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RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito de descobrir se os pólos de produção e contexto da 

dimensão subjetiva da marca Dove, através dos atributos percebidos pelas consumidoras são 

relevantes para a geração de identificação das mães para a ampliação da linha Dove Baby. 

Visa verificar se a confiança das mães que utilizam produtos da Marca Dove é suficiente 

para que essas mães troquem os produtos de higiene para bebês que já utilizam pela nova 

linha de higiene infantil Dove Baby. Para que tal objetivo fosse alcançado, foi desenvolvido 

um referencial teórico que aborda temas como a marca pós-moderna, códigos culturais e 

identidade cultural na pós-modernidade. Essa pesquisa utiliza como metodologia a análise de 

conteúdo das campanhas de Dove e Dove Baby, para a pesquisa qualitativa, e traçar um pa-

norama do cenário de relacionamento das consumidoras de Santa Maria/RS com a marca 

Dove e sua identificação para a ampliação da linha Dove Baby. O trabalho analisa qualitati-

vamente as respostas de um formulário aplicado a 10 mães com filhas meninas entre um e 

seis anos de idade na cidade de Santa Maria/ RS. 
 

 

Palavras-chave: Marca Dove; Marca Dove Baby; Marca Pós-Moderna; Identidade Cultural; 

Código Cultural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia, com a força da internet, a segmentação do público alvo tem sido cada 

vez mais, especificamente, utilizada pelas empresas para que o consumidor em potencial 

possa ser encontrado. O mercado segmentado
1
, segundo Ferreira (2009) requer e escolha de 

um grupo específico de pessoas, que se identificam entre si, para fundamentar pesquisas que 

atentem para como o público desse grupo se comporta e que assim seja possível ofertar um 

produto ou serviço. É impossível atender e satisfazer todo o mercado e seu público, pois a-

penas o composto de marketing não é suficiente para tal, por isso o interesse das empresas 

em segmentar o público para atender e satisfazer as necessidades com um nível de aceitação 

maior e uma das ferramentas utilizadas pelas empresas é a ampliação do seu portfólio. 

Este trabalho visa entender a relação dos consumidores das marcas Dove e Dove 

Baby, assim como os pólos de produção e contexto das marcas é importante estudar sobre o 

comportamento das fabricantes e das marcas na pós-modernidade. Para o primeiro capítulo o 

livro A Marca Pós-Moderna de Andrea Semprini foi a obra utilizada para balizar os argu-

mentos referentes aos pólos de produção, emissão e contexto das marcas. O autor apresenta 

as dimensões subjetivas da marca que abordam a Dimensão do individualismo e o atendi-

mento às necessidades e desejos dos públicos mais segmentados, os nichos. Nesta dimensão 

os grupos atendidos são mais restritos e menores, como é o caso de Dove Baby que atende 

especificamente o público infantil. Em seguida a dimensão do corpo que aborda o cuidado 

com o corpo e saúde, (mental ou orgânica) enquanto patrimônio individual. Nesse tópico 

entende-se a importância dada à saúde e bem estar como fator relevante na decisão de com-

pra dos consumidores. 

A dimensão do imaterial também é abordada pelo autor ao perceber que a preocupa-

ção do consumidor não está focada na promessa básica do produto ou em sua qualidade e 

sim nas experiências e sensações que os consumidores irão experimentar ao escolher deter-

minada marca de produto ou serviço. É o caso da sensação de valorização da Mulher como 

uma pessoa de verdade, real, com seus defeitos e qualidades, onde as consumidoras se sen-

tem entendidas pela marca que às atende. Outra dimensão abordada é a da mobilidade onde 

as distâncias físicas não são mais um problema uma vez que a disponibilidade de opções 

                                                           
 
1
Disponível em: 

http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/D96040554BFAFB9B03256D520059AE80/$File/NT00001D12.pdf Acessa-

do em: 11/04/2015 
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para se percorrer distâncias longas são muitas e, no campo virtual, os celulares e a internet 

encurta essas distâncias com ajuda de marcas como as fabricantes de celulares, operadoras 

de telefonia, agências de viagem. 

A lógica de marca abordada por Semprini (2007) permeia as questões das marcas 

que, como Dove, englobam vários produtos diferentes e de diversos usos, desodorantes, sa-

bonetes, xampus, cremes de hidratação corporal, centralizam a produção na marca tornando 

a marca como opção de consumo relacionada aos produtos de seu mix e não mais um produ-

to associado a uma marca. Com a capacidade de se comunicar com os consumidores como 

um centralizador das necessidades dos consumidores, a marca passa a ser um lugar na indús-

tria e, segundo Semprini (2007), passa a receber as atenções do público como referência de 

produtos e não mais de produto. 

Os pólos de produção e contexto, fios condutores deste estudo e problema de pesqui-

sa, são abordados por Semprini (2007) para nortear a relação do pólo da produção, constituí-

do pelos emissores da mensagem publicitária e todos os envolvidos no projeto de marca. O 

pólo da recepção, onde estão os consumidores e todos aqueles que recebem a mensagem e a 

partir daí tomam atitudes sobre o produto, é o pólo que faz o elo de comunicação tanto da 

Indústria para o público em geral quanto do público para a indústria. O pólo do contexto que 

engloba os dois pólos em um cenário ou situação onde tudo acontece, ou seja, no caso deste 

estudo o contexto é a cidade de Santa Maria e a situação do lançamento da marca Dove 

Baby, para identificar junto às mães que responderam o questionário se a marca Dove endos-

sa o uso de Dove Baby por parte delas. 

A dimensão contratual da marca ancora os argumentos da obra de Semprini (2007) 

nas questões de promessa e entrega por parte das marcas e, neste caso, Dove e Dove Baby. O 

autor afirma que a promessa mais importante é aquela pela qual os produtos são realmente 

reconhecidos pelo público e precisam ser cumpridos para que não cause frustrações, quebras 

de contrato, tanto na primeira experiência quanto nos usos futuros. Através de um método 

qualitativo de pesquisa, dez mães responderam um questionário com a pretensão de saber se 

as pesquisadas tinham filhos, a idade dos filhos, se usavam produtos para cuidados infantis, 

quais marcas e produtos, informações relevantes para entender se a força da marca Dove 

junto às mães pode conduzi-las a experimentar os produtos da marca Dove Baby e até mudar 

suas marcas habituais para os produtos da Unilever. 

No segundo capítulo foram pesquisados os assuntos envolvendo a identidade cultural 

que cada pessoa carrega consigo. A importância da identidade cultural para entender o com-

portamento das pessoas se dá pelo fato de que está inserida em um contexto cultural, uma 
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sociedade, um grupo de pessoas com as quais se identificam. Esse grupo social tende a influ-

enciar nas escolhas dos indivíduos fazendo com que comportamento de compra, por exem-

plo, seja desenvolvido, baseado em um padrão de consumo característico daquele grupo. Um 

exemplo da influência dos grupos no comportamento individual dos integrantes está nas 

segmentações de produtos que atendem os desejos de compra de indivíduos que basearam 

seu interesse no convívio com seu grupo social.  

O terceiro capítulo traz o tema dos Códigos Culturais com informações importantes 

sobre as impressões marcantes que as pessoas têm no decorrer de suas vidas sobre determi-

nadas situações. A escolha por determinada marca, segundo Rapaille (2007), tem o mesmo 

processo que todos os outros padrões decisórios na vida. Segundo o autor, todas as pessoas 

têm momentos e acontecimentos em suas vidas que deixam marcas mentais, lembranças for-

tes o suficiente para determinar seus comportamentos relacionados ao evento marcante. A 

obra de Rapaille (2007) mostra o quão importante as impressões marcantes são e o quanto 

elas podem influenciar a decisão e o comportamento de compra dos clientes, sendo uma obra 

fundamental para este estudo. 

A natureza metodológica é fundamentalmente qualitativa pois se baseia em uma aná-

lise do conteúdo das duas últimas campanhas da marca Dove e a última campanha de  Dove 

Baby que contribuiu para as informações relacionadas aos pólos de produção e contexto de 

ambas as marcas. O nível exploratório através de um estudo de caso das duas últimas cam-

panhas da marca Dove e da última campanha de Dove Baby, apresentando nos discursos os 

pólos de produção e contexto das marcas estudadas, aliado aos resultados obtidos por meio 

de uma formulário aplicado a 10 mães de meninas em Santa Maria para se obter informações 

sobre usos dos produtos de Dove e Dove Baby fazem a triangulação necessária para comple-

tar o estudo. 
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2. A MARCA PÓS-MODERNA 

Escrever sobre marca demanda uma carga de informações históricas e dados de mer-

cado com os quais seja possível balizar os apontamentos tornando o assunto claro, coeso e 

fundamentado de tal forma que se consiga reconhecer nos acontecimentos do cotidiano os 

eventos de sua evolução até a contemporaneidade. Isso implica também, convocar autores 

que tratem com clareza, mas ainda assim profundamente sobre o tema marca e suas particu-

laridades, o consumo e a pós-modernidade. 

Semprini (2007) começa seu raciocínio apresentando as críticas que rodeiam as mar-

cas. Historicamente as marcas são criticadas, recebem previsões de seu fim e, constantemen-

te são confrontadas com a situação econômica e social, o que é um paradoxo já que, segundo 

o autor, em um período de aproximadamente cem anos, nunca as marcas tiveram desenvol-

vimentos e difusões tão relevantes. Baseado em dados de faturamento das grandes empresas 

multinacionais, como por exemplo, Wall Mart (220 bilhões de dólares), houve a necessidade 

de criar uma terminologia específica para esses negócios, os Billion Dollar Brand, em livre 

tradução, Marcas de Bilhões de Dólares. Essa cifra é maior do que o PIB de vários países, 

como Dinamarca, Marrocos e Hungria
2
. É possível elencar ainda, marcas como Colgate-

Palmolive (16,7 bilhões de dólares), Kraft Foods (10,5 bilhões de dólares).  

A Unilever apontou em suas operações no Brasil, um crescimento Year To Date (ano 

corrente) no que se refere a faturamento, 8% enquanto o PIB brasileiro não passa dos 2%. Só 

em 2013 a empresa anglo-holandesa de bens de consumo, faturou 15,3 Bilhões de dólares
3
 

no Brasil. Esses números são compatíveis quando se fala de uma empresa presente
4
 em 190 

países e que mais de dois bilhões de pessoas consomem, pelo menos, um produto de seu 

portfólio. Esses números certamente estão ancorados em estratégias bem definidas e comu-

nicação eficaz. Propagandas são veiculadas globalmente, por veículos cuidadosamente defi-

nidos para garantir o máximo de sucesso das mensagens. 

Os investimentos em comunicação e em marketing atingiram em 2004, só nos Es-

tados Unidos, a soma astronômica de 500 bilhões de dólares. E se as marcas pros-

peram, não nos esqueçamos, é porque os consumidores as compram. O sucesso das 

marcas de luxo, por exemplo, em uma conjuntura econômica mundial pouco dinâ-

mica é a prova de um entusiasmo pelas marcas, que não dá sinal de cansaço 

(SEMPRINI, 2007, p.18). 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=65&l=pt> acessado em 12/10/2014. 

3
 Disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2014/05/16/noticiasjornaleconomia,3251519/faturamento-da-

unilever-cresce-12-5.shtm> Acessado em: 12/10/2014. 
4
 Disponível em: <http://www.unilever.com.br/> Acessado em: 12/10/2015 
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Certamente isso não quer dizer que as pessoas estão completamente satisfeitas com 

tudo o que estão comprando das marcas e tão pouco que as marcas fazem seu papel na vida 

das pessoas em sua plenitude. Semprini (2007) elenca quatro fases da evolução das marcas, 

fase da Revolução Industrial, Crise da Indústria, aceleração do consumo e a fase do libera-

lismo e cultura de empresas. Afirma que profundas transformações no papel das marcas jun-

to à sociedade fizeram com que elas tivessem fases de expansão e retração em sua constru-

ção. Em um primeiro momento, com a revolução industrial as marcas passaram a ocupar, 

pouco a pouco, o espaço que até o momento era dos produtos de manufatura, artesanais, a-

nonimamente vendidos sem marcas, reconhecidos apenas através de seus produtores. Com 

isso, em um período de 15 anos (1958 a 1973), as marcas entraram no cotidiano das pessoas 

pelas prateleiras dos supermercados apenas como caráter de identificação, ou seja, apenas 

para identificar que tal marca era responsável por produzir determinado produto. Gradativa-

mente, os produtos antes rurais e fornecidos frescos passam a ofertar aos consumidores op-

ções de maior durabilidade como conservas, carnes embaladas, e são facilmente aceitos com 

o argumento da modernização que impera naquela época. 

Ainda segundo o mesmo autor, o consumo de bens industrializados, na “carona” do 

progresso argumentado pelas marcas, ocupa agora um espaço restrito aos médios e grandes 

centros da sociedade, de forma ainda modesta devido ao monopólio público dos meios audi-

ovisuais que limitavam a comunicação através da propaganda de TV e rádio apenas em uma 

emissora, mas já consolidada e em expansão. 

A segunda fase citada pelo autor é o fator da crise da industrial do petróleo na década 

de setenta, (1973 a 1977), responsável por uma forte queda do aquecimento econômico de 

forma totalmente inesperada. O impacto desse episódio atingiu fortemente as marcas já que 

os consumidores começam a se questionar sobre seus hábitos de consumo e, se suas compras 

agora julgadas supérfluas, incentivadas, em tese, pelas marcas são realmente necessárias. As 

pessoas continuam a consumir, naturalmente, mas suas práticas passam a ser mais cautelosas 

e as marcas passam a aguardar por tempos melhores que viria nos anos 80 com o fim da crise 

econômica e o retorno do desenvolvimento econômico. 

A terceira fase, movida novamente pela aceleração do consumo, pelo desenvolvimen-

to expressivo da comunicação publicitária e o aumento dos espaços de TV e rádio, proveni-

entes da desintegração do monopólio público do áudio visual, acaba por alavancar as marcas 

e as mesmas tomam uma nova posição no cenário comercial, deixando de serem meras re-

presentações de identificação dos produtos, ou seja, apenas nomenclaturas usadas para iden-
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tificar um produto em especial e passando para o patamar de, como afirma o autor, entidades 

autônomas de comunicação. 

As dimensões que “excedem” a realidade do produto tomam à dianteira e tornam-

se o núcleo constitutivo da marca, como se os consumidores pedissem para serem 

estimulados, requisitados, seduzidos pelas marcas, ao invés de serem simplesmente 

informados (SEMPRINI, 2007, p. 29). 

Uma nova fase começa a se desenvolver a partir dos anos 90 com o liberalismo, a 

cultura de empresa e o consumo, como afirma Semprini (2007). O crescimento econômico, o 

desejo de consumo das pessoas, o desenvolvimento tecnológico, mais propriamente a micro-

eletrônica fortalecendo a telecomunicação e o lazer com o aparecimento de celulares, com-

putadores, foto digital, trazem para as marcas uma perspectiva de crescimento e desenvolvi-

mento nunca antes visto e, contudo, em um curto espaço de tempo. A publicidade e a emba-

lagem que prevaleceram como referência dominante de comunicação são confrontadas com 

uma infinidade de técnicas de comunicação. Suportes novos que não se restringem apenas às 

propagandas de TV e Rádio, muitas formas de relacionamento com os consumidores, tudo 

fomentado pelos avanços tecnológicos e pelo surgimento da internet que com sua dissemina-

ção massiva e rápida de informações acabou banalizando o conceito de marca que antes se 

resumia a bens e serviços e agora tange territórios amplos como política, cultura, esporte. 

Em fim, a força conquistada e a disponibilidade econômica somadas ao crescimen-

to permitem a muitas marcas investir maciçamente, para estar cada vez mais pre-

sente na vida cotidiana dos indivíduos. Esta onipresença se traduz com freqüência 

por uma sensação de invasão e de pressão crescente, exercida sobre o indivíduo 

consumidor (SEMPRINI, 2007, p. 33).  

Nota-se que as marcas não pretendem permanecer na esfera da embalagem, passivas 

nos pontos de venda aguardando os consumidores as procurar apenas por notarem sua falta 

em suas despensas. A etapa agora é de ir ao encontro do público-alvo, comunicar a ele a e-

xistência da marca, suas qualidades, seus benefícios e inovações, tornarem-se necessárias aos 

consumidores mesmo que para isso seja preciso entrar no dia a dia das pessoas, em seus 

momentos de lazer, descanso ou até mesmo no trabalho. Ao mesmo tempo em que o faz, as 

marcas continuam sendo amadas, procuradas e alimentam o círculo virtuoso, como afirma 

Semprini (2007), onde o crescimento alimentado pelo consumo garante mais consumo. 

Com todo o desenvolvimento tecnológico favorecendo o “proliferar comunicacional” 

das marcas, torna-se necessário ampliar a oferta, seja de produtos, seja de serviços, para não 

se falar o tempo todo sobre as mesmas ofertas para os consumidores ansiosos por novidades. 

O autor escreve que o setor alimentício que se desenvolveu largamente em números de pra-
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tos prontos em apresentações cada vez maiores. O mercado de eletrônicos, vídeo games, 

câmeras digitais, que se fortaleceu com o advento da internet também tiraram proveito do 

crescimento no mercado. Os setores tradicionais como vestuário também se fortaleceram e 

desenvolveram-se em mais nichos como o mercado de magazines. O segmento de marcas de 

luxo aumentou seu portfólio com mais acessórios, cosméticos, decoração, ou seja, o mercado 

como um todo tirou proveito dessa nova fase de ascensão das marcas. 

Esta aceleração coloca ao consumidor, naturalmente, problemas de escolha, de co-

nhecimento, de orientação, de familiaridade, de confiança diante das ofertas sem-

pre renovadas e modificadas. Neste contexto, as marcas são convocadas a desem-

penhar um papel duplo. O primeiro é de preferência tradicional e contribui para le-

gitimá-las. As marcas continuam a dar segurança, cumprindo sua função de refe-

rência, fator de identificação. Diante de uma hiperescolha desconcertante, o con-

sumidor pode decidir se orientar graças à clareza do discurso ou a familiaridade de 

uma marca conhecida. Neste sentido, pode-se dizer que a multiplicação da oferta 

torna ainda mais necessária a presença das marcas. O segundo papel não contribui, 

necessariamente, para melhorar a percepção das marcas. Porque esta multiplicação 

pode também ter efeitos perversos, aos quais inúmeras marcas não prestaram aten-

ção suficiente (SEMPRINI, 2007, p 41). 

Um exemplo claro acontece com a Unilever que para toda a sua linha de produtos uti-

liza de estratégias como, por exemplo, comprar junto aos varejistas o direito de ocupar espa-

ços maiores que seus concorrentes nas prateleiras, aumentar a eficiência de sua malha logís-

tica disponibilizando centros de distribuição de produtos geograficamente mais próximos 

para garantir um abastecimento mais volumoso e em menos tempo, lançar novos produtos a 

cada três meses exigindo muitas vezes, por falta de espaço nas prateleiras, que produtos com 

menos de dois anos de lançamento sejam delistados, retirados do sortimento e, sua fabrica-

ção e venda descontinuadas, ocasionando questionamentos sobre a real necessidade de au-

mento desse portfólio. A ampliação da marca Omo Tira Manchas é um exemplo de lança-

mento da Unilever, mas neste caso, para um segmento de mercado onde a empresa ainda não 

tinha participação uma vez que a marca Omo é conhecida e encontrada apenas na categoria 

de lavagem de roupas e não no setor de “pré-lavagem” e “tira manchas”, sendo assim, um 

lançamento possivelmente pertinente, que terá sua relevância junto ao público-alvo aferido 

no decorrer de sua entrada no mercado. 

Semprini (2007) traz mais informações sobre o desenvolvimento das marcas e o pa-

pel da comunicação como sua ferramenta de apresentação. Como citado anteriormente, as 

embalagens, os novos suportes e os logotipos, aliados a publicidade como instrumento prin-

cipal de divulgação das marcas tornam-se importantes nesse novo contexto onde a necessi-

dade de divulgação de produtos e serviços confronta a realidade de altos custos de mídia e 

pulverização de comunicação de marca. Os fabricantes precisam variar as mensagens, diver-
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sificar os suportes e se aproximar dos seus destinatários. É preciso atender o público por 

mais segmentado que seja e para isso precisa-se entendê-lo, conhecê-lo. É necessário que 

mais suportes sejam explorados como revistas, embalagens, ponto de venda, internet e, não 

menos importante, é preciso se aproximar do público fugindo da mesmice, utilizando forma-

tos mais individuais de comunicação com o consumidor como, por exemplo, o marketing de 

relacionamento que, através de uma abordagem mais direta junto ao consumidor, como uma 

ligação telefônica, é possível aumentar o contato dele com a marca. 

Para as marcas, recorrer à comunicação é uma necessidade vital, quase uma condi-

ção de existência. Uma marca sem comunicação está condenada a inexpressividade 

e ao anonimato. A multiplicação e a diversificação incessante dos meios e das téc-

nicas de comunicação correspondem, precisamente, a essa necessidade cada vez 

mais complexa para a marca de falar com públicos diversificados, de lhe dirigir 

discursos específicos, de entender sua presença em suas vidas cotidianas, de inte-

ragir mais frequentemente possível com os consumidores (SEMPRINI, 2007, p. 

46). 

Fatores relacionados ao consumo, que dizem respeito a sua desmaterialização são e-

lencados pelo autor. Um aspecto chama atenção, a miniaturização dos produtos que passam a 

ter tamanhos expressivamente menores e, em contrapartida, mais funcionalidades. O setor de 

eletrônica é o que apresenta com mais clareza esse fenômeno, basta comparar os aparelhos 

de TV de plasma e um aparelho de tubo de imagem, o MP3 e o walkman, as câmeras foto-

gráficas mais antigas, de filme e as novas câmeras digitais. Os aparelhos celulares chegaram 

ao extremo de ter que frear a diminuição dos tamanhos, pois as teclas, que ficaram ainda 

menores, passaram a dificultar seu uso incomodando os consumidores. Não foi diferente no 

setor de vestuário, alimentos, tendências que referem à qualidade dos produtos e não mais, 

exclusivamente, a qualidade. Produtos, não necessariamente precisam expressar seu desem-

penho, talvez já conhecido, mas agora o imaginário do público-alvo é experimentado e, a 

velha prática de consumo pela novidade, tão somente, dá lugar uma prática do novo, mas 

com uma nova proposta. O forno de micro-ondas que oferece uma nova forma de cozimento 

é um exemplo citado pelo autor, ou seja, em um universo de consumo onde a saturação de 

produtos e marcas está instalada, há necessidade de ofertar algo novo e com novos usos, que 

explore o imaginário dos consumidores. O papel das marcas em atribuir novos sentidos a 

produtos que já existem renovando as expectativas dos clientes, se equivale ao de lançar no-

vos produtos como afirma Semprini (2007).  

Neste contexto, o papel de semantização das marcas não seria limitar-se a tirar po-

eira ou a valorizar este ou aquele produto ou serviço. Exige-se das marcas comer-

ciais um esforço mais profundo e mais complexo. Trata-se de re-semantizar o uni-

verso de consumo em sua globalidade, de tornar a dar um sentido e um valor ao 
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próprio ato de consumir, de saber mostrar as pessoas que consumir pode ser outra 

coisa que a simples aquisição de produtos de que se necessita ou de renovação de 

aparelhos no fim da linha (SEMPRINI, 2007, p. 51). 

Logicamente esse cenário é uma evolução de um caráter menos detalhista onde ape-

nas a garantia de funcionamento de um produto ou serviço era suficiente para que ocorresse 

sua procura por parte dos consumidores. Mas, segundo o autor, vários fatores de fragilidade 

das marcas como a sensação das pessoas de terem seus lares e momentos invadidos pelo 

assédio das publicidades, a presença constante das marcas em todos os espaços possíveis 

para cobrir o máximo de visibilidade por parte do público e, neste caso, indo além do espaço 

comercial a elas destinado. Aliado a isso a crescente oferta de produtos com pouca diferenci-

ação entre seus concorrentes, as grandes fabricantes ofertando, basicamente, mais do mesmo 

e com pouco ou quase nenhuma preocupação social num cenário onde as marcas não trazem 

nenhum sentido no consumo, apenas o consumo por si só. Coloca-se a dúvida se os consu-

midores continuarão comprando os produtos por prazer ou porque lhes falta opção. Essa 

questão se mostra respondida pelo surgimento de um mercado mais genérico, onde as marcas 

apresentam aos consumidores produtos mais segmentados, onde o público-alvo ira gerenciar 

seus usos e combinações como, por exemplo, a ampliação para a marca Dove Baby em que o 

público-alvo não é o mesmo que compra o produto, mas o Shopper é quem define o que de 

uma linha será comprado e associado aos demais itens de sua cesta de compra, ou seja, fral-

das de uma marca já que não está no portfólio da marca Dove, xampu infantil e creme de 

assaduras da marca Dove Baby. 

Tratar-se-á, a seguir, das dimensões da marca: o consumo, a economia e a comunica-

ção. A começar pelo consumo, Semprini (2007) apresenta as cinco dimensões do consumo 

pós-moderno que são: o individualismo, o corpo, a imaterialidade, a mobilidade e o imaginá-

rio.  

 

2.1 AS DIMENSÕES DO CONSUMO 

Aqui, Semprini (2007) trata sobre o consumo e seu caráter interdependente de exis-

tência e sua característica de desenvolvimento que o coloca em uma posição de existência 

independente da situação econômica da sociedade ou de um País. Em momentos diferentes 

da história, quando no período de reconstrução do consumo de massa, (anos 40 e 50), repre-

sentava a garantia de bem-estar econômico para a maioria da população economicamente 

ativa, com poder de compra. Já nos anos 70 e 80, consumo era sinônimo de posição social, 



19 

 

onde o indivíduo tinha sua importância social medida pelo quanto poderia consumir sepa-

rando os que poderiam comprar muito dos que tinha menor poder aquisitivo e podiam com-

prar pouco. Esses motores de consumo, como afirma Rapaille (2007), continuam vivos, mas 

com menos força já que a democratização do consumo, onde quase todas as pessoas tem 

poder de compra ou, pelo menos acesso a tal, faz com que o consumo esteja presente em 

praticamente todas as classes sociais. 

 

2.1.1 A Dimensão do Individualismo 

Nesta dimensão, as expectativas mais individuais dos consumidores ou dos grupos de 

consumidores passam a ter mais expressividade nas decisões de criação e desenvolvimento 

de novos produtos. As marcas passam a atender os nichos de mercados menores, aos consu-

midores com particularidades e gostos mais distintos. Passam a observar as necessidades de 

um grupo de pessoas que procura uma gama de produtos específicos para uma demanda que 

tenha como alvejantes sem cloro, produtos de alisamento de cabelo para tons loiros ou cla-

ros, mercado de Sport Utility Vehicle
5
, os SUVs, que são Utilitários que englobam caracte-

rísticas de carros de passeio e veículos “Todo o Terreno”, Off Roads. Esses públicos esperam 

que as marcas atendam seus desejos particulares o mais próximo possível. 

O consumo soube interpretar de diversas maneiras essa cultura do individualismo. 

As novas tecnologias de imagem, de som e das telecomunicações colocaram a dis-

posição dos indivíduos uma variedade impressionante de novos instrumentos que 

permitem cultivar sua curiosidade seu desejo de expressão pessoal. As indústrias 

culturais e os meios de comunicação disponibilizaram ofertas cada vez mais diver-

sificadas, permitindo corresponder a gostos individualizados e tematizados (SEM-

PRINI, 2007, p. 62). 

Outra vez reporta-se a marca Omo Tira Manchas com sua ampliação para o mercado 

de pré lavagem. Essa ampliação se segmenta em duas subdivisões que são roupas coloridas e 

roupas brancas, com apresentações do produto em pó e líquido. Essa subdivisão separa em 

dois, um público que antes eram atendidos como um só pelos fabricantes de sabão para la-

vanderia, mesmo que apresentando seus produtos também em pós e líquidos, ou seja, a seg-

mentação dos consumidores para atender a cada especificidade deles. 

 

 
                                                           

5
 Disponível em: <http://www.significados.com.br/suv/> Acessado em: 06/11/2014 
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2.1.2 A dimensão do Corpo 

Ao abordar a dimensão do corpo, o autor entra no aspecto do cuidado, da atenção 

com a saúde, mantê-lo em forma para garanti-lo em movimento constante e por mais tempo. 

Também são mencionados os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar que pas-

sam a ser estimulados em conjunto. Tudo o que puder atingir uma combinação de, senão 

todos, alguns desses sentidos aumentaria a atenção do consumidor. Telas sensíveis ao toque, 

ambientes aromatizados, pratos com texturas diferentes, tudo o que puder exercer sensações 

aos consumidores e valorizar, até mesmo, a exposição do corpo, em sua maioria feminino, é 

de grande valia para a comunicação midiática do consumo pós-moderno. 

A preocupação com a forma nunca está longe de uma sensibilidade ao corpo belo, 

corpo embelezado e glorificado pela moda, pelos produtos de beleza, maquiagem 

e, eventualmente pela cirurgia. Chega-se assim à valorização do corpo como ins-

trumento de sedução, o corpo sensual e erótico, musculoso ou gracioso, peludo ou 

depilado, exposto ou velado, corpo como fonte de prazer para si e para o outro 

(SEMPRINI, 2007, p. 62). 

É o que acontece nos catálogos de moda, desfiles, fotos para outdoor, revistas. As 

modelos são quase que exclusivamente, magras, belas e bem maquiadas, os modelos com 

corpos musculosos, de feições que chamam atenção pela beleza estrema e normalmente em 

posições de sedução. O corpo como ferramenta de persuasão, como se dissesse ao consumi-

dor que, se usar o produto exposto, ficará como o modelo ou a modelo. 

 

2.1.3 A dimensão do Imaterial 

Na dimensão do Imaterial, Semprini (2007) se refere a algo mais abstrato que desma-

terialização dos produtos por si só. O sentido dado aos produtos por sua funcionalidade acei-

tá-lo como de qualidade por ele cumprir sua função torna-se básico e o interesse dos consu-

midores está, agora, no âmbito do imaterial, do não tangível. Um exemplo prático elencado 

pelo autor é o fator conforto, que não pode ser visualizado, tocado, mas pode ser sentido 

baseado nas concepções de conforto vividas pelo consumidor em sua bagagem cultural. O 

mesmo se diz sobre qualidade do produto ou serviço, eficiência, são fatores imateriais que 

passam a ser valorizados, não em detrimento aos atributos tangíveis, mas com peso, senão 

igual, maior para a decisão de compra. 

Em todos estes setores, o consumo desempenha um papel fundamental, pois por 

um lado ele ajuda os indivíduos a perseguir um ideal de bem-estar, que tende a se 

auto-alimentar, colocando sempre mais distante as exigências e o horizonte da pró-
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pria satisfação, e, por outro, permite as marcas justificar o seu papel e o seu valor 

auxiliar, conseguindo antecipar e interpretar com precisão e criatividade estas ex-

pectativas (SEMPRINI, 2007, p. 64). 

Os produtos e serviços passam a ter que oferecer aos consumidores, mais do que o 

resultado garantido. A Marca Omo, por exemplo, entendeu que não basta entregar a roupa 

limpa e sim a possibilidade de uma roupa mais limpa e com maciez agregado ao sentimento 

de que não é preciso ter medo de deixar as crianças brincarem e se sujarem. 

 

Figura 1: Omo. Porque se sujar faz bem. Fonte Site OMO. 

Fonte: <http://www.omo.com.br> 

Nota-se a oferta do imaterial por parte da marca Omo já que ela transporta o consu-

midor para uma situação em que com Omo as mães podem deixar seus filhos se sujarem, 

pois a prática pode trazer benefícios tanto para a mãe quanto para o filho, por isso a campa-

nha de Omo com o slogan “Porque se sujar faz bem”.  

 

3. O IMAGINÁRIO 

Explorar o imaginário das pessoas é confrontá-las com possibilidades ainda não vivi-

das por elas, mas, ainda assim, muitas vezes desejadas ou sonhadas. Muitas campanhas pu-

blicitárias trabalham no âmbito do imaginário, das emoções mais distantes das pessoas, co-

mo as propagandas de loterias que argumentam com o público-alvo sobre o que eles podem 

fazer ou ter com os prêmios milionários que podem vir a ganhar caso apostem e sejam sorte-

ados. O mesmo acontece com os programas de Reality Show, é o que afirma Semprini 

(2007), onde as fronteiras do imaginário e do cotidiano são aproximadas e estreitadas, fazen-
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do com que a imersão dos espectadores no dia a dia dos personagens dos programas tende a 

confundir o que é midiático e realista.  

Não somos obrigados a gostar destes programas, mas temos de reconhecer seu su-

cesso como indicador de um crescente interesse por situações nas quais, por meio 

de um dispositivo midiático, o indivíduo é projetado em um universo de notorieda-

de e de sucesso sem ter passado por etapas e provas, tradicionalmente associadas à 

ascensão de poder de uma carreira artística (SEMPRINI, 2007, p 67). 

O autor afirma que se as pessoas tendem a buscar essas novas formas alternativas de 

sucesso pessoal e/ou profissional, também o fazem porque o ambiente social não oferece 

mais as possibilidades tradicionais como estudar, se especializar e capacitar para então traba-

lhar. Deste modo cada indivíduo se sente no direito de encontrar novas formas de desenvol-

vimento profissional e ascensão social através de caminhos criados ou sustentados pelo seu 

imaginário garantindo um sentido para suas escolhas. 

 

4. LÓGICA DE MARCA 

Muitos setores de bens de consumo perceberam a necessidade de desenvolver uma 

maneira de reportar seus clientes para uma gama maior de produtos e serviço ligados a uma 

marca. Ofertas dissipadas onde produtos de diferentes categorias, por possuírem suas marcas 

próprias e fabricantes únicos acabavam dividindo os investimentos e lucros por inúmeras 

empresas espalhadas globalmente. Semprini (2007) elenca eventos negativos que prejudica-

ram setores alimentícios como o de produção de carne e laticínio (doença da vaca louca), 

setor aviário com frangos com excesso de hormônios e outras culturas que também foram 

fator determinante para se desenvolver um modelo de mercado que atendesse essa demanda 

com certa qualidade controlada, padronizada e próximo a uma lógica de marca. Um exemplo 

desse fenômeno é a Unilever que oferta mais de 400 marcas em seu portfólio propondo a 

seus consumidores produtos de marcas distintas, mas com a qualidade e garantia de produtos 

sustentados por uma marca, a Unilever. 

Ainda tratando de exemplos de lógica de marca, Semprini (2007) escreve sobre a 

marca Intel que decidiu criar uma identidade de marca a seus processadores de computador 

com o slogan Intel Inside, que equipa uma série de computadores e notebooks, de marcas 

distintas como Acer, Positivo, Asus, ou seja, uma marca dando garantia de desempenho em 

outras marcas. 

“Essas estratégias fizeram da marca um enunciador capaz de se dirigir, simultanea-

mente, as empresas e aos consumidores, respondendo com uma estratégia única às necessi-
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dades e às exigências econômicas totalmente diferentes” (SEMPRINI, 2007, p. 87). Com 

várias marcas se fundindo em uma para garantir um status único para todas elas, existe uma 

probabilidade maior de serem compreendidas pelo público-alvo, pois ao invés de várias em-

presas se dirigindo aos consumidores apenas uma o faz ofertando uma gama maior de produ-

tos ou serviços. A marca Dove estabeleceu um contrato de oferta de um mix de produtos am-

plo baseado em sua força de marca. Com um portfólio englobando produtos de cuidado com 

o corpo, para banho e cuidados para os cabelos, ela estabelece uma relação de confiança com 

as consumidoras trazendo um discurso de beleza possível através de seus produtos. “O valor 

de uma marca é fixado pela taxa de desejo ou pela força de sonho que ela sabe introduzir em 

seus públicos” (SEMPRINI, 2007 p. 98). Ou seja, a comunicação utilizada pela Dove em 

seus produtos e em suas campanhas publicitárias, incluindo todas as mulheres em um “mun-

do” de beleza acessível através do uso de seus produtos por parte das consumidoras, cria 

uma força de sonho capaz de manter a marca na mente do público. 

Para Dove Baby entrar em um cenário comercial e disputar um lugar, tanto na gôndo-

la quanto na cesta de compras da consumidora, frente a um mercado de cuidados com bebês 

requer todo o cuidado possível, pois se está ofertando produtos para cuidar dos filhos das 

pessoas. Marcas que estão a mais tempo no mercado, têm seus lugares marcados na cesta de 

compras das consumidoras, pois já foram experimentados e aprovados. 

Os gestores das marcas sabem baseados em suas experiências, que os mercados de 

marcas tendem, também eles, a se concentrar e que as duas ou três primeiras mar-

cas em um setor determinado têm a tendência a engrenar um processo de expansão 

que se auto-alimenta (SEMPRINI, 2007 p. 99). 

 Conforme afirma o autor, o processo de estabilização de uma marca no mercado não 

se difere segundo o negócio ao qual está inserida. Seja no departamento de alimentos, Higie-

ne e beleza ou, neste caso, de cuidados com o bebê, as primeiras marcas tendem a e consoli-

dar no mercado e se firmar junto ao público. Frente a um cenário onde as oportunidades es-

tão quase todas, aproveitadas pelos fabricantes que “chegaram primeiro”, há a necessidade se 

trazer ao público um produto, arraigado a marca, que ofereça um resultado superior aos já 

existentes, ou seja, para Dove Baby entrar num mercado de cuidados com o bebê, precisa 

apresentar mais que um xampu, um sabonete um creme de assaduras e sim um mix de produ-

tos que vai além da sua funcionalidade e propriedade. É preciso ofertar um portfólio diferen-

ciado, com atributos realmente compensatórios para uma possível troca ou experimentação. 
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Segundo a Unilever, os produtos Dove Baby
6
 são diferentes dos outros produtos da categori-

a, pois não são testados ou aprovados apenas por dermatologistas, mas, também, por oftal-

mologistas e pediatras. Traz em sua fórmula, assim como a linha Dove da qual “nasceu”, ¼ 

de creme hidratante e é hipoalergênico. Esses atributos colocam a linha Dove Baby em um 

patamar de diferenciação na hora da comparação por parte das consumidoras e vai de encon-

tro com o que Semprini (2007) escreve. O autor fala sobre o objeto e o discurso, onde o pri-

meiro é o produto em si, por exemplo, um sabonete em barras, enquanto o segundo é o que o 

sabonete em barras pode oferecer que o faz um objeto de desejo e desperta o interesse dos 

consumidores O aspecto “discurso” remete ao que o consumidor irá receber e relatar sobre o 

produto, ou seja, a experiência dele com a marca. 

Portanto, dizer que uma marca é constituída por discursos relativos a ela, não signi-

fica absolutamente dar primazia às dimensões da comunicação sobre as técnicas, 

materiais ou concretas da marca. Isso significa inscrever estas dimensões em um 

processo de práticas discursivas (os discursos sustentados pela marca sobre ela 

mesma) e de recepção destes últimos (os discursos dos destinatários da marca so-

bre ela mesma) (SEMPRINI, 2007 p. 105). 

Claro que há a necessidade de se manter visível na mídia e no ponto de vendas para 

que a marca não seja esquecida ou sequer reconhecida dentre as demais. Semprini (2007) 

afirma que os esforços de mídia precisam ser constantes, envolvendo as consumidoras para 

que as mesmas se tornem, como às chamam o autor, agentes discursivos, àqueles que irão 

disseminar em seus círculos sociais os benefícios e atributos dos produtos que conheceram e 

estão consumindo. 

Uma campanha de comunicação, que é repetida com freqüência em um espaço de 

tempo limitado e que utiliza recursos espetaculares de forte impacto, goza, inevita-

velmente, de uma maior visibilidade, mas ela pode também desaparecer sem nada 

construir, se ela não se articular de forma coerente com as manifestações discursi-

vas fundamentais de uma marca (SEMPRINI, 2007 p. 106). 

É o caso da marca AXE, que segundo Amorim (2012), Diretor Regional de operações 

da Unilever na região Sul, em convenção de lançamento de AXE 2012, por uma falta de ma-

nutenção das campanhas publicitárias, ações de PDV e operações de merchandising, agrega-

das ao fraco investimento com os clientes e acompanhamento do desempenho de Axe, uma 

marca que dividia o mercado com Rexona acabou perdendo espaço das gôndolas e nas cestas 

de compras dos consumidores, vindo a quase ser retirada do portfólio de desodorantes da 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.dove.com.br/pt/baby-dove/hidratacao-enriquecida/Sabonete-infantil-em-barra-

Hidratacao-Enriquecida.aspx> Acessado em: 10/-5/2015 
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Unilever. Hoje, graças aos esforços de desenvolvimento de produtos e clientes da Unilever a 

marca retorna ao cenário de desodorantes e antitranspirantes. 

 

5. PÓLOS DE PRODUÇÃO E CONTEXTO 

Dentro de todo o contexto que envolve, desde o desenvolvimento da marca até o a-

companhamento de desempenho de um produto no mercado, englobam as três etapas dos 

pólos de produção e contexto da marca. O pólo da produção, o de recepção e o pólo de con-

texto que juntos formam as engrenagens que movimentam todo o processo de criação da 

marca e a relação dela com seu público-alvo. É no pólo de produção que se encontra todos os 

agentes de desenvolvimento de marca, os responsáveis por marketing, vendas a indústria e 

também a mídia, pois são eles que trazem a mensagem de apresentação do produto, da marca 

por si só, fazem o papel de emissor e produtor do conteúdo de apresentação da marca junto 

ao público. 

Ao lado dos protagonistas, no interior da empresa, encontram-se no pólo da produ-

ção aqueles que contribuem para desenvolver o projeto de marca: consultores, pu-

blicitários e diversos especialistas. Todos esses personagens e organizações contri-

buem para pensar e para realizar o projeto de marca (SEMPRINI, 2007 p. 110). 

No caso de Dove e Dove Baby, o departamento de categorias, responsáveis pelo de-

senvolvimento de mercado e clientes da Unilever, está inserido neste pólo, o de produção, 

pois são os personagens empresariais responsáveis por pensar de que forma os produtos e a 

marca serão apresentadas no lançamento e, posteriormente, no decorrer de sua vida no mer-

cado. O pólo de recepção é tão importante quanto o de produção, pois está inserido desde a 

criação da marca, no projeto, desenvolvimento e lançamento, pois neste universo, o de re-

cepção está inserido todos aqueles que recebem os impactos da mídia referentes à marca. Os 

consumidores, “Blogueiros”, sites especializados, artistas que participam de campanhas, são 

todos formadores de opinião junto ao público e, em sua postura de receptores, trazem infor-

mações importantes para o projeto de marca, opiniões, sugestões, reclamações, conteúdos 

que orientam os próximos passos para o projeto. 

O projeto de marca sistematizado pelo pólo de produção é recepcionado pelo pólo 

de recepção que o lê, o interpreta, o filtra e avalia em que medida ele pode contri-

buir a seus projetos, trazer uma resposta a suas perguntas e uma contribuição a suas 

necessidades (SEMPRINI 2007, p. 110). 

É no pólo de recepção que a marca e seus criadores terão uma noção mais real e con-

creta sobre o que e como seu público está pensando a respeito dela. Isso inclui, segundo 



26 

 

Semprini (2007), as informações sobre qualidade do produto, características da embalagem e 

rótulos dos produtos, duração de validade, prática de preços, promessa e entrega práticas e 

escolhas quanto a impactos ecológicos e sociais, leis trabalhistas. A Unilever recebe através 

dos canais de relacionamento com o consumidor, dados e respostas dos consumidores refe-

rentes a seus produtos. Com Dove Baby não foi diferente. Algumas respostas relacionadas ao 

poder dermatológico dos seus produtos, perfume, campanhas publicitárias, são retornadas a 

empresa e são objeto de estudo para entender sobre a aceitação da marca e sobre a referência 

que as Shoppers, mães, tem quando se lembram dos produtos da marca Dove. Existem in-

formações com elogios a marca Dove Baby e os produtos utilizados pelas mulheres em seus 

bebês, sugestões, pedidos de objetos que apareceram nas campanhas e são considerados co-

mo hipóteses de brindes em ações de ponto de vendas da marca, reclamações e até declara-

ções negativas sobre campanhas. 

 

Figura 2: Relatos sobre Reações Adversas a Dove Baby 

Fonte: Slide de dados de SAC do departamento de desenvolvimento de produto 

O próximo pólo, o de contexto, engloba o cenário, tempo e situação em que a inte-

ração entre os pólos de produção e recepção é realizada. Neste pólo, como escreve Semprini 

(2007), são identificados os fatores e características das manifestações do pólo de recepção e 

confrontados ao projeto de marca e como ele foi comunicado. Desta forma é possível fazer 

uma leitura mais detalhada e entender o porquê das respostas dos receptores para entender se 

o projeto de marca está correto e como deve proceder. 
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O terceiro pólo, enfim, é aquele do contexto geral do interior do qual se organiza o 

processo de troca entre o pólo de produção e o pólo de recepção. O termo “contex-

to” é muitas vezes entendido no sentido relativamente distante e imóvel, como um 

pano de fundo que permite esclarecer melhor um fenômeno, sem realmente intera-

gir com ele. Aqui, ao contrário, o contexto deve ser considerado com um verdadei-

ro e próprio protagonista, como um conjunto de instâncias que desempenha um pa-

pel decisivo na construção do projeto de marca e que interagem de maneira siste-

mática com os dois outros pólos (SEMPRINI 2007, p. 111). 

Há um exemplo claro em uma das manifestações das consumidoras de Dove Baby, 

onde a mesma identifica, ou percebe um discurso de gênero em uma das campanhas da Uni-

lever, onde ela alega, e as imagens confirmam que a casa de todas as mães brancas em cena 

são limpas e arrumadas enquanto a casa da única mãe negra está desarrumada. Isso engloba 

os três pólos. O da produção, onde a Unilever escolhe um discurso para a campanha; o da 

recepção, onde se encaixa essa consumidora que se manifestou a respeito da identidade de 

gênero e o do contexto onde um assunto como o racismo “entrou em cena” ocasionando des-

conforto e uma visão, talvez, distorcida sobre a marca. 

 

Figura 3: Relatos sobre Insatisfação a Dove Baby 

Fonte: Slide de dados de SAC do departamento de desenvolvimento de produto 

Como observou Semprini (2007), a natureza semiótica da marca, e suas escolhas, é 

fundamental para uma conexão adequada e mais assertiva junto ao público. “Entretanto, 

lembremos que o poder semiótico das marcas comerciais está sempre ligado a sua capacida-

de para articular um projeto de sentido a uma promessa concreta e materializada pelas ofer-

tas específicas de bens, de produtos, de serviços” (SEMPRINI 2007, p. 108).  



28 

 

6. DIMENSÃO CONTRATUAL DA MARCA 

Nesta dimensão, o autor trata da lógica de relacionamento de promessa dos atributos 

das marcas por parte dos fabricantes e da que é entregue ao público e, não obstante, envolve 

as questões de expectativa por parte do consumidor que recebe a mensagem publicitária co-

municando o que será entregue pela marca. Como afirma Semprini (2007), há uma lógica de 

troca entre marca e consumidor, onde o primeiro alimenta uma promessa a um destinatário e 

este precisa estar disposto a reconhecer um valor simbólico ou funcional ao apostar consumir 

ou experimentar o produto anunciado. Obviamente esta troca requer tempo e repetição para 

que seja confirmado o aceite ou rejeite do consumidor. É preciso que a promessa seja comu-

nicada e compreendida, experimentada, testada e se aprovada possivelmente obterá um lugar 

na cesta de compras do público-alvo. 

É importante destacar que o contrato de marca é uma proposição aberta e que é ra-

tificada pelos destinatários depois de certo tempo de freqüência do projeto de mar-

ca. A noção de contrato implica então, logicamente, a noção de fidelidade. Uma 

marca com a qual o público estabeleceu um contrato é, por definição, uma marca 

que este mesmo público atribuiu um valor e uma capacidade de propor um projeto, 

que corresponde as suas necessidades ou a seu projeto de vida (SEMPRINI, 2007, 

p 113). 

O autor complementa afirmando que esta fidelidade não precisa ser especificamente 

comercial, em uma troca envolvendo dinheiro num processo de compra, mas também pode 

ser o prestígio de marca, onde pessoas que tiveram experiências positivas com o produto 

passam essa informação adiante em locais onde o produto não é ofertado. Para que a marca 

tenha maior chance de conquistar e, no futuro, fidelizar seu consumidor é preciso se ater nas 

promessas que faz a eles. Promessas confusas tendem a confundir se dispersar o público-alvo 

que tende a migrar para marcas que trabalhem com maior clareza em suas comunicações. É 

necessário se ater as promessas mais importantes e que serão certamente cumpridas, caracte-

rísticas que são coletadas nas pesquisas de análise do público-alvo. Acertando este ponto, o 

das promessas corretas, as chances de fidelização aumentam, pois o foco está nas qualidades 

principais do produto e não nas qualidades secundárias. 

A análise de seu verdadeiro contrato é então um aspecto crucial da vida de uma 

marca. Lembremos ainda que, mesmo que uma marca tenha identificado correta-

mente os termos do contrato que a ligam a seu público, é preciso que ela saiba 

também hierarquizá-los e distinguir aqueles que desempenham um papel principal 

e os apenas periféricos. O não cumprimento dos primeiros pode acarretar uma rup-

tura do contrato, com consequências às vezes muito graves, enquanto o não cum-

primento dos periféricos pode causar um impacto menor na vida posterior de marca 

(SEMPRINI 2007, p. 114). 
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A promessa mais importante de Dove em todo o seu portfólio é a Hidratação através 

de sua fórmula exclusiva com ¼ de creme hidratante, e essa promessa tanto não pode ser 

descumprida, por se tratar da promessa mais importante, que também acompanha como ca-

racterística que agrega mais valor a marca Dove Baby. Esse é o aspecto, segundo Semprini 

(2007), mais importante e crucial da dimensão contratual da marca, pois se trata do que ela 

está comunicando em caráter de promessa e é isso que o cliente espera. São expectativas que 

são criadas nesse contrato que fazem com que a consumidora de Dove Baby relacione os 

produtos a marca Dove que elas já conhecem, fazendo com que esperem a hidratação prome-

tida em Dove baby tão eficaz quanto à prometida em Dove. Este é o caráter relacional da 

marca e está ligado, também, aos aspectos culturais já que acontece a partir de uma relação 

com a marca Dove, que parte da confiança, e uma futura relação com Dove Baby arraigada 

na expectativa. 

 A negociação e a interação, próprias a toda forma de troca, lembram-nos 

que a marca é um lugar de encontro, um lugar de tradução, onde expectativas e ne-

cessidades diferentes entram em contatos, confrontam-se, dialogam e acabam, às 

vezes, a estimular um contrato. A marca é então um terceiro lugar, distinto do uni-

verso da produção que a criou e do universo da recepção que contribuiu para sua 

finalização. É um lugar onde a cultura muitas vezes técnica, financeira e organiza-

cional da empresa entra em contato com uma cultura mais simbólica, emocional e 

cultural dos destinatários (SEMPRINI 2007, p. 117). 

As informações a cima vão ao encontro da noção de natureza evolutiva da marca que, 

como afirma Semprini (2007), as marcas, dentro de seu caráter mutável, acompanham as 

necessidades dos consumidores e precisa se adaptar as mudanças nos desejos deles para que 

seus produtos estejam sempre alinhados com as necessidades do consumidor. 

Os objetivos da empresa mudam, os desejos dos destinatários evoluem, os parâme-

tros do contexto transformam-se, as tendências sociais sofrem metamorfoses, as 

preocupações da opinião pública renovam-se. Situada no centro deste sistema de 

interações, em tensão permanente, a marca é, essencialmente, uma forma mutável 

(SEMPRINI 2007, p. 117).  

Como mostra o autor, a marca precisa acompanhar atentamente todas as movimenta-

ções do mercado e prestar atenção no que o consumidor está interessado, pois as mudanças 

nas suas necessidades e desejos balizam as todas as movimentações necessárias para se ade-

quar ao mercado. 
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7. CÓDIGOS CULTURAIS 

É preciso entender como as interações sociais, as decisões e escolhas dentro dos gru-

pos sociais são formadas, quando começam e por meio de qual manifestação. Para isso é 

preciso trazer informações que mostrem de que maneira a cultura, nas pessoas, é formada. O 

que acontece, ou aconteceu, para que as pessoas criem uma espécie de “régua” de valor para 

suas decisões tornando umas mais importantes do que outras.  

As pessoas vivem em comunidades, em grupos sociais distintos e que têm entre si 

particularidades que os identificam, com o tempo, seja através do grupo familiar ou da con-

vivência com os integrantes dos grupos aos quais pertencem, as pessoas desenvolvem carac-

terísticas, caráter, práticas, crenças e valores que condizem com o grupo social ao qual per-

tencem. Isso se dá ao longo da vida e começa a se desenvolver a partir da infância. Para tra-

tar da carga cultural que todas as pessoas trazem é necessário ir mais a fundo, recorrer a fun-

damentações teóricas mais complexas que expliquem como as características culturais trans-

parecem nos indivíduos, fazendo com que tudo o que este indivíduo pensar, fizer ou agir será 

influenciado pela sua carga cultural. 

  Clotaire Rapaille (2007), em sua obra O Código Cultural, traz informações 

importantes e que fundamentarão as análises sobre o comportamento dos consumidores para 

suas escolhas, como são influenciados pelos códigos culturais, sejam eles para compra ou 

consumo. Uma frase, uma palavra, tudo pode ser considerado uma representação cultural, é 

o que afirma o autor. Em suas inúmeras pesquisas para empresas de veículos, hotéis, ao fazer 

suas análises imergindo nas memórias marcantes dos participantes dos estudos Rapaille 

(2007) encontrou informações que juntas levavam sempre a uma palavra ou frase que repre-

sentaria o real valor de cada objeto a cada indivíduo estudado. “O Código Cultural constitui 

o significado inconsciente que aplicamos a qualquer coisa – a um carro, a um tipo de comi-

da, a um relacionamento e mesmo a um país -, por meio da cultura em que fomos criados” 

(RAPAILLE, 2007, p. 05). 

Essas informações inconscientes, claramente se mostram diferentes devido às carac-

terísticas de cada cultura. Obviamente que as impressões de determinadas questões para os 

americanos não são iguais para os asiáticos. Basta notar as cores, que provocam sensações e 

percepções nas pessoas de muitas formas. As cores possuem o poder de provocar estímulos 

sensoriais em cada pessoa, inclusive de forma individual. Por se tratar de ondas de luz, seu 

principal caminho de entrada são os olhos. 
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A cor é uma onda luminosa, um raio de luz branca que atravessa nossos olhos. É 

ainda uma produção de nosso cérebro, uma sensação visual, como se nós estivés-

semos assistindo uma gama de cores que se apresentasse aos nossos olhos, a todo o 

instante, esculpida na natureza à nossa frente (FARINA, 2006, p. 16). 

O poder das cores no organismo das pessoas é de ordem tanto psicológica quanto fi-

siológico, ou seja, é possível ter sensações de fome, frio, tristeza e tantas outras sensações 

simplesmente por ter sido exposto a alguma cor ou combinações de cores em um determina-

do ambiente. Cores são usadas para representar, por exemplo, situações, como luto. 

As cores influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto de caráter fisiológico como 

psicológico, intervêm em nossa vida, criando alegria ou tristeza, exaltação ou de-

pressão, atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem 

ou desordem, etc. as cores podem produzir impressões, sensações e reflexos senso-

riais de grande importância, porque cada uma delas tem uma vibração determinada 

em nossos sentidos e podem atuar como estimulante ou perturbador na emoção, na 

consciência e em nossos impulsos e desejos (FARINA, 2006, p. 17). 

Quando se refere à cultura, as cores também têm significados diferentes e, em alguns 

casos, sentidos opostos. Existem nações que, segundo Farina (2006), culturalmente, dão sen-

tidos diferentes a cor branca, que é, normalmente, associada à pureza, limpeza, castidade e 

vida. Cientificamente não é considerado cor, pois é a união de todas as frequências e com-

primentos de ondas e por mais que seja associada a situações calmas e pacíficas não devem 

ser usadas em quartos de internos, pois é a que, dentro do espectro de cores e luzes, mais 

causa irritação e vazio. “A palavra branco vem do germânico blank, (brilhante). Simboliza a 

luz, e não deve ser considerada cor, pois de fato não é. Se para os ocidentais simboliza vida e 

o bem, para os orientais é a morte, o fim, o nada” (FARINA, 2006, p. 97). Para o preto, Fari-

na (2006) escreve que, culturalmente, os ocidentais utilizam a cor para simbolizar, ao contrá-

rio dos orientais, a morte.  

Para o autor essas informações, para fazerem sentido nas vidas das pessoas, precisam 

estar fortemente ligadas a emoções marcantes, a situações que ofereceram mudanças poten-

cialmente vitais para os indivíduos, do contrário não influenciam em nada, não passam de 

meros eventos cotidianos. 

Quanto mais forte for a emoção, mais nitidamente uma experiência será aprendi-

da. Pense em uma criança para qual seus pais tenham dito para que evitasse uma 

panela sobre o fogão. Para a criança, este conceito é abstrato até que ela estique o 

braço e toque a panela, queimando a mão. Nesse momento, intensamente emocio-

nal de dor, a criança aprende o que “quente” e “queimadura” significam e será 

muito improvável que ela venha a esquecer esses conceitos (RAPAILLE, 2007, p. 

6).  

 Com base nesses conceitos, sabedores de que uma boa dose de emoção pode influ-

enciar na decisão dos consumidores que, muitas, senão todas, as empresas do ramo automo-
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bilístico disponibilizam o Test Drive. Proporcionando aos clientes em potencial uma oportu-

nidade de desfrutar, mesmo que por um pequeno período de tempo, intencionalmente plane-

jado para que seja dessa forma, as montadoras potencializam suas chances de vendas colo-

cando o cliente, durante o passeio, no patamar de proprietário do veículo e fazendo uso de 

todo o conforto que o produto pode oferecer. Assim, o cliente vai embora com uma experi-

ência marcante, profunda, seja ela positiva ou negativa e que irá influenciar sua escolha de 

ficar com o carro ou não. 

O mesmo acontece com as amostras grátis de perfumes, com as experimentações 

em supermercados onde demonstradoras uniformizadas com roupas das marcas que as con-

tratam convidam os consumidores, dentro do ponto de venda, a experimentar amostras de 

produtos, oferecem brindes na compra de algum item, utilizam todos os artifícios disponíveis 

para convencer o cliente a experimentar, de alguma forma, seus produtos para ter uma chan-

ce de criar a experiência marcante. 

Rapaille (2007) explica que não existem relações genéticas nas questões dos códigos, 

que a chave está realmente nas relações pessoais, familiares. A exemplo disso ele traz a 

comparação de gênero entre a distinção alemã e francesa para “sol” e “lua” onde, para os 

franceses o gênero masculino está ligado ao sol, Le solei e para os alemães diz-se die Sonne, 

ou seja, representação feminina para o mesmo termo. O mesmo acontece para “lua”, quando 

os Alemães tratam pelo gênero feminino Der Monde e para os franceses é La lune. Nota-se a 

diferença de gênero para duas palavras simples, “sol” e “lua”, cientificamente são a mesma 

coisa para ambas as nações, mas, culturalmente, tem representações distintas e opostas que 

marcaram profundamente cada indivíduo por meio de seus aprendizados e relações culturais 

com o meio em que vivem. 

O entendimento do Código Cultural nos fornece um novo instrumental – se quiser, 

um novo par de óculos, com o qual podemos nos enxergar e ver nossos compor-

tamentos. Isso muda por completo tudo o que vemos ao nosso redor. Ademais, 

confirma o que nós sempre suspeitávamos ser verdadeiro – que, apesar de nossa 

humanidade comum, as pessoas ao redor do mundo são realmente diferentes. O 

Código Cultural oferece um meio para entender como (RAPAILLE, 2007, p. 11). 

Assim, é possível notar o quão importante os códigos são para a formação do indiví-

duo. A importância do código está justamente em manter cada indivíduo único dentro de um 

universo de pessoas tão grande e, aparentemente, iguais, onde o consumo, os hábitos, as inte-

rações sociais são norteados por uma manifestação individual que tem seu valor completa-

mente pessoal. Amenina que foi criada sob a orientação da sua mãe de não colocar os pés 
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descalços em um piso frio para não se resfriar, possivelmente irá transmitir essa informação, 

desde que tenha sido importante em sua vida, para seus filhos. 

 

7.1 PRINCÍPIOS DO CÓDIGO CULTURAL 

Para tornar mais claro o entendimento a respeito dos Códigos Culturais e como eles 

influenciam nas vidas das pessoas, o autor apresenta cinco princípios pelos quais seus estu-

dos são conduzidos e no decorrer do texto eles serão apresentados. 

 

7.1.1 Princípio 1 do Código Cultural 

O princípio um, segundo Rapaille (2007) escreve que não se pode acreditar naquilo 

que as pessoas dizem. Pode parecer perturbador já que se tende a agir exatamente ao contrá-

rio, pois as pessoas convivem umas com as outras trocando informações que são ditas e le-

vadas como verdade, mas este princípio afirma que a única forma de saber e entender o que 

realmente as pessoas querem é ignorando o que estão dizendo. Não se está afirmando que as 

pessoas mentem e sim que, quando indagadas com perguntas diretas às respostas são tenden-

ciosas, de forma que cheguem o mais próximo do que o interlocutor que ouvir. 

Isso resulta do primeiro principio do Código Cultural, que afirma que o único jeito 

eficiente para entender o que as pessoas verdadeiramente querem expressar é igno-

rar aquilo que dizem. Isso não sugere que as pessoas mentem intencionalmente, 

nem que encenam aquilo que querem fazer parecer; mas que, quando se fazem per-

guntas diretas sobre seus interesses e preferências, elas tendem a dar respostas que 

acreditam que o indagador quer ouvir. Uma vez mais, isso não significa que elas 

queiram enganar. Tal fenômeno ocorre porque as pessoas respondem essas pergun-

tas com seu córtex, a parte do cérebro que controla a inteligência, e não as emoções 

ou os instintos (RAPAILLE, 2007, P 14). 

Segundo o autor isso acontece porque quando compelidas a darem respostas às pes-

soas usam o córtex
7
, área do cérebro responsável pelas respostas a estímulos sensoriais, ou 

seja, região cerebral responsável pelos sentidos do corpo. Nessa região do cérebro estão lo-

calizados os lóbos frontal, occipital, parietal e temporal que são responsáveis por responder a 

estímulos sensoriais e a desenvolver e organizar informações abstratas. Afirma ainda que 

                                                           
7
O córtex cerebral é dividido em áreas denominadas lobos cerebrais, cada uma com funções diferenciadas e 

especializadas. Na região da testa está localizado o lobo frontal, na área da nuca está o lobo occipital, na parte 

superior central da cabeça localiza-se o lobo parietal e o lobo temporal é encontrado na região lateral, sob a 

orelha.  

Disponível em: <http://www.infoescola.com/anatomia-humana/cerebro/> Acessado em: 22/10/2014 



34 

 

devido ao fato de as pessoas não entenderem ao certo quais suas motivações para agir aca-

bam fornecendo respostas automáticas, normalmente pendendo para o lógico para não deixa-

rem perguntas sem respostas. 

  

7.1.2 Princípio 2 do Código Cultural 

No princípio dois, Rapaille (2007) apresenta o conceito de que a energia para que al-

go seja aprendido é a emoção. Isso se confirma nas sessões de descoberta que o autor condu-

zia com seus pesquisados. Nelas as pessoas afirmavam que muitas vezes lembranças antigas 

vinham à tona, memórias que emocionavam os participantes os levando às lágrimas, muitas 

vezes os deixavam extremamente alegres e em alguns casos até os levavam à tristeza pro-

funda. Para o autor isso é normal, pois essas lembranças são exatamente as memórias pro-

fundas, como no caso da criança com a panela quente, são impressões fortes que ocorreram 

ao longo da vida das pessoas que as marcaram profundamente e, na maioria das vezes ocor-

reram na infância, quando as conexões mentais, que o autor chama de “rodovias mentais”, 

são geradas pelo repertório de informações recebidas e aprendidas associadas às impressões 

profundas emocionalmente fixadas. 

A esmagadora maioria de nosso aprendizado ocorre quando somos crianças. 

Quando chegamos aos sete anos, a maioria de nossas rodovias mentais já foi cons-

truída. Mas a emoção continua a nos prover com novas impressões profundas ao 

longo de toda a nossa vida. A maioria dos baby boomers pode lembrar onde esta-

va e o que fazia quando soube do assassinato do presidente John F. Kennedy. A 

maioria das pessoas pode lembrar com nitidez a experiência de observar as torres 

do World Trade Center desabando. Isso ocorre porque tais experiências são tão 

poderosas emocionalmente que fica gravadas em nosso cérebro (RAPAILLE, 

2007, p. 17).  

Como afirma o autor, quando crianças, até os sete anos de idade, a maior parte da 

formação intelectual foi construída. Isso não quer dizer que não se aprenderá mais nada e 

sim que a estrutura para aprendizado está quase completa. É nessa fase da infância em que as 

primeiras experiências marcantes conseguem ser registradas a ponto de nunca mais serem 

esquecidas. Algumas delas permanecem no inconsciente das pessoas, mas são acionadas 

automaticamente quando estão em alguma situação de decisão que a reporte ao momento em 

que teve alguma experiência marcante. Outras ocorrerão e continuarão a construir as “rodo-

vias mentais” citadas por Rapaille (2007). 
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7.1.3 Princípio 3 do Código Cultural 

Para o princípio três o autor afirma que a mensagem que importa está na estrutura e 

não no conteúdo. Torna-se mais claro quando utilizado o exemplo trazido pelo autor onde é 

feita a comparação entre o Drama de Cyrano de Bergerac, retirado da obra de Edmond Ros-

tand onde Cyrano trava uma luta de esgrima
8
. Segundo Rapaille (2007), a cena é reproduzida 

de forma parecida na comédia Roxanne, que tem como ator principal Steve Martin. Na to-

mada o ator trava uma batalha usando raquetes de tênis ao invés de espadas de esgrima. Para 

o autor, as diferenças entre espadas e raquetes não tem relevância quando se busca a mensa-

gem inconsciente deste exemplo, já que o conceito 3 indica que os instrumentos utilizados 

nos dois embates são apenas o conteúdo da mensagem. O mesmo tem-se na música que, se-

gundo Anzagui (1956), pode se tocar a mesma melodia em diversas tonalidades, com ins-

trumentos diferentes e combinações de instrumentos até neste caso o arranjo musical, que 

são as notas empregadas para tocar a melodia e os instrumentos musicais são o conteúdo 

para compô-la, já a estrutura está na harmonia, para a combinação entre as notas musicais, a 

combinação dentro da escala musical que vai caracterizá-la e não o arranjo. 

Quando examinamos porque as pessoas agem de certas maneiras, precisamos o-

lhar além do conteúdo e dentro da estrutura. Em qualquer situação, existem três 

estruturas distintas em ação. A primeira é a estrutura biológica, o DNA. Os maca-

cos, os seres humanos, as vacas, e as girafas são feitos do mesmo conteúdo (célu-

las). No entanto, cada espécie é diferente porque a organização de seu DNA – a 

estrutura – é única. A Próxima estrutura é a cultura. Todas as culturas possuem 

uma linguagem, uma arte, um habitat, uma história e assim por diante; a maneira 

como todos esses elementos (esse conteúdo) são organizados cria a identidade 

singela de cada cultura (RAPAILLE, 2007, p. 20). 

Para o autor, independente de como é o relacionamento dos indivíduos entre si, com 

familiares, na comunidade em que está inserido, é a soma desses fatores a um DNA indivi-

dual e que não se repete, que cria a identidade única de cada indivíduo. Essa é a estrutura, 

que é indiferente ao tempo, região geográfica, idade cronológica, parentesco, cada pessoa 

começa exatamente igual, da fecundação de células masculinas e femininas, mas seu desen-

volvimento pessoal e cultural vai depender de cada pessoa e como cada uma é exposta ao 

cotidiano. 

 

 

                                                           
8
 Nota do autor: Esgrima é uma modalidade de combate que utiliza tipos de armas brancas como espadas, espa-

dins, etc. 

Retirado de: <http://www.brasilesgrima.com.br/historia.htm> Acessado em: 24/10/2014 



36 

 

7.1.4 Princípio 4 do Código Cultural 

Existe uma janela de tempo para que uma impressão profunda seja causada e pode 

variar de uma cultura para outra. Afirma o autor, no conceito quatro, que é até os sete anos 

de idade que a maioria das coisas que fazem sentido e tem significado relevante na vida das 

pessoas são aprendidas. Nesse período a maioria dos indivíduos não é exposta a culturas 

diferentes nesse período da infância, ocasionando diferenças distintas das mesmas coisas em 

culturas diferentes. Rapaille (2007) apresenta o exemplo da manteiga de amendoim nos Es-

tados Unidos da América. Para os americanos a manteiga de amendoim está inserida em suas 

vidas desde a infância já que seus pais preparam sanduíches com o produto frequentemente. 

Tal prática reporta ao amor dos pais e o cuidado, enquanto na França o mesmo não acontece 

já que a manteiga de amendoim não é um alimento relevante na mesa francesa. O mesmo se 

repete com bebidas alcoólicas. Na França, segundo o autor, o vinho é consumido em caráter 

de degustação e para tirar proveito de suas propriedades que acentuam o sabor das comidas. 

Isso é aprendido desde a infância onde as crianças aprendem a degustar vinho ou champanhe 

imergindo cubos de açúcar ou biscoitos para consumir. Já os americanos têm sua primeira 

impressão marcante com bebidas na adolescência e associam seu consumo a embriaguez, ou 

seja, a bebida tem uma função, embriagar. 

 

7.1.5 Princípio 5 do Código Cultural 

Por fim, o princípio cinco aponta que, para descobrir o significado de uma impressão 

profunda em uma cultura, é necessário aprender seu código, ou seja, culturas diferentes tem 

códigos diferentes. Seja para alimentos, bebidas, carros, todas as culturas desenvolvem im-

pressões e códigos culturais que as caracterizam que as tornam únicas. Rapaille (2007), o 

exemplo dos queijos, já que na Europa o código para queijo é “VIVO”, isso porque o trata-

mento dado ao produto é de cuidá-lo para que não morra, não estrague, é armazenado em 

temperatura ambiente, longe de insetos e nunca são processados, pasteurizados. Os america-

nos têm um código oposto para o queijo, “MORTO”. Na América, os queijos são pasteuriza-

dos e embalados em invólucros que lembram as mumificações e são armazenados em gela-

deiras. Segundo o autor, uma tentativa de adotar a prática de pasteurização na Europa causou 

revoltas que chegaram a ser manifestadas nas ruas.  

É nítido o poder das informações relacionadas aos princípios dos códigos culturais 

que juntos ajudam a desvendar as relações de conteúdo das impressões culturais das pessoas 
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para se chegar ao código. Rapaille (2007), através de suas sessões de descoberta e suas pes-

quisas utiliza da gama de informações que as pessoas emanam nos encontros para chegar ao 

código que desvendará o real sentido que as pessoas dão e por quais razões elas fazem suas 

escolhas. Foi por meio dessas informações que o autor descobriu o código de Obesidade para 

os americanos, RETRAIR-SE. 

Algo ligava todas essas histórias e as centenas de outras similares. Não importava 

se os participantes falavam de roupas nem fazendas, bicicletas ou narizes san-

grando. O que importava era o jeito como falavam sobre essas coisas. Perder pe-

sos e ser magro era algo que fazia as pessoas “se sentirem orgulhosas e bem-

sucedidas” sobre suas roupas “ajustavam-se perfeitamente”. Ter sobrepeso, por 

outro lado, relacionava-se com estar “sendo punido”, “manter-se fechado” e “ser 

repulsivo” (RAPAILLE, 2007, p. 65). 

O autor confirma essa informação baseado no fato de os americanos serem extrema-

mente estressados, pois as mulheres, por exemplo, precisam ser supermães, bem sucedidas 

na esfera profissional e conjugal e utilizam a gordura como defesa ou, até mesmo, fuga de 

uma pressão da qual não é possível suportar. Confirmando a técnica do autor para descobrir 

o código cultural para cada situação ou estado, a saúde também pode ser decodificada. Al-

gumas pessoas falavam de doença, outras de recuperação, bem-estar, mas MOVIMENTO foi 

o código que caracterizou perfeitamente as representações das pessoas para saúde. 

Havia claramente mais coisas relacionadas com a saúde e o bem-estar do que com 

o fato de não estar doente. Saúde não significava ser suficientemente robusto para 

gozar um dia ensolarado ou passar tempo calmamente com o (a) esposo (a). O que 

esses participantes relatavam era que estar doente significava que alguém necessi-

ta carregá-los, que não podiam brincar fora de casa, que mancavam pela casa e 

que não podiam ir à mercearia (RAPAILLE, 2007, p. 75). 

 Nota-se que observar com cuidado o que as pessoas estão querendo dizer e não o 

que estão proferindo em palavras. A série de informações relatadas pelos entrevistados foi 

comparada com suas experiências de vida e assim, foram traduzidas e contextualizadas resul-

tando no código cultural daquela cultura. 

 

7.2 INFLUÊNCIAS DA IDENTIDADE CULTURAL 

O consumidor9, antes de chegar ao estágio do consumo, perpassa muitas etapas de 

seu comportamento no ponto de venda (PDV), que juntos formam os fatores de escolha de 

                                                           
9
Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt/nielsen-solutions/shopper-marketing.html> 

Acessado em 13/10/2014   
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determinado produto. Esses fatores compõem a árvore de decisão
10

 do consumidor, que con-

siste na sequência de fatores e escolhas mentais que levam o consumidor a definir o que vai 

comprar e variam de um produto para outro, de um local de compra para outro com base 

nesses fatores está à escolha da marca, fio condutor deste estudo. 

 

Figura 4 Árvore de decisão do consumidor de categoria Baby 

Fonte: <http://www.sm.com.br/Editorias/SM-Responde/Como-funciona-a-arvore-de-decisao-do-

cliente%3F-8391.html> 
 

Segundo a revista Supermercado Moderno (2009), os consumidores imaginam que 

vão encontrar nos supermercados soluções perfeitas para o processo de escolha e compra de 

um produto. Fundamentalmente, idealizações e expectativas são geradas no ato de comprar e 

o PDV precisa estar preparado para tal. Quanto mais próximo das expectativas do cliente a 

loja estiver, mais chances ela tem de atender a essas expectativas. Para isso é necessário ter o 

segmento compatível com o perfil do cliente para que seja possível organizar as gôndolas e 

posicionar os produtos dentro do padrão de decisão do consumidor.  

A MAIORIA DAS SHOPPERS
É MUITO OBJETIVA E RÁPIDA

Vai direto para as gôndolas
de Baby Care, pega os produtos habituais

Não olha outras marcas e não procura 
por novidades

A shopper considera apenas duas ou três 
marcas em seu repertório de compra -
marcas que considera confiáveis, 
recomendadas e de boa qualidade

A organização do PDV
não facilita a identificação 
de lançamentos ou 
incentiva o aumento da 
cesta de compra

É um prazer escolher
e comprar os produtos 
de Baby Care

MESMO 
ASSIM

COMPORTAMENTO DE COMPRA 

NO PDV CONCLUSÃO

Apesar da shopper pensar na 
rotina de cuidado dos produtos 
baby na hora de comprar... ela só 
compra um produto dentro do seu 
grupo  de MARCAS de confiança 

Portanto, estrategicamente 
recomenda-se separar a gôndola  
da seguinte forma:

1. Idade da Criança: Baby e Kids

2. Marca

3. Rotina de Cuidado 

 

Figura 5 Comportamento de compra e organização da Gôndola de Baby 

Fonte: Slide de apresentação em convenção de lançamento de Dove Baby 

                                                           
10

Disponível em: <http://www.sm.com.br/Editorias/SM-Responde/Como-funciona-a-arvore-de-decisao-do-

cliente%3F-8391.html> Acessado  em 24/03/2015. 
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Como demonstram as imagens, a maioria das Shoppers é muito objetiva e vai direto 

para gôndola de baby para pegar os produtos habituais sem procurar por novidades, conside-

rando entre duas ou três marcas dentro do mix de produtos que normalmente adquire. As 

mães também tendem a comprar apenas um produto dentro do seu grupo de marcas, por e-

xemplo, o xampu de uma marca e um sabonete de outra. Por isso a organização da gôndola é 

tão importante, pois frente a essa prática é preciso organizar o PDV pela idade da criança, 

Baby ou Kids, a marca e por último a rotina de cuidado. 

Segundo a Unilever, para a categoria de cuidados infantis, a árvore de decisão da 

consumidora começa pelo padrão de idade (bebês ou infantil), ou seja, ela vai direto ao de-

partamento de cuidados com as crianças, em seguida a marca, que precisa ser confiável e/ou 

recomendada e por último a rotina de cuidados, que começa pela hidratação do bebê. 

O shopper
11

 (termo usado para identificar a pessoa que compra o produto) que mui-

tas vezes não é o consumidor final ajuda a entender melhor os fatores que formam a árvore 

de decisão e o comportamento de compra das pessoas. Diferente do consumidor comum é o 

Shopper que pensa que decide a sua compra. Como na categoria de fraldas, é a mãe quem 

decide toda a compra e não o consumidor final, o bebê, a mãe é a Shopper. Ela avalia criteri-

osamente o custo e benefício do bem adquirido, e sofre uma influência diferenciada no ponto 

de venda. Valoriza o relacionamento com a empresa, que leva em consideração a sua ima-

gem perante o mercado e a sociedade, que valoriza o contato, a exclusividade, que pesquisa 

sobre a empresa nas redes sociais, que conhece a concorrência. Baseado no Shopper as em-

presas mantêm suas gôndolas organizadas, para que possa encontrar seus produtos dispostos 

aos moldes da árvore de decisão que influencia sua compra. Para entender melhor as ques-

tões que envolvem a decisão final do consumidor, é preciso entender suas características 

pessoais e culturais. Certamente o padrão de compra no Brasil se difere de outros países de-

vido sua cultura e, o consumo sofre influências diretas, considerando cada indivíduo, cada 

local onde ele está inserido.   

Hall (2001) traz informações valiosas sobre o desenvolvimento da identidade dos su-

jeitos, questões sociológicas, psicológicas, antropológicas, relação e limites entre espaço 

público e privado dos indivíduos, conceitos esses que contribuem para o entendimento e a 

construção dos argumentos para este trabalho. O autor apresenta três concepções de identi-

dade do sujeito que nortearam e fundamentaram a construção pós - moderna da sociedade, o 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.omelhordomarketing.com.br/porque-shopper-marketing/>  

Acessado em 13/10/2014. 
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sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós - moderno. O autor inicia seu 

raciocínio explicando como a formação do sujeito do Iluminismo se deu. 

 

7.3 O SUJEITO DO ILUMINISMO 

Partindo do conceito de Iluminismo
12

, que surge como um movimento intelectual na 

Europa pregando o uso da razão em contraste ao regime religioso baseou-se em conceitos de 

liberdade, igualdade e fraternidade, promoveu profundas mudanças políticas, sociais e eco-

nômicas, colocando o indivíduo como dono e controlador de seu destino e não mais nas 

mãos de Deus. Foi o período em que vários pensadores contestavam o domínio e participa-

ção política do Clero e a Igreja como instituição e defendia os primeiros princípios de demo-

cracia e o governo para o povo e pelo povo. 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção de pessoa humana como 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pe-

la primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que perma-

necendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da e-

xistência do indivíduo (HALL, 2001, p. 11). 

O sujeito do iluminismo acreditava que trazia em si as condições necessárias para seu 

desenvolvimento, que era dotado de todo o conhecimento necessário para formar sua identi-

dade e seu caráter, sem a intervenção externa contendo em si, desde seu nascimento a capa-

cidade de aprender e utilizar o que aprendeu para se tornar um sujeito independente, autô-

nomo. 

 

7.4 SUJEITO SOCIOLÓGICO 

No sujeito Sociológico, as questões que o caracterizavam eram mais complexas e e-

laboradas devido ao contexto cultural e seu ambiente. Hall (2001) afirma que as característi-

cas que compunham as subjetividades das relações, as pessoas importantes do seu contexto 

de grupo social, cultura, símbolos, eram indicadores necessários para a noção do sujeito so-

ciológico, dado a grande complexidade do mundo moderno. Sendo assim, o sujeito não po-

deria ser autônomo, autossuficiente, já que dependia de todos os fatores da composição soci-

al para compor a sua identidade. O autor completa o raciocínio afirmando que o núcleo do 
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 Disponível em: <http://www.sohistoria.com.br/resumos/iluminismo.php> Acessado em: 13/04/2015. 
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sujeito não se desfaz, pelo contrário, ele é incorporado às questões do meio cultural e social 

ao qual ele estava inserido.  

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre “interior” e o 

“exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 

“nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que internaliza-

mos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar 

nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo 

social e cultural (HALL, 2001, p. 11). 

Nota-se que a identidade cultural, aqui citada pelo autor, é um conjunto vivo de rela-

ções sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados entre seus indivíduos e, 

que, desta forma estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros de uma 

sociedade. Sendo a constituição de uma identidade em manifestações que podem envolver 

um amplo número de situações que vão desde a fala até a participação nas interações cotidi-

anas. Não está presente apenas no meio em que o indivíduo está inserido, ela faz parte da 

construção dos valores do próprio indivíduo, influenciando-o totalmente tornando a coletiva. 

Dessa forma, diferenciando as pessoas pelo contexto em que cada uma vive, pela sua forma-

ção social, pelo grupo ao qual pertence. “O sujeito, previamente vivido como tendo uma 

identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2001, p. 

12). Sendo assim a variabilidade da formação e construção da identidade social do indivíduo 

torna-se evidente e, como caracteriza o autor, faz com que próprio reconhecimento do indi-

víduo, dentre o grupo social ao qual está inserido entre em colapso por causa das mudanças 

estruturais e institucionais surgindo o Sujeito Pós-moderno não tendo uma identidade fixa, 

permanente.  

 

7.5 SUJEITO PÓS-MODERNO 

Assim, o sujeito pós–moderno emerge com características mais complexas e voláteis, 

permeado por todo o contexto exterior, pelas concepções do meio em que vive, mas agora 

também influenciado pelo momento em que vive, sendo assim muito mais mutável e pouco 

constante, sem moldes exatos. Hall (2001) Utiliza a expressão “celebração móvel” para ca-

racterizar de maneira mais clara como essa transformação na identidade se dá e como elas 

são contraditórias, fazendo com que a coerência do “Eu” não exista por completo e direcio-

nando as identificações por deslocamento. Estas afirmações são endossadas pelas explica-

ções a respeito do Sujeito Sociológico, onde a descentralização do indivíduo, ou seja, a sua 
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imersão em uma sociedade que agora também o define, torna evidente o quanto a influência 

do meio onde ele vive pode definir seu comportamento seja de compra, das relações entre os 

indivíduos que compõe seu grupo social. 

À medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 

somos confrontados com uma multiplicidade desconcertante e cambiante de iden-

tidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar ao menos 

temporariamente. (HALL, 2001, p.13)   

Entende-se então que à medida que as mudanças sociais e os significados sociocultu-

rais acontecem com o decorrer dos tempos as identidades precisam se adaptar para continuar 

pertencendo aos grupos, ou seja, a influência que sofrem por parte do grupo ao qual está in-

serido, é forte o suficiente para nortear as decisões e escolhas de cada indivíduo.  

 

7.6 GLOBALIZAÇÃO NA MODERNIDADE TARDIA 

A Globalização, fenômeno que desbravou fronteiras tornando acessíveis informações 

culturais e sociais do mundo inteiro, pode explicar como as interações mundiais se tornaram 

acessíveis influenciando identidades nacionais e culturais na pós-modernidade. Em comple-

mentação ao raciocínio já apresentado, o autor mostra a questão da identidade na moderni-

dade tardia, o processo de globalização. No decorrer do texto percebe-se o que Hall (2001) 

tem a apresentar sobre os impactos da globalização e da modernidade tardia na identidade 

cultural. Uma primeira explicação tem por base as ideias definidas por Marx. 

Todas as relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas
13

 representações 

e concepções, são dissolvidas, todas as relações recém – formadas envelhecem an-

tes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar... (Marx e En-

gels, 1937 apud HALL, 2001, P. 14). 

Entende-se, a partir da citação acima que a constante mutação das sociedades moder-

nas e suas características culturais, afetam e moldam por inteiro as identidades dos sujeitos. 

É exatamente essa mutação que difere as sociedades entre si, tradicionais e modernas e seus 

indivíduos. Hall (2001) menciona que existe um complexo de processos e mudanças globais 

que, de certa forma, forçam o deslocamento das identidades culturais de cada nacionalidade 

para espaços físicos ainda maiores e mais distantes e, segundo ele, são suficientemente pode-

rosas para criarem novas culturas baseadas na fusão de culturas já existentes. 
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A globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que atra-

vessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações 

em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em 

experiência, mais interconectado. A globalização implica um movimento de dis-

tanciamento da ideia sociológica clássica da sociedade como um sistema bem de-

limitado e sua substituição por uma perspectiva que se concentra na forma como a 

vida social está ordenada ao longo do tempo e do espaço (GIDDENS, 1990 apud 

HALL, 2001, p. 68). 

As afirmações de Hall (2001) reforçam as práticas das empresas multinacionais como 

a Unilever. A escolha do Brasil para fazer o lançamento da marca Dove Baby, não foi aleató-

ria. Segundo o presidente mundial da Unilever, Paul Pollman, em palestra
14

 de lançamento, 

em São Paulo, a Unilever, 15% dos lares brasileiros têm bebês de até três anos de idade. 

Dois milhões e oitocentos mil bebês nascem a cada ano. Produtos para bebês movimentam 

mais de dois bilhões por ano no Brasil tornando o país no maior mercado de produtos para 

bebê do mundo. Na hora da escolha do produto as mães buscam cuidado e confiança. Dove é 

uma das marcas de maior credibilidade em produtos de cuidados pessoais, presentes em 24 

milhões de lares brasileiros. A Unilever aponta que 39% dos compradores de produtos da 

marca Dove também consomem produtos para bebês e representam 58% do mercado de 

Baby no país. Ainda, segundo Pollman, o interesse na Companhia em lançar a marca no Bra-

sil se dá devido à forte miscigenação étnica que, para os executivos de desenvolvimento de 

produto e mercado da empresa, trará dados relevantes sobre o comportamento das mães do 

mundo inteiro, ou seja, será possível ter uma prévia do desempenho dos produtos da marca 

Dove Baby para o lançamento no resto do globo. 

Pode-se notar que as relações entre pessoas de gerações diferentes, com idades dis-

tantes, avós e netos, por exemplo, são carregadas de contrastes. As pessoas com mais idade, 

normalmente, são mais conservadoras do que os mais jovens. Os adolescentes, diferentemen-

te dos mais idosos, são mais adeptos aos avanços tecnológicos e valorizam os atributos que a 

tecnologia pode oferecer. A Editora Abril afirma que os mais jovens tendem a ter mais dis-

ponibilidade de experimentar novas tecnologias e arriscam conhecer e testar as coisas que as 

gerações mais antigas sentem um certo receio de experimentar (Revista Escola, 2010) 
15

.  

Hall (2001) afirma que as mudanças constantes das sociedades são as características 

que diferem as sociedades “tradicionais” das “modernas”. Não quer dizer que as característi-

cas das sociedades tradicionais sejam abandonadas pelas sociedades modernas. São, na ver-

dade, adaptadas e ainda utilizadas pelos indivíduos contemporâneos. As indicações de usar 
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um creme de assaduras no bebê, prática comumente utilizada por nossos avós e pais, não 

deixaram de existir, mas a marca utilizada no passado, mesmo ainda existindo, pode conti-

nuar sendo usada ou não. Para a marca Dove, a tradição das mães e avós em utilizar seus 

produtos em seus lares, pode ser um forte argumento para a decisão das mães recentes esco-

lherem os produtos de Dove Baby, já que a confiança na marca pode passar de um produto 

para outro. 

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados 

porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de 

lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particu-

lar na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estru-

turados por práticas sociais recorrentes (Giddens, 1990 apud HALL, 2001, p. 15). 

Com a globalização, culturas e características de sociedades pelo mundo todo são co-

nhecidas e reconhecidas, adequadas, copiadas e muitas vezes reproduzidas fielmente em 

lugares do globo que não são naturalmente seus berços. Assim, com tantas mudanças e evo-

luções na sociedade pós–moderna, muitos dos ícones que regiam, no passado, as sociedades 

tradicionais não cabem mais no contexto social e cultural da sociedade moderna, sendo hoje 

vistos como ultrapassados e, seguidos apenas por uma parcela da sociedade mais conserva-

dora que viveu ou foi criada sob esses moldes. 

A sociedade não é como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo unificado e 

bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através de mudanças evolucioná-

rias a partir de si mesmas, como o desenvolvimento de uma flor a partir de seu 

bulbo. Ela está constantemente “descentrada” ou deslocada por forças fora de si 

mesmas (HALL, 2001, p. 17). 

Para que seja possível um paralelo e, até mesmo, a compreensão mais facilitada sobre 

o desenvolvimento das sociedades no decorrer dos séculos, a tabela abaixo apresenta uma 

síntese dessas evoluções sociais e culturais
16

. 
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Tabela de evolução das sociedades 

Período Sociedade Características Autor 

De 476 a 1453. Medieval  Feudalismo e vastas 

extensões de terras 

chamadas de feudos. 

  Produção por subsis-

tência.  

 A Organização política 

estruturada pela Mo-

narquia  

 O fim deste período foi 

marcado pelo desco-

brimento das rotas ma-

rítimas.  

Antonio 

Gasparetto 

Junior 

De 1453 a 1789 Moderna  Tomada de Constanti-

nopla pelos Turcos.  

 Organização Social pe-

lo Capitalismo mercan-

til  

 Reforma Protestante 

que contestava o Cato-

licismo Romano 

 Contra reforma tenta 

dinamizar a relação da 

Igreja com os fiéis 

 O fim deste período se 

deu a partir da Revolu-

ção Francesa. 

Antonio 

Gasparetto 

Junior 

De 1789 até hoje Contemporânea 

ou Pós Moderna 
 Nasce com a Revolu-

ção Francesa 

 Valorização da Bur-

guesia  

 Ciência passava a ser a 

ferramenta de ascensão 

da humanidade 

 Consolidação do Capi-

talismo e a corrida ter-

ritorial entre as poten-

cias capitalistas que 

buscavam territórios ri-

cos em matéria prima. 

Antonio 

Gasparetto 

Junior 

Tabela 1 Fonte: <http://www.infoescola.com/historia/historia-medieval/> 

<http://www.infoescola.com/historia/historia-moderna/> 

<http://www.infoescola.com/historia/historia-contemporanea> 
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Essas características são fundamentais para formar o comportamento de cada indiví-

duo, conhecendo a fundo o funcionamento das suas identidades socioculturais e desenvolver 

a estrutura das informações e mensagens, por exemplo, para que elas cheguem aos recepto-

res desejados de maneira adequada e relevante para cada grupo. Mesmo parecendo um tanto 

confuso e subjetivo, esse mecanismo de “construção” das identidades a partir de sua origem 

no indivíduo, ainda assim é claro o quão importante elas são para a construção desse mesmo 

indivíduo. Por isso que para criar mensagens publicitárias eficientes é necessário estudar o 

público-alvo, conhecer sua natureza, quem são de onde são como consomem, pois assim 

minimiza-se o risco de enviar a mensagem com um conteúdo que não será identificado, por 

exemplo, tentar vender música sertaneja para consumidores de rock. 

HALL (2001) aponta que mesmo com todas as características, identidades, fenôme-

nos culturais e sociais de cada nação, a globalização faz com que características nacionais 

sejam reproduzidas e vivenciadas em qualquer lugar do mundo fazendo com que culturas se 

misturem criando identidades culturais novas. A globalização não sendo um evento recente, 

sendo globalizante por si só, por influência do capitalismo que é um elemento mundial, a 

globalização não permitiu que as aspirações das nações se determinassem por fronteiras físi-

cas ou geográficas, as identidades nacionais se desintegram devido à cultura homogênea 

criando identidades híbridas.  

Uma forma de unificá-las tem sido a de representá-las como a expressão da cultura 

subjacente de “um único povo”. A etnia é o termo que utilizamos para nos referir-

mos às características culturais – língua, religião, costume, tradições, sentimentos 

de “lugar” - que são partilhadas por um povo.  (HALL, 201 p. 62). 

Nota-se que a tentativa de caracterizar as sociedades por etnias, ou seja, por questões 

culturais que identificam um povo não funciona. Caracterizar padrões comportamentais eu-

ropeus baseados em franceses não é possível porque a Europa não é composta apenas pela 

França. Tentar entender o comportamento dos americanos, o padrão de consumo, baseando-

se nas questões étnicas latinas não trará resultados relevantes já que as Américas não são 

compostas apenas por países latinos.  

As mães brasileiras não cuidam de seus filhos sob as mesmas práticas das mães de 

outros países do mundo. No Brasil
17

, as mães tendem a fazer festas de primeiro ano de seus 

bebês com muita pompa em salões de festas. Mesmo sabendo que seus filhos não irão apro-

veitar a festa, devido à pouquíssima idade, ainda assim os pais gastam seu dinheiro para os 

eventos. Colocar um filho em escola particular atesta a preocupação em se destacarem, en-
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quanto classe social, por parte das mães brasileiras. Nos Estados Unidos
18

, as festas, em al-

gumas situações também são grandes, mas são realizadas em casa para garantir o máximo de 

conforto dos filhos e bem-estar dos convidados. Na Alemanha as festas são feitas em casa, 

com poucas pessoas para não perturbar o bebê. Ainda na Alemanha, as mães preferem por 

escolas públicas, pois o dinheiro não é sinônimo de status social. Independente de mencionar 

nacionalidades que compõe, entre outros, a população brasileira, as suas características de 

nacionalidade não são padrões para o Brasil. 

É tentador, portanto, tentar usar a etnia dessa forma “fundacional”. Mas essa cren-

ça acaba, no mundo moderno, por ser um mito. A Europa Ocidental não tem qual-

quer nação que seja composta de apenas um único povo, uma única cultura ou et-

nia. As nações modernas são, todas, híbridas culturais (HALL, 2001, p. 62)       

O autor escreve sobre a compressão espaço-tempo e explica o termo como uma ace-

leração de processos globais, as informações chegam mais rápido em qualquer lugar do 

mundo, causando a sensação de que o mundo é menor, que os lugares são mais próximos do 

que realmente são, e eventos que ocorrem em qualquer lugar do globo são sentidos e refle-

tem, direta ou indiretamente, em outras nações. Há Exemplo disso tomam-se os processos de 

vendas de produtos da Unilever, nos quais os resultados obtidos no Brasil refletem nos resul-

tados de todos os países onde a empresa opera, uma vez que a produção de grande parte dos 

produtos não acontece em solo brasileiro, ou seja, os processos de produção e logística são 

suficientes para que a empresa alinhe os processos de sua indústria e calcule se as operações 

brasileiras estão sendo suficientes para arcar com os custos de produção e logísticas e, assim, 

impactando nas práticas de preço dos outros países. 

Entende-se então que os lugares são diferentes e o espaço entre eles, à distância, é 

grande quando se fala em continentes e países, mas, mesmo assim, eventos e situações que 

acontecem em tempos diferentes e em locais diferentes, estando relacionados de alguma 

forma, inevitavelmente surtirão efeito e impactarão suas relações. O mesmo acontece com a 

cultura e a identidade cultural dos indivíduos que estão geograficamente separados e ainda 

assim têm suas vidas impactadas por relações mundiais. 

A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do lugar, ao reforçar relações entre 

outros que estão “ausentes”, distantes (em termo de local), de qualquer interação 

face – a - face. Nas condições da modernidade, os locais são inteiramente penetra-

dos e moldados por influências sociais bastante distantes deles. O que estrutura o 

local não é simplesmente aquilo que está presente na cena “forma visível” do local 

oculta às relações distanciadas que determinam sua natureza (GIDDENS apud 

HALL, 2001, p. 72). 
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Fica clara a diferença entre lugar e espaço, onde o primeiro é fixo, físico, palpável e 

imutável e o segundo é violado, manipulado mesmo sendo intangível, ou seja, o lugar é re-

conhecido como o suporte onde os eventos acontecem e o espaço é o que separa cada lugar. 

Hall (2001) afirma que alguns teóricos defendem que a globalização, enquanto even-

to tende a enfraquecer identidades culturais enraizadas a gerações nas comunidades, causan-

do um “afrouxamento das culturas” e suas relações nacionais em função da entrada de inú-

meras culturas diferentes. Estas culturas acabam por se miscigenar com as nacionais criando 

novas contra culturas que, por sua vez, acabam se tornando referência para as gerações vin-

douras que veem as identificações culturais antigas como fatos históricos por si só. Com 

isso, essas culturas e manifestações, com o tempo vão se apagando das memórias, desinte-

grando códigos culturais fortes que regeram por gerações sociedades inteiras, criando mani-

festações culturais múltiplas, de estilo efêmero e em escala mundial criando gostos e desejos 

parecidos e por vezes idênticos em pessoas e culturas completamente diferentes. Uma defi-

nição acessível sobre cultura torna-se necessária para dar continuidade ao raciocínio. 

A Cultura é, pois, o ser humano acumula as experiências que vai sendo capaz de 

realizar, discerne entre elas, fixa-as de efeito favorável e, como resultado da ação 

exercida, converte em ideias as imagens e lembranças, a princípio coladas as reali-

dades sensíveis e depois generalizadas deste contato inventivo com o mundo natu-

ral (VIEIRA PINTO, 1985, p. 123). 

É possível notar que as identidades culturais e suas práticas são confrontadas, natu-

ralmente, pelas novas identidades que adentram seus territórios. A continuidade de suas his-

tórias fica constantemente questionada e confrontada pelas novas culturas criadas através da 

imersão de suas identidades às outras culturas globais tornando suas tradições mais fracas e 

isoladas em pequenos grupos mais conservadores. 

Possibilidades de “identidades partilhadas” – como “consumidores” para os mes-

mos bens, “clientes” para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensa-

gens e imagens entre pessoas que estão bastantes distantes uma das outras no espa-

ço e no tempo. À medida que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a in-

fluencias externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir 

que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cul-

tural (HALL, 2001, p. 74).   

O autor aponta para as diferenças que tangem classes sociais, que não ficam imunes 

ao fenômeno da globalização. É sabido que as classes, média e mais altas
19

, que por sua con-

dição econômica, consomem mais e com mais freqüência, mas não quer dizer que a exposi-

ção às mensagens de consumo seja restrita a elas. As classes D e E, independentemente de 
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sua localização geográfica, identidade cultural local, idade, sexo, recebem em suas casas as 

mensagens e campanhas publicitárias veiculadas globalmente, sem nenhum filtro, enviadas 

através das redes de TV e rádio, mídias urbanas como outdoors, Busdoors, comunicando as 

práticas consumistas das civilizações ocidentais. Segundo HALL (2001) roupas infantis na 

escola, o jeans, fazem parte do consumo e cultura tanto da Ásia quanto da Europa ou Estados 

Unidos, e não quer dizer que isso ocorra exclusivamente pelo caminho das importações de 

produtos, mas também pela entrada das informações e a criação de indústrias no território 

asiático, como em Taiwan ou Hong Kong, que produzem esses produtos e os mesmos são 

exportados para os para os países Europeus e Americanos. 

Haja vista que a entrada de diferentes produtos, informações, pessoas e novas cultu-

ras, pelos canais dos sistemas de informação como rádio, TV e internet nos países, trazem 

junto com elas identidades culturais que acabam se desalojando de seus locais nativos e “na-

vegam” livremente por esses canais. Com isso, ao se mesclarem com as culturas locais, nova 

identidades são criadas e, aliadas a elas, novas formas de agir e pensar, que passarão a reger 

as escolhas, decisões das pessoas e uma linguagem universalizada tomam lugar nesse con-

texto. 

Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribu-

iu para esse efeito de “supermercado cultural”. No interior do discurso do consu-

mismo global, as diferenças e as distinções culturais, que até então definiam a i-

dentidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de mo-

eda global, em termos das quais todas as tradições específicas e todas as diferentes 

identidades podem ser traduzidas. Este fenômeno é conhecido como “homogenei-

zação cultural” (HALL, 2001, p. 75). 

É preciso compreender se a globalização, por si só, é suficiente para acabar com anti-

gas identidades culturais, se a entrada de inúmeras manifestações culturais e sociais é robusta 

para tal. Segundo o autor, parece improvável que isso ocorra, pois, o que tem ocorrido real-

mente são a criação e o nascimento de novas identidades. A globalização perde força em 

alguns locais do mundo, pois não está, realmente, distribuída de forma igual, pois sua força 

maior está no ocidente, onde as relações culturais são maiores e mais compatíveis quanto à 

homogeneização, como argumenta o autor. 

Embora tenha se projetado a si próprio como trans-histórico e transnacional, como 

força transcendente e universalizadora da modernização e da modernidade, o capi-

talismo global é, na verdade, um processo de ocidentalização – a exportação das 

mercadorias, dos valores, das prioridades, das formas de vida ocidentais. Em um 

processo de desencontro cultural desigual, as populações “estrangeiras” têm sido 

compelidas a serem os sujeitos e os subalternos do império ocidental, ao mesmo 

tempo em que, de forma não menos importante, o Ocidente vê-se face a face com a 

cultura “alienígena” e “exótica” de seu “outro (ROBINS apud HALL, 2001, p. 79). 
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É possível notar que as identidades culturais e suas práticas são confrontadas, naturalmente, 

pelas novas identidades que adentram seus territórios. A continuidade de suas histórias fica 

constantemente questionada e confrontada pelas novas culturas criadas através da imersão de 

suas identidades as outras culturas globais tornando suas tradições mais fracas e isoladas em 

pequenos grupos mais conservadores. 
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8. METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa é fundamentalmente qualitativa porque se busca encontrar 

respostas às atividades de compra, em profundidade e não de forma a quantificar as consu-

midoras. 

Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa em pesquisa se opõem ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, ba-

seado no modelo de estudo das ciências da natureza. Estes pesquisadores se recu-

sam a legitimar seus conhecimentos por processos quantificáveis que venham a se 

transformar em leis e explicações gerais (GOLDENBERG, 2005, p. 16). 

Resultados mensuráveis não são o foco nestas análises do conteúdo dos filmes, pois a 

intenção aqui é, acima de tudo, entender o conteúdo publicado e perceber se ele é coerente 

com o que a marca intenta em divulgar. Existe, neste caso, a necessidade de interpretação do 

conteúdo de cada campanha e seu caráter subjetivo, pois a interpretação é o que caracteriza o 

entendimento ou não da campanha. “A pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito 

teórico e metodológico unificado. Diversas abordagens teóricas e seus métodos caracterizam 

as discussões e a prática da pesquisa. Os pontos de vista subjetivos caracterizam um ponto de 

partida” (FLICK, 2009, p. 25). 

O mesmo processo de análise de conteúdo está presente nos materiais de PDV anali-

sados. Foram observados os materiais utilizados como merchandising dentro das lojas para 

identificar a coesão entre o que é anunciado nas mídias e o que está sendo implementado nas 

gôndolas como auxílio à força de vendas. 

Existe um pequeno ponto quantitativo quando alguns resultados foram transportados 

em gráficos e base numérica para fins de facilitação da visualização de dados específicos. “O 

pesquisador deve ter em mente que cada questão precisa estar relacionada aos objetivos de 

seu estudo. As questões devem ser enunciadas de forma clara e objetiva, sem induzir e con-

fundir, tentando abranger diferentes pontos de vista” (GOLDENBERG, Mirian. p 86, 2005). 

O nível da pesquisa foi exploratório para proporcionar como afirma Gil (2008), maior 

familiaridade com o problema que é o entender se os pólos de produção e contexto da marca 

Dive influenciam nos pólos de produção e contexto criado por Dove Bby. Pode envolver le-

vantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado ado-

tando, geralmente o caráter de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. 
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O método utilizado foi o estudo de caso, pois se estuda um caso específico da marca 

Dove Baby, enquanto ampliação da linha de produtos da marca “mãe” Dove. Para Ponte 

(2006), Estudo de caso é considerado: 

Uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça deli-

beradamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo 

menos em certos aspectos, o que há nela de mais essencial e característico e, desse 

modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenômeno de interesse 

(PONTE, 2006 p. 2) 

Assim, o estudo de caso traz à luz deste estudo as ferramentas necessárias para, junto 

com as pesquisas bibliográficas e a pesquisa quantitativa criar a triangulação necessária para 

as análises posteriores. 

Análise de conteúdo das duas últimas campanhas da marca Dove e da primeira cam-

panha da marca Dove Baby veiculadas no Brasil, foram as técnicas utilizadas com o intuito 

de verificar e localizar o pólo de produção e possibilidades de identificação do contexto. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo divide-se em três passos, a pré-análise, a ex-

ploração do material e o tratamento dos resultados. A pré-análise é a fase de organização da 

pesquisa onde se pretende sistematizar as ideias iniciais de maneira a organizar as informa-

ções a serem estudadas. “Geralmente esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos a análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 1977 p. 95). 

Na exploração do material Bardin (1977) afirma que após a coleta dos dados e a pré-análise 

concluída, resta a administração dos resultados por meio de codificações e funções de regras 

pré-determinadas anteriormente. Por fim, o tratamento dos resultados requer um processa-

mento destes dados para que se tornem como afirma Bardin (1977), significativos e válidos. 

Os dados podem ser submetidos a provas estatísticas assim como testes de validação. 

No caso de Dove Baby, os dados, as campanhas foram retiradas do Site oficial
20

 da 

Marca Dove que Hospeda as informações, também, da marca Dove Baby. Os pontos analisa-

dos foram o que era comunicado para o consumidor em cada filme, quais as informações a 

marca desejava evidenciar como, por exemplo, na campanha da Real Beleza, onde a marca 

Dove evidencia sua crença em que todas as mulheres tem uma beleza própria e real, fora de 

padrões. O mesmo aconteceu com Dove Baby onde o objetivo era perceber as informações 

contidas na campanha que direcionassem a atenção de a Marca Dove Baby ser um produto 

                                                           
20

 Disponíveis em: 

<http://www.dove.com.br/pt/>  

<http://www.dove.com.br/pt/baby-dove/nossa-visao.aspx> 

Acessados em: 06/06/2015. 



53 

 

Dove e que poderia garantir a confiança já existente na marca “mãe”. As campanhas foram 

coletadas no dia 22 de maio de 2015, mas elas foram lançadas no ar respectivamente: 

 Dove: Adesivos: 09 de abril de 2014. 

 Dove: Escolha Bonita: 07de abril de 2015. 

 Dove Baby: 04 de maio de 2015. 

Nas entrevistas com as mães, 10 mulheres com filhas entre 06 meses e seis anos de 

idade responderam, nos dias 07 e 09 de abril de 2015, na Escola Adventista e na escola de 

Balé Ivone Freire, ambas em Santa Maria/ RS a perguntas contidas um questionário com 15 

perguntas referentes à marca Dove e a Dove Baby, produtos, campanhas e usos dos produtos 

por parte das participantes. As mães foram abordadas pelo entrevistador durante as aulas de 

balé, na sala de espera e durante a saída da escola enquanto aguardavam o toque de saída. 

Como instrumento de pesquisa o formulário estruturado formado por 15 questões fe-

chadas e abertas sobre a relação da mãe com a marca Dove, conhecimento de marca e uso da 

Dove Baby em casa, nas suas filhas e sobre o nicho de produtos Baby no dia-a-dia da família. 

O instrumento foi preenchido pelo pesquisador durante as entrevistas. 

O critério da especificidade significa que a entrevista deve exibir os elementos es-

pecíficos que determinam o impacto ou o significado de um evento para os entre-

vistados, a fim de impedir que a entrevista permaneça no nível dos enunciados ge-

rais. Para esse propósito, as formas mais apropriadas de questões são aquelas que 

oferecem o mínimo possível de desvantagens aos entrevistados (FLICK, 2009 

p.143). 

Sendo assim, existe também a necessidade de cautela ao elaborar as perguntas para que os 

entrevistados consigam enxergar nas questões particularidades que lhes são familiares, mas 

que não induzem o mesmo a responder de forma pré-definida. 

 

9. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo será apresentado os dados obtidos através das análises feitas nas 

campanhas veículadas de Dove e Dove Baby, as particularidades dos materiais de 

merchandising como extensão do que é veiculado para que os consumidores reconheçam os 

produtos no ponto de venda e os resultados do cruzamento dos dados obtidos através das 

respostas das mães no formulário. 

 

 



54 

 

9.1 CAMPANHA 1: CAMPANHA DOVE: ADESIVOS. 

Nesta campanha que foi veiculada em 09/04/2014, algumas mulheres de diferentes 

faixas etárias, foram convidadas para um experimento. Tratava-se de um adesivo que muda-

ria a sensação de beleza de mulheres com dificuldades de aceitação. 

 

Figura 6: Campanha adesivo da Beleza. 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=EGDMXvdwN5c> 

 As mulheres selecionadas tinham diferentes questões relacionadas à auto-estima 

que afetavam o como e quanto se achavam bonitas. Descreveram que tinham vergonha de 

seus braços, nariz, idade, após ter filhos. Uma Psicóloga chamada Anny Kearney-Cooke, 

especialista em imagem corporal explicou a finalidade do adesivo que prometia mudar gra-

dativamente a percepção de beleza própria das candidatas. Elas deveriam usar o adesivo por 

duas semanas durante 12 horas por dia. Também precisavam gravar um diário em vídeo rela-

tando as mudanças que sentiriam durante o programa. No primeiro dia nenhuma mulher sen-

tiu qualquer diferença, mas conforme os dias passaram, elas começaram a relatar mudanças 

em sua auto-estima e na forma como se viam. Passaram a não se envergonharem com as 

partes do corpo que antes incomodavam e se ver no espelho com mais confiança. Ao retorna-

rem no consultório da psicóloga, foram questionadas sobre como se sentiam e convidadas a 

saber o que tinha no adesivo que elas usavam. Ao virarem a embalagem do adesivo estava 

escrito a palavra “Nada”. A Dove intensifica a mensagem para as mulheres sobre a beleza 

estar dentro delas mesmas. Esta campanha deixa clara a intenção da fabricante em não que-

rer sua marca associada a um padrão rígido de beleza ou instituída por padrões de moda. 
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9.2 CAMPANHA 2: DOVE: ESCOLHA “BONITA” 

A última campanha da Dove, veiculada em 07/04/2015, traz a questão da beleza, no-

vamente, como algo que a mulher tem o poder de exercer. Com o Título Escolha “Bonita”, a 

Unilever reforça a postura de não engessamento da beleza como um padrão institucionaliza-

do e apresenta uma campanha em que as mulheres podem escolher serem bonitas. 

 

Figura 7: Campanha Dove Escolha Bonita 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=7DdM-4siaQw> 
 

Neste filme, duas placas foram colocadas em entradas de Shoppings Centers em vá-

rios lugares no mundo com as palavras “bonita” e “comum”. A proposta era observar a atitu-

de das mulheres frente à necessidade de escolher se entrariam pela porta com a placa de “bo-

nita” ou pela porta escrita “comum”. Durante o filme, algumas mulheres passaram pela porta 

com a placa “Comum” e foram entrevistadas para que dissessem por que escolheram aquela 

porta. As declarações foram, em sua maioria, relacionadas à dúvida. Uma mulher disse que 

passou pela porta, mas se arrependeu porque ela não se sente “comum”. Outra afirmou que 

não escolheu a porta “bonita” porque acreditava nos padrões supostamente impostos pela 

mídia nos quais não se sentia inserida. Com o passar dos dias as mulheres foram se encora-

jando e, também, sendo encorajadas por amigas e familiares a escolherem a porta “bonita”. 

Ao serem entrevistadas elas afirmaram que a beleza era uma escolha delas e que haviam 
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entendido a finalidade das duas portas. Ao final do vídeo a Dove coloca a pergunta “E você, 

escolheria qual?”. Desta forma ela insere o espectador no contexto da campanha e o faz re-

fletir sobre o assunto abordado revendo, assim, seus conceitos sobre beleza e como agiriam 

naquela situação. 

 

9.3 CAMPANHA DOVE BABY: NÃO EXISTEM MÃES PERFEITAS, APENAS MÃES 

REAIS 

Para essa campanha a Unilever traz a temática de real beleza e mulheres reais para o 

universo Baby incluindo as mães nesse contexto, mães reais. Veiculada em 04/05/2015, com o 

intuito de se aproximar das consumidoras com o mesmo sentimento de Dove, a Unilever 

lança a campanha para apresentar seus produtos para bebês com o mesmo discurso de hidra-

tação presente em Dove, e com a mesma relação de intimidade ao levar o real valor da mu-

lher agora na maternidade. 

 

Figura 8: Campanha Não existem mães perfeitas, apenas mães reais 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=YGi7cW24cMI> 

O filme apresenta as mães em situações que comumente vivem com seus filhos em 

seus lares. O conteúdo da produção traz as mães vivenciando momentos de choro em um 

supermercado onde as pessoas ao redor ficam desconfortáveis, de madrugada junto com o 

papai acordados ouvindo o choro pela babá eletrônica, uma mãe brincando com seu filho e 

correndo no carrinho, e no final apresenta parte da linha oferecida por Dove Baby. O vídeo 
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tem o intuito de desconstruir o universo cinematográfico de mães, onde as propagandas nor-

malmente as mostram em momentos felizes como se tiver um filho fosse constituído apenas 

de alegrias enquanto, no próprio texto do filme, a vida das mães com filhos é feita de preo-

cupações, como quando o bebê esta com cólica e ela está na cozinha massageando as costas 

do bebê, paciência como a cena do bebê chorando no supermercado e ela está o acalmando, 

quando aparecem bebês quebrando um controle remoto ou pintando um vidro, são situações 

que fazem parte do universo real das mães e vem ao encontro com a proposta de Dove Baby 

ao comunicar que mães perfeitas não existem e sim mães reais. Como foi mencionado no 

texto anteriormente, uma mãe notou que havia uma questão de gênero no filme onde as casas 

das mães brancas estavam bem arrumadas e a casa da mãe negra aparece desarrumada. 

 

Figura 9: Cena mãe negra. Desagrado do público 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=YGi7cW24cMI> 

 

É preciso lembrar que mesmo segmentando o público, no caso de Dove Baby onde o 

público é prática e exclusivamente mães, ao comunicar, a mensagem precisa ser coesa e sem 

vícios ou intenções não desejadas. No exemplo acima, pode-se acreditar que a empresa não 

queria ferir a imagem da comunidade negra, mas sua escolha ocasionou um desconforto des-

necessário, tanto para a consumidora quanto para a marca. Essa constatação por parte da 

consumidora mostra o quanto é necessário se ater a todos os detalhes de uma campanha para 

não gerar desconforto ao público alvo e desviar atenção da promessa principal e da empatia 

desejada junto ao produto. 
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9.4 MATERIAIS DE PONTO DE VENDAS 

Abordando o ponto de vendas, no caso de Dove Baby, a Unilever utiliza materiais de 

visibilidade para sinalizar e apresentar melhor o produto na gôndola. Dentre os materiais 

utilizados tem-se todos apresentados a seguir: 

No caso dos Cross, eles são acoplados as gôndolas na posição vertical e neles são 

dispostos produtos. 

 

 

Figura 10: Materiais de Ponto de Venda 1: Cross Merchandising. 
Fonte: Banco de imagens departamento de Merchandising Unilever Curitiba/ PR 

 

Ficam posicionados em locais estratégicos como departamento de fraldas, toalhas, 

produtos femininos para banho e cuidados com o corpo para alavancar as vendas através das 

compra por impulso ou de ocasião, onde a Shopper passa no corredor, visualiza e lembra que 

precisa comprar.  

Para Dove Baby, que entrou em uma categoria que já tinha uma marca que lidera o 

mercado, nesse caso Johnson & Johnson, precisou se posicionar como uma marca Premi-

um
21

, que são aquelas marcas que se apresentam no mercado com maior valor agregado, pre-

                                                           
21

 Disponível em: <http://bebranding.blog.com/2012/02/03/marcas-premium/> Acessado em: 16/05/2015. 
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ço, e com características superiores as demais que justificam o valor mais alto na etiqueta de 

preço. 

 

Figura 11: Perfila do mercado de Baby 

Fonte: Slides de apresentação de lançamento Unilever Curitiba 

Esta escolha estratégica da Unilever se deu porque a Johnson & Johnson já tinha 

uma linha Premium para ser lançada e, desta forma, Dove Baby já seria, alem de um lança-

mento, a única marca Premium, mesmo que apenas enquanto a sua concorrente não apresen-

tasse sua inovação. 

No caso das faixas de gôndolas e bandejas, são dispostos na prateleira no ponto nor-

mal de vendas, ou seja, mundo Baby.  

 

 

Figura 12 Materiais de Ponto de Venda 2: Faixa de gôndola. 

Fonte: Banco de imagens departamento de merchandising Unilever Curitiba 
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Servem para garantir o espaço desejado em gôndola, pois serve como marcador de 

localização do produto garantindo que nenhuma outra marca vá ocupar o espaço demarcado, 

pois estaria fazendo menção ao produto veiculado na material de PDV. 

 Também são utilizados outros materiais como Displays. Esses materiais são de maior 

proporção, normalmente móveis grandes que servem para praticar a dupla exposição do pro-

duto, mas em volume maior. 

 

Figura 13: Materiais de Ponto de Venda 2: Display de chão. Fonte: Arquivos de Merchandising 

Fonte: Banco de imagens departamento de merchandising Unilever Curitiba 

 São dispostos, tanto no corredor de Baby quanto em corredores próximos como o de 

fraldas. Requer uma exposição correta de mercadorias para que a consumidora encontre sem-

pre os mesmos produtos no material e reconheça esse como outro ponto para comprar além do 

ponto onde naturalmente ela encontra os produtos, no mundo de produtos para bebês. 
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9.5 ANÁLISE DO FORMULÁRIO 

Questão 1: Você conhece a marca Dove? 

Na questão acima, onde se procurava saber se as mulheres inquiridas conheciam a 

marca Dove, concluiu-se que todas elas conheciam muitos produtos da marca. Os dados con-

firmam as informações que a Unilever apresenta em sua página na internet. Segundo o por-

tal, a marca Dove
22

 esta em primeiro lugar no segmento de higiene e beleza no mundo, com 

crescimento em duplo dígito em vendas e participação de mercado. A Unilever informa que 

a marca está presente em mais de 90 países e em mais de 24 milhões de lares brasileiros com 

pelo menos um produto, sendo a que mais cresce dentre todas as marcas de seu portfólio e, 

com vendas que ultrapassam a cifra de € 2,5 bilhões por ano, superando as vendas combina-

das de todos os sabonetes concorrentes da categoria. Hall (2011) valida as informações aci-

ma ao afirmar que é preciso conhecer o público alvo para que não se corra o risco de comu-

nicar e ofertar um produto para um público que não deseja ou não se encaixa no perfil de 

interesse da marca. Como indica o gráfico da questão um, a comunicação da marca Dove é 

suficiente para que ela esteja na memória das pessoas, ou seja, está direcionada de forma 

correta. 

 

Questão dois: Você lembra de alguma campanha publicitária da marca Dove? De qual pro-

duto e quais atributos você percebeu que a marca estava querendo transmitir sobre o produ-

to? 

Quando perguntadas se lembravam de alguma campanha publicitária, se podiam citar 

uma campanha e se conseguiam explicar o que entenderam, ou qual a mensagem passada na 

peça publicitária, a maioria das inquiridas apresentaram respostas positivas. Oito mulheres 

lembraram-se de alguma publicidade, puderam citar e, ainda, tentaram explicar o que enten-

deram sobre a mensagem que a marca pretendia passar. Esses números reforçam a afirmação 

de Hall (2011) no que se refere a falar com o público certo, enviar uma mensagem clara e 

para o público alvo correto. 

 

                                                           
22

 Disponivel em: <http://www.unilever.com.br/brands-in-action/detail/Dove/323976/> Acessado em: 

05/11/2014. 
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Das entrevistadas, cinco lembraram-se das campanhas que falavam sobre “A Real 

Beleza”. Este conceito da marca Dove
23

, procura retratar as mulheres como elas são, com a 

beleza em sua individualidade, tentando se comunicar com cada uma de suas consumidoras, 

estreitando o relacionamento e dialogando no âmbito de como a mulher percebe a si mesma, 

sua beleza, intentando ajudar a externar a beleza interior das consumidoras. Com essa postu-

ra a marca Dove estimula a autoconfiança de seu publico alvo, pois como afirma em seu por-

tal, as mulheres enfrentam um mundo de estereótipos e exageros onde o corpo perfeito é um 

corpo padrão. 

 

Questão três: Se conhece a marca Dove, você usa produtos da marca no seu dia a dia? 

Em conformidade com as questões anteriores, nove entre 10 mulheres afirmaram u-

sar, pelo menos, um produto da marca Dove. Estes dados revelam o grau de confiança na 

marca por parte de suas consumidoras. Com um índice de uso de 90%, como o apresentado 

até então, pode-se inferir que a combinação entre o que a marca promete e entrega, parece 

estar alinhado com as expectativas das consumidoras. A preocupação em cumprir o que 

promete é importante por trata-se de uma marca que usa o argumento da hidratação, ¼ de 

leite hidratante
24

 presente na composição de todos os produtos do seu portfólio, argumento 

que não é um atributo tangível, mas perceptível, para dizer ao seu público alvo que é capaz 

de entregar um resultado final relevante, ou seja, uma hidratação no corpo das consumidoras 

que as deixará satisfeitas. 

 Semprini (2007) aponta que os produtos não precisam, necessariamente, fazer 

uso de seus atributos objetivos para agradar seus consumidores, como por exemplo, um sa-

bonete lavar a pele. É importante utilizar do imaginário que cerca as expectativas do público 

alvo frente ao produto e as promessas feitas aos clientes. Como menciona o autor, falar sobre 

a real beleza, um atributo que não é tangível às mulheres, mas pode ser sentido, imaginado, 

vem sendo uma estratégia coerente e parece estar dando certo. 

 

Questão 4: Em quais situações você usa os produtos da marca Dove? 

                                                           
23

Disponível em: <http://www.unilever.com.br/brands-in-action/detail/Dove/323976/> Acessado em 

05/11/2014.   
24

 Informações de rótulo e composição do produto. 

Disponível em: <http://www.unilever.com.br/brands-in-action/detail/Dove/323976/> Acessado em: 05/11/2014 
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Para tanto, mostrou-se importante saber em quais situações os produtos da marca Do-

ve se fazem presentes nos lares das consumidoras, para entender se há relação com os usos, 

ou possíveis usos da marca Dove Baby. O atributo da hidratação mostrou-se um forte apelo 

junto ao público alvo da Dove, e analisar as situações dos usos dos produtos irá, de alguma 

forma, contribuir para entender se há relações reais entre os atributos mais valorizados pelas 

mulheres e os produtos escolhidos dentro do portfólio. 

 

Gráfico 3: Quais situações usa os produtos da Marca Dove? 

Fonte: Questão 4 

Respondendo à pergunta da questão quatro, as mulheres apontaram em quais situa-

ções, nos seus momentos de higiene e cuidado com o corpo mais confiam na marca Dove. 

Cuidados com os cabelos e o banho foram os momentos em que, mais de 50% dos casos, as 

inquiridas afirmaram utilizar os produtos da marca Dove, em conformidade com as afirma-

ções de Semprini (2011) e a dimensão do corpo, onde os sentidos como olfato, visão, tato 

são explorados para entregar sensações agradáveis às consumidoras. A seguir, serão apresen-

tados quais itens do portfólio da Dove tem maior uso e freqüência nas compras das mulheres. 

    

Questão 5: Quais dos produtos abaixo você usa? 

Os números da questão cinco mostram que quase a metade das entrevistadas faz uso 

de xampu e/ou condicionador da marca Dove e, somados aos resultados atribuídos a sabone-

tes, líquido e barra, chega-se a exatamente os mesmos quarenta por cento dos usos de produ-

tos de cuidado com os cabelos. Os dados reforçam a confiança que as mulheres têm na mar-

ca para tratamento de seus cabelos e corpo. 

15% 

35% 
25% 

25% 
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MÃOS E ROSTO BANHO CABELO HIDRATAÇÃO 
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Gráfico 4: Quais produtos usa da Marca Dove? 

    Fonte: Questão 5 

É o que pode ser encontrado na dimensão do Imaterial citado por Semprini (2011), 

onde os atributos não tangíveis da marca e do produto são valorizados, como hidratação do 

corpo e cabelos, etc. Informações do mercado de higiene e beleza fornecidas pelo Serviço 

brasileiro de apoio as micros e pequenas empresas (SEBRAE) 
25

, mostram que o segmento 

de beleza faturou cerca de R$ 36,24 Bilhões entre perfumes, cremes hidratantes, salão de 

beleza, confirmando a importância que as mulheres dão para o cuidado de sua beleza, grande 

parte aos cabelos, pois, segundo o mesmo portal, o número de salões de cabeleireiros cresceu 

78% em um período de cinco anos, passando de 309 mil salões em 2005 para 550 mil em 

2010, quase dobrando o índice, e a marca Dove está inserida nesse cenário. 

   

  

                                                           
25

 Disponível em: <http://www.sebraesp.com.br/index.php/atendimento-ao-cliente/23-noticias/comercio-e-

servicos/7702-salao-de-beleza-destaque-se-nesse-mercado-competitivo> Acessado em: 05/11/2014. 
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Questão 6: Descreva abaixo quais qualidades você percebe nos produtos da marca Dove. Dê 

3 exemplos. 

Neste tópico, as mulheres foram inquiridas a respeito dos atributos percebidos e 

mais valorizados nos produtos utilizados por elas. Novamente a hidratação, atributo mais 

enfatizado pela fabricante está entre os fatores mais determinantes enquanto qualidade per-

cebida pelas consumidoras. O perfume ou fragrância é apontado em primeiro lugar com 24% 

dos apontamentos. 

 

Gráfico 5: Quais os atributos e qualidades percebe do produto? 

Fonte: Questão 6 

Notou-se que os atributos não tangíveis, mas que provocam sensações agradáveis 

como perfume e hidratação, conforme Semprini (2011), a dimensão do imaterial, são mais 

valorizados pelas mulheres que usam os produtos da marca e parecem ser as qualidades que 

fidelizam as consumidoras com a Dove. O Gráfico também mostra que o preço, embora 

mencionados por algumas mulheres na pesquisa, não é fator determinante para compra ou 

uso da marca e seus produtos. 

Rapaille (2007) lembra que produtos que firmam compromissos como hidratação 

reportam as pessoas a sua infância, ou seja, provocam sensações que ativam em suas memó-

rias as impressões marcantes que giravam em torno do relacionamento mãe e filhos, quando 

a mãe acariciava a pele do bebê com cremes hidratantes e/ou óleos para a pele do bebê, mo-

mento de intimidade e extrema proximidade de afeto. 

 

Questão 7: Você utiliza produtos de higiene para bebê ou infantil?  8: Qual a marca? 
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Todas as mulheres inquiridas eram mães de bebês ou crianças, meninas de até seis 

anos de idade e, dessa forma, utilizam produtos para higiene infantil como produtos para 

banho, xampus, sabonetes, condicionadores e pós-banho, cremes hidratantes, óleos, cremes 

para assaduras. Com o resultado do gráfico abaixo foi possível verificar quais as marcas pro-

dutos são utilizados, quais as marcas eram da confiança dessas mulheres e o grau de fideli-

dade para com as marcas. 

 

Gráfico 6: Quais as marcas de produtos infantis utiliza? 

    Fonte: Questão 8 

No que tange as marcas, pelo menos seis mulheres afirmam usar produtos do port-

fólio da fabricante Johnson & Johnson. Uma mulher de 33 anos afirmou suar produtos da 

J&J e também da Natura, o que mostra que a fidelidade para ela não depende da marca e sim 

do que a marca entrega, o que está de acordo com as questões do contrato de marca presentes 

nas afirmações de Semprini (2007) onde o que a marca traz como promessa mais importante 

precisa ser mantido já que é o que o consumidor espera da marca. Em segundo lugar com 

18% apresenta-se a marca Turma da Mônica. Durante a reposta do formulário, todas as mães 

que afirmaram usar os produtos Turma da Mônica mencionaram as imagens dos persona-

gens, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, que entretêm as crianças durante o banho. Uma 

mulher mencionou que as imagens facilitam o banho já que a criança fica mais alegre e re-

ceptiva. 

    

Questão 9: Quais os produtos de higiene para bebê ou infantil você utiliza? 

Ao abordar especificamente os produtos que as mães utilizam para higiene de seus 

filhos, assim como para seu uso pessoal, xampu e condicionador aparecem com 41%. Loção 

com 21%, o que demonstra a preocupação das mães com a hidratação da pele infantil con-

firmando a afirmação de Rapaille (2007) quanto à importância desse momento de intimidade 

8% 

17% 

58% 

17% 

MARCAS DE PRODUTOS INFANTIS QUE CONFIA  
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entre mãe e bebê, momento em que as carícias e massagens que a mãe faz em seus filhos cria 

um ambiente de ternura e proximidade. Sabonete barra e líquido, ambos com 18% cada um, 

reforçam a importância que as mães dão em produtos que não agridam a pele dos bebês. A-

qui também era permitido múltiplas marcações para demonstrar o interesse em quais seg-

mentos de produtos da linha são mais utilizados, daí os percentuais fragmentados. 

 

Gráfico 7: Quais produtos de higiene infantil utiliza? 

Fonte: Questão 9 

 

Questão 10: Você conhece a nova linha para bebês e crianças da marca Dove, a linha Dove 

Baby? 

Mesmo frente ao lançamento recente da marca Dove Baby e, consequentemente sua 

disponibilização para compra nos pontos de vendas, seis mães conhecem a marca e seus pro-

dutos. Já disponível nas prateleiras de supermercados e farmácias e postado ao lado das mar-

cas mais citadas na pesquisa à marca conhecida devido a sua cor e a pomba que compõe a 

logo de Dove chamou atenção das mães, onde uma delas demonstrou interesse pela identida-

de visual de Dove Baby que traz a uma pomba grande e outra pequena, como se fosse um 

filhote da ave seguindo sua mãe no vôo. Em evento de lançamento da nova linha Dove Baby, 

o presidente da Unilever no Brasil, Fernando Fernandes, mencionou que a Unilever deseja 

despertar identificação das mães com a logo da linha para bebês já que a mesma sugere que 

“Dove teve filho”, assim como as mães, seu público alvo. 
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Questão 11: Você compra ou compraria os produtos da marca Dove Baby? 

Nos dados anteriores sobre conhecimento da marca, seis das mães entrevistadas 

mostraram conhecer a marca Dove Baby e o que chama atenção, no que diz respeito à aceita-

ção do produto, duas mulheres juntaram-se as outras seis para alcançar 80% de intenção de 

consumo e experiência da nova linha Dove Baby. Semprini (2007) afirma que o conhecimen-

to de marca é suficiente para aumentar as chances de os consumidores experimentarem as 

mudanças feitas nas linhas de produtos de determinada marca e que os logos, os símbolos e 

nomes usados na identidade visual são forças que atuam a favor dessa credibilidade por parte 

dos consumidores. A presença da marca na mídia com a campanha sobre “mães verdadeiras” 

somados aos esforços de merchandising e ações em internet traz o reconhecimento da marca 

que a Unilever propôs. 

Questão 12: Quais dos produtos abaixo você usa ou usaria da marca Dove Baby? 

Nesta questão, quando perguntadas sobre quais produtos da nova Linha Dove Baby 

gostariam de experimentar, sabonete barra foi o que mais chamou atenção com 73%. Os da-

dos fragmentados se dão pelo fato de que era permitido múltiplas respostas, portanto a maio-

ria das mães representou o percentual de 73%. Todas as mulheres que participam desse nú-

mero alegaram que o cheiro do sabonete é muito bom e que preferem testá-lo primeiro na 

pele do bebê para ver se acompanha o poder de hidratação da linha adulta que as mães já 

conhecem e usam. A dimensão do Imaterial, citada por Semprini (2007), endossa esse dado 

onde o valor não tangível do produto, seu cheiro e poder de hidratação, são valorizados, o 

primeiro logo de imediato e o segundo após o uso. 

 

Gráfico 10: Quais produtos usaria da marca Dove Baby? 

Fonte: Questão 12 
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A promessa mais importante de Dove em todo o seu portfólio é a Hidratação através 

de sua fórmula exclusiva com ¼ de creme hidratante, e essa promessa tanto não pode ser 

descumprida, por se tratar da promessa mais importante, que também acompanha como ca-

racterística que agrega mais valor a marca Dove Baby. Esse é o aspecto, segundo Semprini 

(2007), mais importante e crucial da dimensão contratual da marca, pois se trata do que ela 

está comunicando em caráter de promessa e é isso que o cliente espera. São expectativas que 

são criadas nesse contrato que fazem com que a consumidora de Dove Baby relacione os 

produtos a marca Dove que elas já conhecem, fazendo com que esperem a hidratação prome-

tida em Dove baby tão eficaz quanto à prometida em Dove. Este é o caráter relacional da 

marca e está ligado, também, aos aspectos culturais já que acontece a partir de uma relação 

com a marca Dove, que parte da confiança, e uma futura relação com Dove Baby arraigada 

na expectativa. 

 

Questão 13: Você usa creme para assadura para o seu bebê? 

14: Qual a marca? 

Todas as mães afirmaram usar creme de assadura em seus bebês. Quando questio-

nadas sobre qual marca confiam sete delas afirmaram usar a marca Hipoglos sendo que uma 

delas, afirmou também usar Bepantol, por isso o percentual fragmentado. Um dado que 

chamou atenção, foi o fato de que, informalmente, algumas das mães disseram que confiam 

nestas marcas porque foram aconselhadas pelas suas mães que diziam confiar na marca e, 

portanto, o ideal é seguir o conselho e também usar Hipoglos em seus filhos. Rapaille (2007) 

afirma que não existem questões genéticas na questão dos códigos culturais e sim relações 

pessoais onde a família se esforça para que práticas e escolhas anteriores perdurem nas gera-

ções posteriores. 

Questão 15: Baseado no seu conhecimento sobre as qualidades dos produtos da marca Dove, 

você trocaria o creme de assaduras que já usa para a marca Dove Baby? Se a resposta for 

NÃO, por quê? 

Metade das entrevistadas, cinco mães, afirmaram que trocariam seu creme de assa-

duras pelo creme da marca Dove Baby. Mais uma vez o conhecimento de marca que fortale-

ce a relação cliente e produto ajudando na relação do público com as inovações da marca, 

neste caso com a marca Dove, citado por Seprini (2007) se faze presente na pesquisa, mas, o 

que chama atenção é o argumento de confiança e de relação quase familiar das mães que 
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afirmaram não trocar o creme de assaduras que utiliza para Dove Baby. É quase um senti-

mento de posse da marca, as mães afirmaram que, Hipoglos, por exemplo, estava na família 

havia anos, ou seja, é quase um membro da família, o que mostrou Rapaille (2007) sobre a 

impressão profunda criada pelo momento da aplicação do creme hidratante pela mãe em seu 

filho, onde carícias e massagens, conversas íntimas mesmo que a criança não esteja respon-

dendo, criam laços fortes de afeto e são associados, muitas vezes às marcas envolvidas na-

quele momento.  

Esse padrão cultural onde as mães afirmaram não trocar seu creme de assaduras por 

se tratar de um produto passado de mãe para filha também chama atenção para a questão da 

saúde do bebê que não está no mesmo âmbito do cuidado com a higiene já que enquanto se 

tratava de produtos para higiene e hidratação a aceitação em todos os tópicos foram superio-

res ao teste de aceitação referente ao creme de assaduras. 
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10. CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível notar a força da Marca Dove e 

que as experiências que suas consumidoras tem ao usarem servem como ponto de partida 

para uma possível experiência com a marca Dove Baby. Notou-se que as abordagens ado-

tadas pela Dove ao comunicar que acredita que as mulheres são reais, desconstruindo o pa-

drão de beleza ditado pela moda, onde as mulheres devem ser magras e com curvas, criou 

um vínculo de confiança por parte das suas usuárias. A força do projeto de marca da Dove 

criou um padrão de confiança que ao ampliar seu portfólio lançando a marca Dove baby e, 

comunicando a mesma desconstrução da ficção, de mães sempre felizes e com crianças 

mostradas somente em situações alegres, muito utilizadas nas campanhas publicitárias do 

mercado de higiene para os bebês, causou uma aceitação relevante por parte das mães que 

afirmaram usar a marca Dove. 

Na busca dos objetivos do estudo, em descobrir se os pólos de produção e contex-

to da marca Dove influenciam na forma como as mães percebem os pólos de produção e 

contexto de Dove Baby, as análises das campanhas mostraram que a comunicação, tanto de 

Dove quanto de Dove Baby, são assertivas e vão ao encontro dos pólos de produção e con-

texto percebidos nas consumidoras, já que a identificação das shoppers com Dove está for-

temente relacionada à forma como a marca foca na imagem da mulher real em seu discurso 

de campanha e o mesmo acontece com Dove Baby, pois como mostraram as respostas dos 

formulários, todas as mulheres que afirmaram usar produtos do portfólio da Dove também 

manifestaram interesse em Dove Baby. 

Antes de abordar os resultados do formulário, vale ressaltar que a escolha de en-

trevistar apenas mães de meninas pode ter influenciado nos resultados da pesquisa já que 

os usos de creme de assaduras, por exemplo, não se aplicam em grande maioria aos meni-

nos, ou seja, existe uma margem de discussão sobre a troca dos cremes utilizados pelas 

mães que afirmaram não substituir suas marcas já usadas ou experimentação da marca Do-

ve Baby. Também pode ter influencia nos demais produtos e fica aberto a novas aferições e 

futuros estudos. 

Através dos questionários, foi possível concluir que enquanto o tema for à higiene 

do bebê e o cuidado com a hidratação, a aceitação das mães, incluindo as que não usam 

produtos Dove, foi bastante expressiva e positiva. Notou-se também, que existe um padrão 

de consumo para experimentação dos produtos que se repete nas duas marcas, que é o uso, 

primeiro, do sabonete em barras. Também foi possível observar que a marca de maior ex-
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pressividade no mercado de cuidados para bebês, a Johnson & Johnson, obviamente tam-

bém está posicionada na primeira posição quando a questão abordada foi sobre a confiança 

na marca. 

Um Fator que chamou atenção, mesmo na esfera de apenas mães de meninas, é que 

quando questionadas sobre o creme de assaduras, a metade das mães afirmou não trocar o 

creme que usa ou experimentar outro creme de assaduras, incluindo Dove Baby. A metade 

das mulheres entrevistadas informalmente informou que usava o creme Hipoglos. Todas as 

mães afirmaram que esse creme já era usado pelas suas mães e que fora recomendado por 

elas para que usassem em seus filhos, pois era confiável. Percebe-se que existe uma questão 

cultural e emocional na relação dessas mães com o creme de assaduras da marca Hipoglos, o 

que leva a crer que será um mercado mais disputado e difícil de crescer comparado aos pro-

dutos de Higiene para os bebês. 

Os pólos de produção e contexto das marcas é um campo pouco estudado e muito 

amplo já que lida com todo o contexto de relação da marca com o consumidor. É interessan-

te ampliar os estudos dentro desse tema para se ter, como publicitário, uma visão mais asser-

tiva e adequada na comunicação de um cliente ao seu público-alvo. 

Para o pesquisador fica o aprendizado em uma área ainda desconhecida mas que se 

mostrou muito ampla e generosa, que pode contribuir profundamente nas técnicas de comu-

nicação como um todo.  
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APÊNDICE 

 

Formulário.  

 

Idade:   Quantos filhos:  Idade do (s) filho (s):  

 

 

1. Você conhece a marca Dove? 

( ) sim 

( ) não 

 

2. Você lembra-se de alguma campanha publicitária da marca dove? De qual pro-

duto e quais atributos você percebeu que a marca estava querendo transmitir sobre o 

produto? 

 

3. Você usa produtos da marca Dove no seu dia a dia?  

( ) sim 

( ) não 

 

4. Em quais situações você usa os produtos da marca Dove? Múltipla escolha 

Banho e cabelos 

( ) Banho 

( ) Hidratação corporal 

( ) mãos e rosto 

( ) Cabelos 

 

5. Quais dos produtos abaixo você usa? Múltipla escolha 

( ) Xampu Dove 

( ) Condicionador Dove 

( ) Sabonete barra Dove 

( ) Sabonete líquido Dove 

( ) Loção Hidratante Dove 

( ) Nenhuma das opções 

 

6. Descreva abaixo quais qualidades você percebe nos produtos da marca Dove. Dê 

3 exemplos. 
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7. Você utiliza produtos de higiene para bebê ou infantil? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

 

8. Qual a marca? 

 

9. Quais os produtos de higiene para bebê ou infantil você utiliza? Múltipla escolha 

( ) xampu 

( ) Condicionador  

( ) Sabonete barra  

( ) sabonete líquido 

( ) loção hidratante 

( ) Nenhuma das opções 

 

10. Você conhece a nova linha para bebês e crianças da marca Dove, a linha Dove 

Baby? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

 

11. Você compra ou compraria os produtos da marca Dove Baby? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

 

12. Quais dos produtos abaixo você usa ou usaria da marca Dove Baby? Múltipla 

escolha 

( ) xampu 

( ) Condicionador  

( ) Sabonete barra  

( ) sabonete líquido 

( ) loção hidratante 

( ) Nenhuma das opções 

 

13. Você usa creme para assadura para o seu bebê? 

( ) SIM 

( ) NÃO 
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14.  Qual a marca? 

 

 

15. Baseado no seu conhecimento sobre as qualidades dos produtos da marca Dove, 

você trocaria o creme de assaduras que já usa para a marca Dove Baby? Se não, por 

quê? 

 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 


