me remete ao rock”, “é estiloso”, “aquele estilo urbano”, “dá pra 

dizer que ele é atual num ponto de vista geral, mas ele remete algo da minha infância, minha 

adolescência, me remete a essa época”, “excelente”. Como associações aos benefícios ao 

cliente, podemos considerar as seguintes respostas: “eu não conheço um tênis que dure tanto”. 

Como associações ao preço relativo, podemos considerar as seguintes respostas: “é barato. 



  
 
103 

Um tênis muito barato”, “é um tênis barato”, “baratíssimo”, “ele é mais popular por ser 

barato”.  

Como associações ao usuário/consumidor, podemos considerar as seguintes 

respostas: “é uma questão de estilo, de identidade”, “combina comigo”. Como associações a 

celebridades, podemos considerar as seguintes respostas: “me lembra Ramones”. Como 

associações ao estilo de vida, podemos considerar as seguintes respostas: “quando saio 

sempre uso All Star”. Como associações a classe de produtos, podemos considerar as 

seguintes respostas: “com uma calça um pouquinho larga não combina o All Star”, “o jeans é 

uma coisa que remete ao All Star”. 

Estas são somente algumas respostas para ilustrar como esta única marca possui 

tantos tipos de associações. O mais importante é ressaltar que, das associações declaradas 

pelos consumidores, as mais citadas foram sobre estilo de vida, celebridade (três dos quatro 

entrevistados remetem à uma mesma banda, Ramones), intangíveis e usuário/consumidor. 

Destas últimas, o estilo de vida é o tipo de associações mais fortes detectadas. 

 

 

4.2.5. Extensões da marca All Star 

 

Segundo o website oficial da Converse (www.converse-allstar.com.br), a empresa 

atualmente está renovando a linha de produtos, com séries mais direcionadas para públicos 

específicos, segmentados, produzindo outros tipos de calçados, como botas, sapatos femininos 

e sandálias. São sete séries denominadas Indie, Varsity, Conceito, Kids, Sports Inspired, 

Urban e Basketball. Para os entrevistados, isso não afeta a marca, e alguns até demonstraram 

interesse nos novos modelos, como o Entrevistado 4, que afirma que gostaria de adquirir 

modelos de séries novas, e o Entrevistado 2 que já possui um. Esta estratégia de extensão é 

recente, e não podemos estimar seu efeito para os entrevistados em longo prazo, mas por 

enquanto, pode-se dizer que a conseqüência é positiva, ressaltando o nome da marca. 
 

 

4.3. CRUZAMENTOS FINAIS 

 

Até este momento, foram detectados os valores sociais do All Star, foi realizada 

uma análise sociológica dos valores signo e símbolo, e foi feita uma delimitação do brand 

equity da marca. Temos uma marca e dois pontos de vistas diferentes sobre a mesma. Faremos 
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agora um cruzamento entre as conclusões de cada ponto de vista, de modo a destacar o que 

um poderia contribuir para o outro.  

Por ser o brand equity uma técnica de avaliação bem estabelecida e difundida, e 

por ser a sociossemiótica uma visão não usual e relativamente nova sobre a marca, usaremos 

como base o brand equity, e este será o lugar em que as conclusões sociológicas serão os 

argumentos de crítica e/ou reforço. A começar pela lealdade à marca. 

Segundo o brand equity, os consumidores entrevistados podem ser considerados 

consumidores leais do mais alto nível, uma vez que são compradores comprometidos, e a 

maioria afirma que consideram outros tênis melhores em algum nível. Entretanto, pela análise 

sociossemiótica, pudemos verificar que alguns dos entrevistados declarou que usaria uma 

imitação ou falsificação do All Star, mas também foi constatada uma preocupação com a 

qualidade de tal falsificação.  

Ora, sendo a qualidade um simulacro funcional, principalmente para estes 

consumidores que confirmam a existência de outros tênis com mais qualidade, podemos 

afirmar que a qualidade é um álibi para continuar usando o All Star. Contudo, três de quatro 

entrevistados afirmaram que possuem já alguma experiência com falsificações, e é daí que 

vêm suas argumentações. Se tais consumidores já usaram falsificações ou imitações, isso 

invalida a lealdade do ponto de vista do brand equity.  

Como vimos, o objeto de consumo pode ser substituído por qualquer outro objeto. 

Os entrevistados listaram uma série de outros objetos que equivalentes, que possuíam a 

mesma representatividade do All Star. Estes são objetos que tais indivíduos já possuem, já 

adquiriram, a maioria, e outros objetos eles demonstram-se propensos a adquirir. O brand 

equity visualisa a marca de forma categórica, ou seja, preocupa-se em posicionar a marca 

como representante de uma categoria de produtos.  

A análise semiológica, por sua vez, revela que o produto, uma vez marca, e por 

conseqüência disso, valor signo, inclusa em uma lógica social de diferenças, acaba por 

concorrer com diversos outros objetos de consumo. O brand equity peca, portanto, ao 

categorizar a marca, pois uma vez que o que se consome são significantes, e uma vez que se 

consome a fim de realizar uma troca de significados, o poder econômico destes consumidores 

dilui-se, não em uma lista de compras, não em prateleiras de supermercados, mas em uma 

semiosfera flutuante de valores signos, em uma “lista” de símbolos culturais que compõem a 

identidade de tais consumidores. O brand equity, categorizando o produto, o insere em uma 

lógica de diferenças também, mas diferenças paradigmáticas, ignorando as diferenças 

sintagmáticas que a análise sociossemiótica revela.  
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Segundo a análise sociossemiótica, o All Star foi detectado como um símbolo de 

identificação do grupo social cultural que tais indivíduos estão inclusos. Esta identidade é tão 

forte para os indivíduos, que supera a identidade regional, outra identidade forte detectada. 

Podemos concluir a partir deste fato, que a suposta lealdade ao All Star é na verdade a 

lealdade ao grupo, ao sistema de significados do grupo. A lealdade à marca segundo o brand 

equity, ao levar em consideração somente a relação marca/consumidor, desconsidera que a 

lealdade à marca é na verdade uma lealdade a uma relação muito mais abrangente, de 

consumidor/contexto sociocultural. 

Quanto à lembrança do nome da marca, embora talvez tenha sido ajudada a ser 

construída por ações de comunicação da empresa, a análise sociossemiótica revelou que a 

simbologia e o consumo cultural constituinte da identidade dos entrevistados foi muito mais 

importante para que se fizesse uma memorização e lembrança. O brand equity preocupa-se 

novamente em categorizar a marca, fazendo mais uma vez uma diferenciação paradigmática 

com outras marcas da mesma categoria de produto.  

Este ponto pode ser reforçado pelas teorias de consumo, que afirmam que o 

consumo segue uma lógica de diferenças, e trabalha de forma discriminatória. Os 

consumidores entrevistados realmente revelaram que o All Star é um anti-sapato, ou um anti-

Rainha, ou um anti-Quix, ou anti qualquer outro calçado que represente um estilo de vida 

oposto ou diferente dos que tais usuários usam. A contribuição da análise sociossemiótica, 

entretanto, vem neste fator “estilo de vida”. A diferença paradigmática do All Star em relação 

a outros calçados é nada mais que um simulacro funcional para uma diferenciação de todo um 

conjunto de simbologias que caracterizam uma classe social, e tais diferenciações são 

sintagmáticas.  

Talvez uma das maiores contribuições do ponto de vista sociossemiótico seja 

sobre a qualidade percebida no brand equity. Para este último, a qualidade percebida pode ser 

importante principalmente quando esta é fator decisivo da compra. Entretanto, a mesma 

técnica afirma que esta não pode ser determinada de forma objetiva. Revela uma dificuldade 

em definir o que é a qualidade percebida, e porque esta é tão importante. Entretanto, quando 

compreendemos que a qualidade percebida, nada mais é do que um conjunto de simulacros 

funcionais mascarando a função descriminante do consumo, a compreensão desta dimensão 

da marca fica mais clara.  

Pudemos ver através da análise sociossemiótica, que todos os entrevistados 

consomem pelo mesmo motivo, de identificação, de discriminação. Entretanto, seus 

argumentos e opiniões diferem muito, ao ponto de um entrevistado afirmar que não conhece 
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tênis de melhor qualidade, e outro afirmar que de longe o All Star é o de melhor qualidade. 

Tal incoerência é o que talvez faça com que a dimensão “qualidade percebida” do brand 

equity seja um tanto quanto nebulosa.  

Para o brand equity, a qualidade percebida é fruto de decisões tomadas pela 

empresa, como características primárias e secundárias do produto, conformidade com as 

especificações, etc. A análise sociossemiótica demonstrou que tais argumentos são usados 

como simulacros funcionais para justificar o consumo de diferenciação, mas de diferenças tais 

que fogem do controle da empresa. 

O brand equity mais uma vez prejudica a si mesmo ao categorizar a marca, o que 

limita sua perspectiva sobre a mesma, impedindo a possibilidade de visualizar a marca no 

principal universo que esta atua, o sociocultural. Mas não podemos negar o fato que existe 

uma tentativa por parte do brand equity de analisar a marca neste sentido. Esta tentativa diz 

respeito às associações da marca, que visam a marca de forma muito semelhante a uma 

função signo.  

O brand equity afirma que a lealdade será resultada das associações da marca. 

Segundo a análise sociossemiótica, esta afirmação está correta para o caso estudado, uma vez 

que a lealdade à marca demonstrou-se ser um resultado à lealdade ao sistema de significados 

do grupo, que são nada mais que associações e referências representativas. Entretanto, a 

abordagem das associações pelo brand equity mistura o macro-sistema de consumo, que são 

os sistemas de significados, com o micro-sistema de consumo, a dita relação 

consumidor/marca, resultante da visão categórica de marca em que esta técnica de marca 

posiciona-se.  

Para um produto como o All Star, consumido por indivíduos como os 

entrevistados, este micro-sistema de consumo não tem tanta importância em termos de 

lealdade, uma vez que tal lealdade deriva do macro-sistema. Como pudemos notar, a maioria 

das associações da marca All Star foram de estilo de vida, o que remete diretamente à 

identidade dos entrevistados, assim como as outras bastante citadas, de celebridade, 

usuário/consumidor e intangíveis também o fazem. Não somente dizem respeito às suas 

identidades, como também é importante destacar que remetem ao sistema de significados, a 

um contexto, um processo cultural e social. 

Tipos de associações como atributos do produto, preço relativo, uso/aplicação e 

classe de produto são, como já visto, segundo a análise sociossemiótica, simulacros 

funcionais que tentam justificar de forma racional as demais associações. A chave da lealdade 
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da marca, pelo menos no caso estudado, está na lógica de diferenças que foge à 

categorização da marca, o que diminuem a importância de associações destes outros níveis.  

As associações da marca peca ao assumir tanto os simulacros funcionais quanto os 

valores descriminantes como a “mesma coisa”, ou pelo menos, coisas diferentes que estão em 

um mesmo nível. Poder-se-ía argumentar que, segundo a técnica de brand equity, cada marca 

possui finalidades diferentes, e no caso estudado, as associações de estilo de vida são mais 

importantes, o que poderia ser diferente para outra marca, produto ou consumidor. Entretanto, 

o caso estudado comprova as teorias sociológicas do consumo, e estas, ao contrário deste 

estudo, não foram baseadas em uma marca específica, nem mesmo consumidores específicos.  

A visão categórica da marca também caracteriza a última dimensão do brand 

equity, a das extensões da marca. Tais extensões dizem respeito à atribuição da marca em 

diferentes categorias de produtos. Segundo a pesquisa realizada no presente trabalho, para os 

consumidores entrevistados, as extensões da marca All Star pouco afetam sua imagem. Para o 

brand equity, as extensões são vistas também como fatores que se encontram no poder de 

decisão das empresas.  

Contudo, a análise sociossemiótica detectou a existência de extensões mais 

importantes para o fortalecimento ou enfraquecimento da marca, que fogem ao poder de 

controle da empresa. A marca All Star, como revelaram as entrevistas, estende-se nas 

referências e associações com outros símbolos constituintes do universo de símbolos culturais 

compartilhados pelos entrevistados. A preocupação do brand equity em restringir a 

perspectiva das extensões da marca poderia ser justificada talvez pelo fato deste ser uma 

ferramenta de avaliação da empresa, dando preferência ao que a empresa detém o controle.  

Neste aspecto, casos em que a extensão da marca para diferentes categorias de 

produtos prejudicaram, ou até mesmo arruinaram a marca são narrados como ilustrativos da 

importância de sabe trabalhar com tais extensões. Entretanto, como vimos na análise 

sociossemiótica, é no uso social que a marca se desenvolve, e compreender como o 

consumidor irá assimilar extensões da marca exige que se compreenda o sistema de 

significação em que o consumo de tal marca está situado, ou seja, é necessário que se assuma 

a lógica de diferenças em que a marca está inclusa. Uma visão do consumo tão categórica 

pode impedir que se faça um planejamento eficiente de uma extensão.  
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CONCLUSÕES FINAIS 
 

 
Após analisar a marca nos dois pontos de vistas propostos, e de relacionar tais 

perspectivas umas com as outras, encontramos esclarecimentos enriquecedores sobre o 

consumo contemporâneo, sobre a marca no contemporâneo, e sobre a visão mercadológica da 

mesma. Se este estudo pode ter comprovado alguma coisa, algo que possa ser dito com 

convicção, é a inquestionável contribuição da visão sociológica sobre o consumo para a 

compreensão da marca. 

Mais do que isso, podemos também concluir que a análise sociológica não só é 

enriquecedora para uma visão mercadológica, como também se faz necessária. Como defende 

Semprini (2006), a fato de as marcas terem se desenvolvido paralelamente ao consumo, e pelo 

consumo ter-se diluído nos processos sociais, existe uma necessidade de se ampliar a 

perspectiva de análise, o que o presente estudo colocou em prática ao analisar a marca do 

ponto de vista sociológico. Ficou claro que uma análise sociológica é muito mais ampla e rica 

em esclarecimentos do que uma analise limitadamente mercadológica.  

Como visto anteriormente, Semprini (2006) delimitou três dimensões para a marca 

neste contexto social: a natureza semiótica da marca, a natureza relacional da marca e a 

natureza evolutiva. Através do presente estudo, verificamos uma natureza semiótica da marca 

All Star, uma vez que esta possui valores signo. Dizer que a marca All Star possui valores 

signo implica dizer que esta atribui sentido ao objeto empírico, que esta faz do consumo do 

All Star um meio de troca de significados. A partir de todas as representações e associações 

detectadas, vimos que a marca é um representante das simbologias constituintes das 

identidades pessoal e grupal dos consumidores entrevistados. 

A natureza semiótica da marca resulta, como visto anteriormente, de uma 

necessidade das sociedades ditas pós-modernas de buscar significado e sentido à vida. Através 

da análise sociossemiótica pudemos concluir que o consumo da marca All Star pelos 

entrevistados pode se adequar ao perfil de consumo pós-moderno. Pôde-se também detectar 

na marca All Star uma natureza relacional. Em primeiro lugar, ao constatar sua dimensão 

inter-subjetiva, ao verificar que a marca All Star é uma resultante de trocas de significados 

entre os integrantes do grupo social analisado. 

Em segundo lugar pela detecção de uma dimensão contratual da marca All Star, 

pôde-se verificar que os entrevistados assumem um valor funcional como argumento à 

aquisição de um All Star. A dimensão contratual também implica uma fidelidade à marca, 

esta, também detectada. Estas duas dimensões constituem o caráter relacional da marca, e a 
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All Star revelou-se, pelo menos aos consumidores entrevistados, um lugar de diálogo, de 

troca de sentidos. 

Para os consumidores entrevistados, a All Star é um símbolo de identificação de 

grupo. Este grupo é definido por um fenômeno cultural, que tem como símbolo base o rock. 

Tanto o rock quanto as simbologias derivadas, constituem esta cultura e conseqüentemente a 

identidade dos entrevistados. Entretanto, tais simbologias são ulteriores ao surgimento da 

marca: o primeiro Converse All Star produzido surgiu em 1917, muito antes do próprio 

surgimento do rock. O fato de uma marca tão antiga existir por tanto tempo, e de que esta seja 

hoje consumida como símbolo de uma cultura posterior ao seu surgimento, só comprova a 

natureza evolutiva da marca All Star, comprovada com este estudo. 

Foi verificado que a marca All Star, como objeto signo de consumo, poderia ser 

substituída em significado por outros objetos. Entretanto, para um melhor esclarecimento de 

até que ponto isso poderia interferir no mercado de consumo da marca, e quais são as 

conseqüências na economia e lucratividade da empresa devido a este fenômeno, os 

entrevistados deveriam ter sido questionados sobre seus hábitos de consumo gerais, ou, 

grosso modo, descobrir o que os consumidores fazem com seu dinheiro. Traria a natureza 

semiótica da marca conseqüências econômicas para a empresa? Eis um novo problema a ser 

explorado.  

Outro fenômeno que pôde ser comprovado, foi o de que a marca All Star, para os 

entrevistados, segue uma lógica de diferenças. Isso implica dizer, como vimos, que o 

consumo da All Star em questão é discriminatório, ou seja, contribui para uma hierarquização 

social. Concluímos também, como já era previsto pelas teorias expostas no referencial teórico, 

que tal discriminação não é consciente. Ela é feita através da formação das identidades 

pessoal e grupal de cada consumidor entrevistado. Ou seja, seguindo a lógica das diferenças, a 

identificação com outros grupos ou outras classes discrimina grupos e classes diferentes. As 

identidades, portanto, demonstraram ser o fator motor de consumo da marca. 

Vimos também que tal discriminação, além de ser feita através das identidades, é 

justificada por simulacros funcionais. Podemos, portanto, comprovar, pelo menos no caso 

estudado, a existência dos simulacros funcionais como álibis para um consumo 

discriminatório. Podemos concluir também que, devido à sua natureza simulada, é facilmente 

detectada uma incoerência, uma argumentação insustentável e contraditória, nos discursos 

sobre funcionalidade.  

Verificamos também que os simulacros funcionais podem ser usados como álibis 

para relações de diversos níveis, seja para o uso do All Star, seja para o não uso de outro tênis, 
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seja para a diferença entre sujeitos, seja para a diferença entre grupos. Vimos que simulacros 

funcionais podem ser desde atributos técnicos do objeto a conceitos efêmeros de estética, 

beleza, estilo. Tais simulacros foram também importantes pois confirmaram a estilização da 

realidade, o que também classifica o consumo do All Star como pós-moderno.  

Outra grande importância revelada dos simulacros funcionais é que, através do 

discurso funcional é que foi possível detectar as reais funções discriminatórias do consumo da 

marca. Isto comprova também a importância e contribuição incalculável de uma análise 

lingüístico-semiológica para compreender o consumo do ponto de vista sociológico. Podemos 

concluir que a verdade sobre o consumidor não está, portanto, no que ele afirma ser verdade, 

mas sim na análise do discurso de tal afirmação. 

A análise sociológica da marca também permitiu uma crítica à perspectiva 

econômica. Ao correlacionar as conclusões da análise sociossemiótica ao brand equity da 

marca All Star, pudemos complementar cada dimensão deste último. Vimos que a 

categorização da marca pela visão economicista, ao preocupar-se principalmente com o 

comportamento de compra do consumidor, ignora a função social do objeto. Ao fazer isso, a 

concepção de lealdade à marca fica “bitolada”, o que impediria a empresa de detectar ameaças 

ou oportunidades muito mais significativas no âmbito cultural em que esta está inclusa.  

A preocupação mercadológica com o conhecimento do nome da marca como 

representante de uma categoria de produto também poderia ser substituída, ou pelo menos 

complementada, por uma preocupação com o conhecimento do nome da marca como 

simbologia de uma identidade grupal, de um processo cultural, de um sistema de significados. 

Esta nova perspectiva se faz necessária uma vez que concluímos que o consumo do All Star 

no caso estudado se dá a partir de um processo cultural, que por sua vez se forma através de 

um sistema de significados específico. 

Quanto à qualidade percebida, encontramos uma explicação sociológica para a sua 

falta de objetividade, e consequentemente uma possível solução. A qualidade percebida é uma 

equivalente ao simulacro funcional. Entretanto, na perspectiva econômica, ela é assumida 

como verdade quase absoluta, ao contrário da teoria do consumo discriminante. Desta forma, 

verificamos que a qualidade percebida não é realmente “percebida”, mas sim mitificada, 

simulada.  

Concluímos desta forma, que mais importante do que valorar uma qualidade, é 

compreender o real propósito que o consumidor tem em usar tal qualidade como argumento 

de compra; da mesma forma buscamos compreender a função discriminante no consumo do 

All Star através dos simulacros funcionais. A técnica de brand equity, como pudemos notar, 
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realmente parece se basear nas teorias sociológicas sobre consumo. Contudo, por ter origem 

puramente empírica e econômica, ignora o valor da semiótica nos processos de consumo, e 

sendo a marca o local de um discurso, o brand equity deixa de aproveitar o potencial 

esclarecedor da linguagem neste processo.  

A análise sociossemiótica também ajudou a compreender melhor a dimensão das 

associações da marca do brand equity, uma vez que esta dimensão pode ser melhor 

organizada e os tipos de associações podem ser hierarquizados em grau de importância para a 

lealdade e argumento final de compra (para a sociologia, o termo mais adequado seria “uso”). 

As associações da marca são fatores que, segundo as teorias sociológicas do consumo 

abordadas neste trabalho, podemos classificar como de identidade e diferença ou de 

simulacros funcionais.  

As de simulacros funcionais estarão implicitamente ligadas às associações de 

identidade e diferença, uma vez que estas servem para justificar de forma racional a 

identificação e discriminação do consumo. As de identidade e diferença são as mais 

importantes, pelo menos no caso estudado, uma vez que o consumo é feito em função das 

mesmas. De menor importância, as de simulacros funcionais são importantes para que se 

compreenda e detecte as anteriores.  

Como associações do tipo simulacros funcionais, podemos classificar as de 

atributos do produto, as intangíveis, as de benefícios ao cliente, as de preço relativo, às de uso 

aplicação, as de classe de produto, as de relação com concorrentes e as de país ou área 

geográfica. As de atributos do produto, por dizerem respeito às especificações técnicas e 

funcionais do produto, que como vimos, são muito usadas pelos entrevistados como 

simulacros funcionais. As intangíveis, por serem as que abrangem os conceitos estéticos 

efêmeros, muito usados como simulacros funcionais para o consumo da moda.  

As associações de benefícios ao cliente são também simulacros funcionais por 

estarem ligados aos atributos do produto, são benefícios resultantes de um fator técnico, mas 

que por sua vez só gera um argumento semelhante ao dos intangíveis, e continua a mascarar a 

função discriminante do produto. As de preço relativo dizem respeito ao preço usado como 

justificativa racional a um consumo que tem a finalidade real de diferenciação.  

A associação de uso e aplicação é outro simulacro funcional de forma equivalente 

à de atributos do produto. Da mesma forma a classe de produto, diferenciação de concorrente 

e área geográfica também o são. A própria técnica de brand equity poderia ter admitido-os 

como sendo atributos do produto. Todos são equivalentes, e o ponto de vista sociossemiótico 

faz com que assim sejam mais bem compreendidos.  
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As associações de identidade seriam as de usuário/consumidor, por esta ser 

equivalente à identidade pessoal do consumidor. As de estilo de vida são equivalentes à 

identidade de grupo do consumidor; já as de celebridade constituem uma simbologia 

aspiracional do consumidor, explicadas pela lógica de simulação perante as possibilidades 

reais de promoção social, que também explicam o caráter ambíguo da marca.  

É necessário ressaltar que tais afirmações, por serem baseadas em uma experiência 

específica, no caso específico deste estudo, são de caráter hipotético. Não se exclui a 

possibilidade de que a mudança de qualquer das variáveis em que este estudo se baseou 

(como classe social, uma outra marca, um outro grupo social) possa mostrar resultados 

diferentes. Contudo, este estudo nos levou a crer que a estrutura do brand equity poderia ser, 

pelo menos, revista. 

Podemos concluir por fim, que a perspectiva sociológica, aliada à econômica, pode 

resultar em uma visão mercadológica, embora mais complexa, muito mais esclarecedora. Por 

este motivo, podemos estimar a possibilidade de uma aplicação prática mais eficiente no 

planejamento de uma marca.  
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ANEXO A – Imagens de filmes com All Star3 
 
 

 
“Back to the Future”, de Robert Zemeckis 

 
 

 
“Trainspotting”, de Danny Boyle 

 
 

 
“Rocky”, de John G. Avildsen 

 
 

                                                 
3  FONTE FOTOS: http://pasmosfiltrados.blogspot.com/2007/03/all-star-cameos.html 
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“Little Miss Sunshine”, de Jonathan Dayton e Valerie Faris 

 
 

 
“Sin City”, de Robert Rodriguez e Frank Miller 

 
 

 
“Sin City”, de Robert Rodriguez e Frank Miller 
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“I, Robot”, de Alex Proyas 

 
 

 
“Before Sunrise”, de Richard Linklater 

 
 

 
“Requiem for a Dream”, de Darren Aronofsky 
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“A History of Violence”, de David Cronenberg 

 
 

 
“Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, de Michel Gondry 

 
 

 
“Marie Antoinette”, de Sofia Coppola 
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ANEXO B – Plano de pesquisa  

 
 

FASE 1 
 

Construção de um referencial teórico. Refere-se ao levantamento de teorias sobre consumo, 
identidade, moda, de técnicas de marca e de dados sobre o objeto de estudo All Star. 
 
MÉTODO: pesquisa bibliográfica. 
 
 

FASE 2 
 
1ª ETAPA – DEFINIR OS VALORES SOCIAIS 
 
- VALOR DE USO: definir a categoria de produto que o objeto All Star se enquadra. 
 
MÉTODO: pesquisa bibliográfica.. 
 
 
-VALOR DE TROCA: definir o valor econômico/monetário do objeto All Star no ambiente 
de estudo (Santa Maria/RS). 
 
MÉTODO: pesquisa quantitativa. 
 
 
-VALORES SÍGNO E SÍMBOLO: detectar as simbologias e representações da marca All 
Star para os consumidores. 
 
MÉTODO: pesquisa qualitativa. 
TÉCNICA: entrevista. TIPO: não-estruturada. 
 
 
 
2ª ETAPA – RELACIONAR OS VALORES SOCIAIS COM AS TEORIAS DE 
CONSUMO 
 
VALORES SOCIAIS vs. TEORIAS DE CONSUMO = PRIMEIRAS CONCLUSÕES 
 
 
3ª ETAPA – VERIFICAR AS DIMENSÕES DA MARCA ALL STAR SEGUNDO O 
BRAND EQUITY 
 
 
4ª ETAPA – RELACIONAR AS CONCLUSÕES DAS DUAS ÚLTIMAS ETAPAS 
 
BRAND EQUITY vs. PRIMEIRAS CONCLUSÕES = CONCLUSÕES FINAIS 
  

 


