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RESUMO 
 
O presente estudo visa discutir as estratégias de marketing advindas da era das novas 
tecnologias, que público elas atingem e como elas podem ser exploradas nessa nova cultura. 
O trabalho é baseado no Marketing Viral e analisa a campanha Create Yourself, dos calçados 
Melissa, permitindo uma reflexão sobre identidade, consumo e as ferramentas de marketing. 
Esta pesquisa é um estudo de caso de natureza qualitativa. Para dar embasamento ao trabalho, 
foi feito o referencial teórico baseado principalmente em Kotler (2003), Godin (2001), Rosen 
(2001), Salzman; Matathia; O’Reilly (2003), Canclini (1995) e Hall (2000).  
 
 
Palavras-chave: Marketing Viral – Consumo – Identidade – Melissa. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to discuss the marketing configuration strategy, that comes from new 
techonology, how it can be explored in this new culture and what public they reach. The work 
is based on Buzz Marketing and analysis the ‘Create Yourself’ advertising campaign from 
Melissa shoes enterprise, and allows a reflection upon identity, consumption and marketing 
strategy. This research is a qualitative and descritive case study.  To base this work, a research 
was used to, mainly sense Kotler (2003), Godin (2001), Rosen (2001), Salzman; Matathia; 
O’Reilly (2003), Canclini (1995) e Hall (2000).  
 
 
Keywords:  Buzz Marketing – Consumption – Identity - Melissa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Anuncia-se hoje a crise no marketing. Problemas que não são solucionados, baseados 

em antigas estratégias e táticas propostas e adotadas por profissionais do marketing, começam 

a surgir diariamente.  Em função disso, está arriscado trabalhar o marketing no mundo dos 

negócios.  O consumidor está mais sofisticado e sensível a preços, dispõe de pouco tempo e 

quer conveniência, é menos fiel aos fornecedores e está farto de produtos similares. As 

ferramentas do marketing tradicional já não conseguem trabalhar sozinhas e não são capazes 

de suprir as exigências dos consumidores como antigamente. Em mercados saturados, com 

pouca diferenciação entre os produtos, o consumidor torna-se, de certa maneira, imune as 

estratégias da publicidade, do merchandising, da embalagem e do marketing. Assim, a 

divulgação de um produto, uma marca ou um serviço depende fundamentalmente da 

capacidade de inovar da empresa.  

Estamos vivendo em uma sociedade de consumo, a manifestação mais explícita e o 

sintoma mais agudo da modernidade. A atual sociedade, urbana e industrial, dedicada à 

produção e aquisição crescentes de bens cada vez mais diversificados se caracteriza por ser 

absolutamente inclusiva. Não existe minoria ou movimento – gays, gordos, solteiras, negros – 

que não encontre seu lugar, desde que consigam consumir. Não aspiramos apenas a produtos, 

mas a benefícios, como conforto e qualidade. Nunca consumimos com tanta intensidade e 

velocidade como agora. Em razão disso, os valores mudam a todo instante.  Junto com eles, 

mudam também as atitudes, as crenças, as preferências de marcas e hábitos de mídia. Com a 

força das novas tecnologias, a informação se tornou onipresente. Estamos muito mais 

expostos e dispomos de instrumentos para compreender melhor as mensagens. 

Entre tantas outras coisas, essas modificações levaram a uma nova cultura constituída 

como uma produção tecnológica inovadora. Estabeleceu um novo espaço e tempo de 

interação social, dentro dos quais se manifestam diferenciadas formas de sociabilidade.  O 

desenvolvimento da Internet como tecnologia digital de informação e comunicação implica 

em novos paradigmas na atualidade. Já não somos atingidos apenas pelo rádio, pela televisão, 

pelo jornal, pelo cinema e pela publicidade. A era dos fluxos de informação cada vez mais 

velozes concebe uma nova configuração do campo midiático. A Internet ultrapassa toda e 

qualquer fronteira, num caminho ininterrupto. A difusão imediata e profusa de mensagens, 

não somente cria modos únicos de produção e consumo de dados, imagens e sons, como 
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possibilita um realinhamento nas relações dos indivíduos com os instrumentos de 

comunicação.  

 

A revolução digital alterou de maneira fundamental nossos conceitos de espaço, 
tempo e massa. Uma empresa não necessita ocupar muito espaço; pode ser virtual e 
estar em qualquer lugar. Mensagens podem ser enviadas e recebidas 
simultaneamente. E obras como livros, música e filmes podem ser enviadas em 
forma de bits em vez de serem despachadas fisicamente (DAVIS, 1986 apud 
KOTLER, 1999, p.249). 

 

Tais afirmações vêm ao encontro com o que considera Anderson (2006), quando diz 

que a Internet é a única grande área em crescimento acelerado, com milhões de destinos, cada 

um desafiando, à sua maneira, a lógica convencional da mídia e do marketing. 

O marketing se apropria estrategicamente destes novos paradigmas, que oferecem uma 

oportunidade de abordagem não convencional, para atingir os consumidores de um modo 

significativo e os utiliza como rede de comunicação para espalhar mensagens. 

Neste contexto, a proposta deste estudo é pensar o marketing viral (ou buzz marketing) 

como estratégia de marketing – o que não chega a ser um conceito novo. É agora, apenas 

diferente. Como definiu Finn, citada por Salzman, Matathia, O’Reilly (2003, p.14), o conceito 

de buzz marketing evoluiu. Costumava referir-se a qualquer esforço que o profissional de 

marketing fazia para induzir as pessoas a falar sobre seu produto. Hoje, o buzz marketing é 

consistente e estratégico. Diz respeito a programas que atingem o público emocional e 

convincentemente. Tem a ver com relações entre marcas e pessoas que influenciam suas 

escolhas e as atraem. 

 

Há séculos os cantores de ópera contratam pessoas para gritar “Bravo!” ao final das 
árias, a fim de atiçar aplausos (...) A Ford Motor Company, sempre ciosa da imagem 
de uma das empresas mais bem-sucedidas hoje em dia no buzz marketing, começou 
a espalhá-lo já em 1964, quando ofereceu seu novo Mustang a personalidades 
influentes (...) Hoje, as personalidades influentes são DJs, estilistas de moda e 
assistentes pessoais de celebridades (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, 
p.8). 

 

Contudo, o desfecho esperado não mudou: um reforço fora do comum para gerar 

vendas, lucros e criar buzz1. 

                                                           

1 “O buzz existe desde que as pessoas começaram a partilhar idéias. Trata-se do efeito boca a boca, da 
transferência de informação pelas redes sociais. Pode acontecer espontaneamente, sem o estímulo do homem de 
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Uma diferença capital entre o buzz de ontem e o de hoje é que, no século XXI, ele 
tem muito mais valor. Antigamente, as pessoas dispunham de pouquíssimas fontes 
de informação, de sorte que era mais fácil captar e manter sua atenção (SALZMAN, 
MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.8). 

 

Nos últimos anos, as técnicas de marketing viral ganharam força por serem diretas, 

baratas e imediatas. “Assim, uma boa propaganda secundada por uma boa estratégia de 

marketing viral pode ampliar grandemente o impacto e o alcance pretendidos pelo 

profissional de marketing” (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.26). 

A transferência de informações na rede é fácil e rápida e os usuários da Internet 

buscam insaciavelmente novidades para comentar. Conversam sobre um produto ou serviço 

por se relacionarem de alguma forma com suas próprias vidas.  Segundo Emanuel Rosen 

(2001, p.195), as técnicas do marketing viral se prestam aos produtos que permitem às 

pessoas interagir de alguma forma. As técnicas específicas podem variar e, no ambiente 

rapidamente mutável da Internet, continuam aparecendo novas técnicas. 

Para pensar esta pesquisa sob o ângulo de visão do marketing viral, o objeto estudado 

foi a campanha de lançamento da coleção 2007 da sandália Melissa: “Create Yourself” 2. 

Customização e liberdade de expressão foram a temática da Melissa no inverno 2007. Como 

estratégia, a Melissa escolheu quatro meninas que fazem sucesso com seus blogs3 e fotologs4 

                                                                                                                                                                                     

marketing ou outra pessoa qualquer” (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.8). É o resultado que o 
buzz marketing procura, através de sua ação roteirizada.  
2 Ver ilustração 1 do ANEXO A, página 51. 
3 Um blog é uma página da Web cujas atualizações (chamadas posts) são organizadas cronologicamente de 
forma inversa. A maioria dos usuários utiliza os blogs como diários pessoais, porém um blog pode ter qualquer 
tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos fins. Uma das vantagens das ferramentas do blog é permitir que os 
usuários publiquem seu conteúdo sem a necessidade de conhecimento técnico de construção de sites. “Página da 
Web constituída de informações atualizadas e breves, organizadas em ordem de data, como uma página noticiosa 
ou um diário. Seu conteúdo varia: alguns blogs contêm listas de links e comentários sobre outros sites, outros 
divulgam notícias de uma empresa, outros são como diários pessoais ou álbuns de fotos, outros publicam poesia, 
pequenos ensaios, textos de ficção, comentários do dia-a-dia, reflexões, idéias, opiniões. Alguns são pessoais, 
enquanto outros envolvem a colaboração de várias pessoas sobre um assunto específico. Com objetivos de 
entretenimento, profissionais, acadêmicos ou outros, o blog é uma ferramenta de comunicação que dá suporte à 
interação de pequenos grupos por meio de um sistema simples e fácil de troca de mensagens, podendo ser 
utilizada pelos membros de uma família, uma empresa ou qualquer instituição” (BARBOSA, RABAÇA, 2001, 
p. 74). 
4 Um fotolog é um registro publicado na Internet com fotos colocadas em ordem cronológica, ou apenas 
inseridas pelo autor desordenadamente com legendas, retratando os momentos de cada foto. É parecido com um 
blog, mas a diferença é que predominam fotos ao invés de texto. O principal objetivo é compartilhar imagens de 
maneira interativa, já que as pessoas que visitam o site geralmente podem fazer comentários, sugestões ou 
críticas. Para alguns, os fotologs consistem apenas de uma maneira de mostrar fotos aos amigos e família, 
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em diferentes lugares do país para serem embaixadoras da marca. As quatro goldies5 – 

fotologgers conhecidas como celebridades no mundo virtual - se tornaram estrelas da 

campanha.  Elas deram dicas e informações sobre a nova coleção, comentaram a experiência 

em seus fotologs e no site da Melissa, além de terem ajudado a customizar alguns dos novos 

modelos. 

Para a realização do presente estudo foi estabelecido como objetivo geral a 

compreensão das ferramentas de marketing viral utilizadas na campanha da coleção de 

inverno 2007 da sandália Melissa, “Create Yourself”. Desse modo, foram designados como 

objetivos específicos descrever o case Melissa, identificar as ferramentas de marketing viral 

utilizadas nesse case e em seguida, analisá-las.  

Para fundamentar este estudo, um referencial teórico sobre marketing foi composto 

dividido em quatro sub-capítulos: primeiramente, trata-se do histórico do marketing, de seu 

surgimento e sua evolução até a descoberta da necessidade de reinvenção de suas estratégias. 

Após, em virtude das exigências da sociedade pós-moderna, é discutido o ambiente em que 

estamos inseridos e busca entender como as técnicas de marketing devem ser aplicadas. A 

partir disso, parte para o estudo da propaganda difundida em redes sociais da Internet, o 

marketing viral, buscando entender as redes sociais, a difusão de informações e o que 

acontece nessas redes de pessoas conectadas. Pensa essa nova ferramenta de comunicação, 

como ela pode ser explorada nessa nova cultura e como pode ser aplicada. Em seguida, 

aborda o processo de construção da identidade na sociedade de consumo, caracterizando o 

consumo enquanto espaço de construção e demarcação da diferença. O segundo capítulo trata 

da Grendene, empresa produtora da Melissa. Neste tópico é exposto o histórico da marca, 

traçado o perfil da consumidora a Melissa e apresentada a estruturação da campanha Melissa 

Create Yourself. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi o estudo de caso, 

com análise do Caso Melissa Create Yourself. Através de pesquisa qualitativa com 

identificação e seleção de informações bibliográficas encontradas em livros e publicações na 

Internet, foi possível obter as informações necessárias e analisar a fundo o objeto de estudo e 

                                                                                                                                                                                     

enquanto outras pessoas o tratam com um caráter mais profissional, com produções técnicas mais elaboradas. O 
tom varia de acordo com o autor, exatamente como um blog. 
5 Ver ilustrações 2 e 3 do ANEXO A, páginas 51 e 52. 
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responder ao seguinte problema de pesquisa: quais são as estratégias de marketing viral 

utilizadas na campanha da coleção de inverno 2007 da sandália Melissa, “Create Yourself”? 
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2. CAPÍTULO 1  

2.1 MARKETING 

 

Apesar das raízes do marketing serem encontradas ao longo da história da 

humanidade, este campo de estudo é relativamente novo se comparado a outros assuntos 

como a ciência, a filosofia, a história, a antropologia e a sociologia.   

Em meados de 1925, não existia a mínima preocupação em relação ao marketing. Na 

era da produção não era preciso dar atenção às vendas, pois praticamente tudo que se produzia 

era vendido, a concorrência era quase que inexistente e o cliente não possuía poder de 

barganha. 

Sua origem se deu após a Revolução Industrial, que transformou o mercado de vendas 

em mercado de compras. Em conseqüência disso, surgiu a necessidade dos industriais 

administrarem esta nova realidade.  Preocupados com o escoamento dos excedentes de 

produção, as empresas começaram a anunciar seus produtos, na expectativa de atrair a atenção 

dos consumidores. 

Após a Segunda Guerra Mundial, surge a cultura de vender a qualquer custo. Crianças 

e adolescentes movimentam o mercado, ávidos pelo consumo de roupas, comidas, brinquedos 

e sons. 

Inicialmente, a preocupação do marketing era puramente de logística e produtividade, 

para maximizar lucros. Na maioria das empresas, o marketing ocupava o modesto lugar de um 

serviço comercial nos organogramas. Aos poucos, essa função foi crescendo 

progressivamente e colocada no mesmo patamar das outras atividades. 

Nos anos 60, o cuidado com os clientes e suas satisfações transformou o mundo dos 

negócios. A partir de então, foi percebida a importância de um estudo sério do mercado.  

Por questão de sobrevivência, departamentos e diretorias de marketing começaram a surgir 

em todas as grandes empresas. Outros setores da atividade humana adotaram as estratégias de 

marketing, adaptando-as as suas realidades e necessidades. 

A partir dos anos 80, o marketing atingiu todas as classes profissionais e até mesmo as 

massas. Passou a ser uma necessidade mercadológica da alta direção de todas as grandes 

corporações, não estando mais restrita a um único departamento.  

O avanço tecnológico dos anos 90 revelou a Internet como um novo meio de 

comunicação e o comércio eletrônico gerou uma revolução na logística, distribuição e formas 
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de pagamento. A segmentação da televisão a cabo, a popularização da telefonia celular e a 

democratização dos meios de comunicação - especialmente a Internet - tiveram um forte 

impacto no mundo do marketing. Nesta década e principalmente na seguinte, o cliente possui 

o poder de barganha e o mais importante, de informação.  Por conseqüência, a interação entre 

cliente e empresa muda, a mídia espontânea começa a tomar espaço e há explosão do 

marketing viral. 

Mais de 50 anos após surgir, o marketing está sofrendo uma crise existencial. O 

mundo testemunha transformações em todos os campos - principalmente culturais e de 

consumo - por força da revolução da informação. Segundo Kotler (2003, p.9), o marketing é a 

resposta para competir em outras bases que não apenas o preço e, por isso, tornou-se mais 

importante do que nunca. Porém, agora há a necessidade de repensar seus conceitos básicos e 

criar uma nova identidade em função de várias mudanças na sociedade.  

O conceito de marketing é muito abrangente.  É mais que uma ferramenta, é uma 

atividade que busca satisfazer necessidades e desejos de determinado mercado através da 

troca de bens e serviços visando o lucro. É um processo que consiste em determinar o que 

produzir, como chamar atenção e como despertar interesse pelo produto ou serviço, para que 

o consumidor queira sempre comprar mais. Trata-se de uma ideologia empresarial que busca 

conquistar, desenvolver e preservar clientes. Tavares (2001, p.84), afirma que “o marketing 

deve satisfazer um ser social que utiliza os objetos e o consumo para comunicar aos outros e a 

si mesmo sua própria visão do mundo”. E Kotler (2003), completa: 

 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, 
define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que 
mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, 
serviços e programas adequados para servir a esses mercados selecionados e 
convoca a todos na organização para pensar no cliente e atender ao cliente 
(KOTLER, 2003, p.12). 

 

Entretanto, os tempos mudaram. Os princípios de marketing estão baseados em teorias 

que possuem, no mínimo, 40 anos. Sua eficácia foi atenuada pelo crescimento de uma cultura 

dirigida pela mídia, pela onipresença das fontes de informação e pela criação da Internet.  

As transformações sofridas pela sociedade de consumo conduziram a alterações de 

fatores como crescimento de mercado, popularização da Internet, diversidade cultural, entre 

outros, que afetam diretamente as atividades de marketing. Em função disso, o marketing 
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precisa se reinventar. É preciso reorganizá-lo através de um novo olhar a partir das relações 

socioculturais, procurando entender o indivíduo não apenas como consumidor. 

Segundo Tavares (2001, p.82), tanto as táticas como as estratégias de marketing 

devem respeitar a cultura de cada lugar. Os hábitos e costumes de cada área a ser trabalhada 

devem ser considerados. O sucesso dessas estratégias e táticas depende fundamentalmente da 

compreensão e análise dos mercados para que as características comportamentais possam ser 

detectadas. Para Krishan Kumar, citado por Fred Tavares (2001, p.82), a identidade do lugar, 

e das pessoas a ele ligadas, não é fixa; é uma variável que conjuga forças locais e globais.  

O novo marketing deve tomar por base a cultura, um conceito que abrange um grande 

leque de possibilidades e significados para designar normas, idéias, linguagens, símbolos. 

Porém, cultura será compreendida aqui, segundo Featherstone (1995, p. 179), como todo o 

modo de vida de um grupo, povo ou sociedade, que supõe “um conjunto comum e 

compartilhado de significados, crenças e valores entre as pessoas que, de alguma maneira, se 

articulam num todo integrado”. Através de um olhar sócio-antropológico, este novo marketing 

deve investigar a questão da temporalidade, da variabilidade etnográfica do mercado-alvo, da 

mídia e do comportamento dos consumidores, compreendendo o indivíduo como um ser 

constantemente mutante. 

 

A mutação do indivíduo conduz a uma nova identidade individual bem como a 
pluralidade do consumo: a classe dos seres bitizados e a sua essência híbrida. 
Fabricados pela cultura da personalização em massa da Internet, os indivíduos – 
coletivos são produto desse marketing pós-moderno, clicando, modificando-se, 
consumindo o mundo e a diversidade que ele oferece (TAVARES, Fred, 2001, 
p.83).  

 

É importante ressaltar que “não há como se manter vivo, num mundo em constante 

mudança, permanecendo o mesmo” (MADIA, 2007, p15). Daí a necessidade de estar sempre 

atualizado em relação aos contínuos avanços do marketing, “ainda mais quando os 

concorrentes estão concebendo estratégias inteiramente novas. Os profissionais da área, assim 

como os altos executivos, precisam reexaminar os conceitos e princípios básicos que 

sustentam um marketing eficaz” (KOTLER, 2003, p.3). 
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Homens de propaganda e marketing precisam agora concentrar-se na construção de 
marcas que passem pelo sistema de filtragem. Os homens de marketing bem-
sucedidos são aqueles que tiram proveito dos consumidores e da cultura, elaborando 
mensagens com os consumidores e não impingindo mensagens a eles. Desse modo, 
damos aos consumidores a possibilidade de escolher que mensagens aceitarão e que 
mensagens rejeitarão. Ofereça às pessoas algo genuinamente interessante para se 
falar a respeito e elas passarão adiante a notícia. Está na natureza humana 
(SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.13). 

 

A partir desta reflexão, conclui-se que “o marketing é importante demais para ficar por 

conta apenas do departamento de marketing” (PACKARD, citado por KOTLER, 2003, p.12), 

é um processo amplo que se segmentou em várias áreas, sendo o marketing viral uma delas. 

Como ressalta Drucker (1996, p.168), “o conhecimento correto de marketing não ajudará 

muito, nesta década turbulenta, competitiva e de mudanças rápidas. Importante é a ação 

correta de marketing”. 

 

 

2.2 MARKETING PÓS-MODERNO 

 

As considerações expostas anteriormente servem de ponto de passagem para 

contextualizar Salzman, Matathia, O’Reilly (2003) quando dizem que  

 

Ao longo dos tempos, as técnicas de propaganda e marketing mudaram para adaptar-
se às novas necessidades e sensibilidades das massas (...). A propaganda tradicional 
pode ser divertida e às vezes informativa; mas raramente impulsiona a ação. À 
medida que os consumidores foram entendendo melhor os publicitários (...) os 
publicitários se viram forçados a apresentar idéias novas e melhores (SALZMAN, 
MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.11). 

 

Kotler (1999), ressalta que os profissionais de marketing terão que repensar as bases 

dos processos pelos quais identificam, comunicam e fornecem valor para o cliente. 

Necessitarão melhorar suas habilidades de gerenciamento de clientes e aliados individuais e 

envolver seus clientes no ato de co-projetar seus produtos desejados. A revolução digital, em 

contínua expansão, mudará o comportamento de compra de consumidores e empresas. 

A partir dessas considerações, é importante ressaltar o conceito de pós-modernismo 

segundo Featherstone (1995, p. 17), como um “reflexo mecânico e reacionário das mudanças 

sociais”. O autor cita ainda a análise de Lyotard (1984) sobre a era pós-moderna, onde a 
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premissa consiste nos efeitos da “computadorização da sociedade”, onde há a substituição de 

conhecimentos narrativos pela pluralidade de jogos de linguagem e do universalismo pelo 

localismo. Mike Featherstone (1995, p. 23), apresenta o retrato de um mundo pós-moderno 

segundo Baudrillard (1983a), baseado na “suposição de que o desenvolvimento da produção 

de mercadorias, aliado à tecnologia de informação, levou ao triunfo da cultura da 

representação”. De tal modo, as relações sociais ficaram saturadas de signos culturais em 

constante mudança a ponto de não podermos mais falar em classes sociais e nos depararmos 

com o “fim do social”. 

O marketing encontra-se na divisa entre a interpretação do ambiente social e cultural - 

sempre em constante mudança e variação - e o modelo econômico. Teorias sobre o 

comportamento do consumidor, estratégias advindas das teorias da comunicação, os campos 

da ciência cognitiva e da lingüística, completam ainda esta conceituação. Apesar de não ser 

uma ciência, combina todas elas. Contudo, a definição que é aplicada ao marketing, de uma 

atividade empresarial que busca satisfazer necessidades e desejos através do comportamento 

da troca de bens e serviços como paradigma central, visando o lucro, é extremamente 

reducionista. O marketing deve atender quem utiliza o que consome para se comunicar com o 

mundo. Deve olhar para o cliente como um ser de identidade efêmera e instável, um indivíduo 

que não é, e sim está, como um ser complexo que muda de identidade e assume várias 

personalidades.  

A Revolução Industrial funcionou como um marco na história do marketing e na 

evolução de seu conceito. A partir desta data aconteceram grandes mudanças na sociedade de 

consumo e na maneira de consumir, culminando no surgimento de várias gerações de novos 

consumidores. Entretanto, o marketing não acompanhou essas transformações. As pessoas 

mudaram e o marketing não. A impossibilidade de seguir a fragmentação da demanda quando 

se torna diversificada e mutável demais exige uma mudança de ponto de vista. É necessário, 

então, focalizar o marketing de forma diferente. O sujeito é influenciado por múltiplos fatores 

sociais, por isso o marketing precisa da antropologia, da sociologia, da lingüística, da 

psicologia, da administração, da ciência cognitiva, da economia, da tecnologia para existir e 

funcionar. O marketing é, em primeiro lugar, relacionamento, e deve estudar o âmbito psico-

social, procurando entender o indivíduo não apenas como um consumidor, mas como um ser 

com diversidade de idéias, opiniões e comportamentos, ajudando assim, o marketing a 

reconstruir seus próprios modelos.  
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Pensar o marketing na contemporaneidade pressupõe uma complexidade, isto porque o 

consumidor possui uma subjetividade em permanente produção. Portanto, o marketing deve 

ser trabalhado sob o aspecto de um conhecimento de consenso entre as ciências e ter no 

consumidor o rumo para as suas análises e reflexões. O marketing estando com o espírito 

totalmente voltado para o cliente pode fazer um setor de rápida expansão se manter em 

desenvolvimento, mesmo depois de esgotadas as oportunidades óbvias. O marketing 

preocupa-se em satisfazer as necessidades do consumidor com o produto, e não com o 

processo de produção de bens, convertendo o produto em dinheiro. A idéia de que uma 

indústria começa com o consumidor e suas necessidades, e parte em busca da realização deste 

processo de satisfação, é vital para todos os homens de negócios. 

O marketing sonda o comprador previamente, analisa suas necessidades e desejos e 

gera um produto de tal forma adequado à demanda que o esforço de vendas torna-se 

desnecessário. O objetivo do marketing é conhecer e compreender o consumidor tão bem que 

o produto ou serviço vendem-se sozinhos.  

Conforme Tavares (2001), o marketing abarca a descoberta dos desejos dos clientes, 

fazendo com que os produtos da empresa atendam a essas necessidades. O marketing bem 

sucedido significa oferecer o produto certo, no local certo e no momento certo, garantindo que 

o cliente tenha consciência disso. Afinal, quem define o que será oferecido no mercado é o 

próprio mercado. O sucesso no mundo dos negócios não é determinado pelo produtor, mas 

sim pelo consumidor, que está muito bem informado e conta ainda com a incorporação das 

novas tecnologias ao seu favor. A interatividade dos meios está causando uma sensível 

mudança na forma de comunicação com as pessoas, criando um mundo onde tudo e todos se 

comunicam. 

 

 

2.3 MARKETING VIRAL 

 

Os indivíduos estão constantemente ocupados se comunicando. Conversam a todo 

instante e trocam idéias sobre tudo, especialmente quando o assunto tem alguma relação com 

certos momentos de suas vidas. Compartilhar informações é um meio de sobrevivência, de se 

conectar, de estabelecer e manter alianças e vínculos sociais. Os produtos são facilmente 

inseridos nessas conversas informais, como afirma Rosen (2001, p.44) quando diz que “o 
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consumo constitui uma parte tão importante de nossas vidas que os produtos e os serviços são 

permanentemente bons temas de conversa”. As pessoas cada vez mais estão se voltando umas 

para as outras na tentativa de obter informações confiáveis e imparciais a respeito de o que 

comprar, o que ler, que lugares freqüentar, que filmes assistir, etc. 

Comentários feitos a respeito de um determinado produto ou serviço criam rumores. 

Esses rumores “são todas as comunicações boca a boca sobre uma marca. São o somatório de 

todas as comunicações realizadas de pessoa para pessoa sobre um determinado produto, 

serviço ou empresa, em um certo momento” (ROSEN, 2001, p.20). Este mesmo autor 

conceitua como marketing viral o intercâmbio de rumores feitos por intermédio da Internet. Já 

Godin (2001, p.24), diz que “o marketing viral é uma grande idéia da moda que se propaga 

em meio a uma parte da população, ensinando, mudando e influenciando a todos que toca”. 

Pode-se compreender, com base em Géraldine Zérah, citada por Salzman, Matathia e 

O’Reilly (2003), o conceito de marketing viral (ou buzz marketing) como: 

  

Criar um boca-a-boca positivo em torno de um produto transformando consumidores 
selecionados em veículos espontâneos da mensagem. Esta, a seguir, espalha-se em 
círculos concêntricos, dos geradores de tendências ao público consumidor. Não se 
trata de gritar a todo mundo, mas de sussurrar às pessoas certas. O processo de buzz 
marketing ilustra a metáfora do vírus: inoculação (de um produto), incubação (uso 
do produto pelos poucos consumidores inicialmente inoculados), disseminação e 
infecção (trânsito do produto). Baseia-se na valorização dos consumidores 
selecionados, que se orgulham desse papel (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 
2003, p.15). 

 

Salzman, Matathia e O’Reilly (2003, p.8) ressaltam que “um dos fatores que 

diferenciam o marketing viral de outras formas de marketing é a ilusão de espontaneidade, a 

invisibilidade do autor. A chave de tudo é a autenticidade!”.Transformar o produto ou serviço 

de uma empresa em um conteúdo divertido e inovador com o objetivo que o consumidor 

passe a mensagem adiante é a base do marketing viral.   

 

O buzz marketing pressupõe compreensão de que as redes naturais e espontâneas do 
universo social constituem os meios mais eficazes de atingir as pessoas de um modo 
significativo. As pessoas gostam de vínculos. Gostam de partilhar informações, 
idéias e opiniões. O correio, o telefone, a experiência comum do rádio e da televisão, 
além da adequadamente chamada World Wide Web [Rede Mundial], são prova de 
que nossas sociedades dependem das redes de comunicação. Essas pequenas redes 
mundiais têm importantes implicações no mercado global (SALZMAN, 
MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.9). 
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As redes interpessoais de comunicação aumentaram consideravelmente o número de 

conexões entre os indivíduos. As pessoas nunca se relacionaram tanto e tão rapidamente. Essa 

ferramenta permite que as pessoas se comuniquem não apenas com conhecidos, mas também 

com estranhos. “Os consumidores sempre gostaram de conversar uns com os outros, mas 

agora, via Internet, oferecer e solicitar informações ficou nitidamente mais fácil. Basta digitar 

uma frase e enviá-la para o ciberespaço” ( ROSEN, 2001, p.28). Essas redes sempre foram 

importantes para a difusão de dados e opiniões, mas atualmente, elas são fundamentais e não 

podem ser ignoradas. As empresas que pretendem ser competitivas precisam aderir a essa 

rede de clientes. 

 

As informações e a influência não são mais privilégios de alguns jornalistas de alto 
coturno, ou seja, influentes. Os profissionais de mídia ainda podem desfrutar de 
muita influência, mas os milhares de clientes que usam as páginas da Rede e 
newgroups para expressar suas opiniões podem ser igualmente influentes (ROSEN, 
2001, p.29). 

 

As redes fazem parte de um processo de mudança contínua - as pessoas se modificam 

constantemente -, o que contribui para sua fluidez e invisibilidade. A verdade é que o mundo 

atualmente está se fragmentando. As categorizações do consumidor por números e letras antes 

tão usadas, já não refletem a realidade. As formas tradicionais de marketing ainda conseguem 

atingir a grande massa, mas falham quando o público é segmentado. 

 

O buzz marketing funciona junto ao público fragmentado porque pressupõe uma 
flexibilidade e criatividade que até agora escaparam a muitos profissionais 
ortodoxos. Quando não existe um fórum definido para comunicar a mensagem da 
marca ao público, o que você faz? Deixa que o público o faça para você. Torna a 
mensagem tão fluida quanto o meio e observa-a enquanto ela se agita, se espalha e 
finalmente penetra no mercado (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, 
p.26). 

 

As pessoas têm a tendência de formar grupos e interagir com outras com que se 

assemelham de alguma maneira. Esses agrupamentos personalizados são muito comuns e 

podem ser organizados de acordo com a idade, sexo, ocupação, classe social, objetivos 

comuns, etnia, etc. Essa prática faz com que as informações circulem nas redes e sejam 

disseminadas com uma rapidez incrível.  
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Na tentativa de passar confiança e se aproximar do cliente, as marcas estão tentando 

criar vínculos e relacionamentos sólidos com os consumidores. Em função disso, a prática do 

buzz marketing possui um grande apelo na sociedade atual. Por ser personalizada, a percepção 

da mensagem, a recomendação de um amigo e a sensação de fazer parte de um grupo distinto, 

agrada o consumidor de hoje. 

 

A personalização é uma característica que torna a prática do buzz marketing 
extremamente atraente para marcas destinadas ao público jovem, que se mostra mais 
cético e avesso à propaganda de massa tradicional. Muitos varejistas da Internet 
estimulam os programas testemunhais e por uma boa razão: a confiança é um 
elemento importante em qualquer relacionamento e surge quando a recomendação 
de um amigo está envolvida – ou mesmo implícita (SALZMAN, MATATHIA, 
O’REILLY, 2003, p.17). 

 

Isto posto, é necessário ressaltar a importância de saber onde encontrar e como 

escolher as pessoas certas para alimentar o buzz. É na concentração de esforços à procura de 

quem será o responsável pela contaminação que se constrói a base do vírus. A palavra certa, 

vinda da pessoa certa, pode fazer toda a diferença e possui o poder de influenciar.  

 

 

2.3.1 Estratégias e Ferramentas 

 

Os mais indicados para esta tarefa seriam os formadores de opinião, pois são 

consumidores confiantes, curiosos e estão prontos para transmitir informações para o restante 

do público a fim de gerar mudanças e influenciar mentes. Entretanto, não há uma maneira 

simples de localizá-los. Rosen (2001, p.55) sugere indivíduos que atuam como Centros de 

Atenção em Rede, sendo fontes de influência. Segundo ele, existem quatro tipos de Centros 

de Atenção em Rede baseado no número de vínculos que eles podem formar: os Centros de 

Atenção Normais, os Megacentros de Atenção, os Centros de Atenção Especializados e os 

Centros de Atenção Sociais. O primeiro grupo definido pelo autor é formado por pessoas 

comuns que funcionam como fontes de informação e estão conectadas a apenas algumas 

dezenas de pessoas. Fazem parte do segundo grupo - os Megacentros de Atenção - as 

celebridades, os políticos e a imprensa, pois são capazes de manter vínculos com milhões de 

pessoas que prestam atenção e levam em consideração o que dizem.  Os Centros de Atenção 
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Especializados são aqueles que tendem a desenvolver conhecimentos específicos em um 

assunto em particular. Por último, os Centros de Atenção Sociais são aquelas pessoas que são 

o centro das atenções, têm facilidade para fazer amigos e possuem o dom de unir as pessoas.  

 De acordo com Rosen (2001, p.139), é necessária a procura por pessoas que possuam 

as características PLACES dos Centros de Atenção em Rede: “Pioneiros na adoção (pelo 

menos ligeiramente), Ligados, Aventureiros, Consumidores de informações, Eloqüentes e 

Sensíveis à mídia, mais do que outras pessoas”. 

Salzman, Matathia e O’Reilly (2003, p.42) separam os formadores de opinião em dois 

grupos: os Alfas e os Abelhas.  

 

Quem tem cachorro provavelmente está familiarizado com a palavra. Os Alfas 
tendem a dominar, a conduzir o rebanho – literalmente. No contexto do consumo, 
descobrimos que os alfas humanos gostam de adquirir novas experiências e 
informações; andam sempre à cata de aventuras e estão a par de tópicos que vão 
desde os acontecimentos atuais aos melhores restaurantes e à história antiga 
(SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.42). 

 

Os Alfas, por sua natureza, são definidos e distinguidos por três características: a fome 

insaciável de estímulo, o desprezo pelas convenções (repele as regras convencionais e as 

tradições, acredita que as regras foram feitas para serem quebradas) e a ânsia de correr riscos. 

Esse grupo de formadores de opinião está em todos os lugares. São viajados, independentes, 

curiosos, autoconfiantes e possuem forte senso de estilo, o que os permite recorrer a outras 

culturas, modas e costumes e integrá-los ao seu dia-a-dia. Os Alfas não aceitam desafios por 

pura adrenalina, só admitem os que os fazem parecer parte de uma elite. Eles não se dedicam 

a transmitir informações voluntariamente, porém, gostam de mostrar que sabem das coisas. 

Acredita-se que os Abelhas sejam um trunfo em campanhas de buzz marketing. Eles 

“apropriam-se das idéias dos Alfas e traduzem-nas em dados utilizáveis e digeríveis para o 

grande público” (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.46), complementando os 

Alfas. Portanto, são o elo entre uma tendência e a consciência pública.  Este ramo de 

consumidores é solidário e comunicativo. Carregam as mensagens para o público, traduzindo 

as idéias dos inovadores em informações para audiências maiores. Três características 

definem e distinguem os Abelhas de outros consumidores: o gosto de comunicar-se e 

compartilhar, o senso de estilo baseado na imitação e a necessidade de aprovação (que pode 

estar em uma página de revista ou no aval de um amigo Alfa). 
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“Abelhas” (bees) é uma designação inteiramente apropriada porque essas pessoas 
são mestres de buzz, adejando de um lugar para outro, de indivíduo para indivíduo, 
recolhendo notícias e disseminando-as. São os condutos pelos quais a informação 
chega às massas (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 2003, p.46). 

 

Concentrar os esforços de marketing nos Alfas, por serem os consumidores mais 

influentes, é em certos casos, a melhor opção. Entretanto, o grande público não será atingido, 

a menos que os Abelhas ajam como informantes.   

Godin (2001, p.55) trata aqueles que estão no âmago de qualquer vírus de idéia como 

Agentes Contaminadores. Devido a sua importância, receberam duas classificações: os 

Agentes Contaminadores Promíscuos e os Agentes Contaminadores Poderosos.  Segundo o 

autor, os Agentes Contaminadores Promíscuos são aqueles motivados por dinheiro ou por 

algum outro incentivo e raramente são vistos como líderes de opinião, todavia, podem ser 

extremamente eficazes. O Agente Contaminador Poderoso é aquele que não pode ser 

comprado. São formadores de opinião que estão presentes na mídia e que são motivados a 

espalhar uma idéia vírus por seu gosto pessoal, e em função disso, ganham mais credibilidade 

frente ao público.  

 

Contaminadores poderosos se tornam menos poderosos quando você os compra. 
Mas, às vezes, os promíscuos ficam fortes novamente quando são particularmente 
bem-sucedidos. Isso é um ciclo, com pessoas cambiando de um lado para o outro, e 
sempre tentando descobrir como ser promíscuo (leia-se rentável) e poderoso ao 
mesmo tempo (GODIN, 2001, p.61). 

 

Compreendendo os elementos fundamentais por trás da propagação de um vírus de 

idéia e sabendo exatamente a quem recorrer para que o vírus se espalhe da melhor e mais 

rápida maneira possível, é preciso então, aproveitar-se desses agentes contaminadores, atrair-

los e mantê-los.  

 

Ninguém espalha um vírus de idéia para lhe fazer um favor. Eles o fazem porque o 
vírus é notável, provocador, importante, rentável, engraçado, horrível ou lindo. No 
mundo de hoje, onde o vencedor leva tudo, não há espaço para uma oferta de “eu 
também”, ou, o que é pior, produtos e serviços enfadonhos. Se não forem atraentes, 
jamais se tornarão vírus de idéia (GODIN, 2001, p.74). 
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Portanto, McConnel e Huba (2006), apresentam alguns passos necessários a serem 

seguidos para a disseminação do vírus.  É preciso primeiro escolher o mercado, participar dos 

grupos de rede dos que os clientes pertencem e identificar os formadores de opinião, criar 

relacionamentos com eles e apresentar o produto ou serviço novo, pois eles são atraídos pelas 

novidades do mercado. O autor ressalta ainda, que uma tática muito eficaz é levar esses 

Agentes Contaminadores de Rede a fóruns onde possam conversar com outros, e o mais 

importante: se certificar que outras pessoas os vejam utilizando o produto. Rosen (2001) 

ressalta que para trabalhar com os Centros de Atenção em Rede deve-se fornecer a eles fatos 

sobre o que falar, estimulá-los a contar a outras pessoas e certificar-se de que as pessoas os 

vejam usando o produto. Emanuel Rosen (2001), ainda frisa a importância de oferecer o 

produto certo (serviço de qualidade, visível, novo e pronto para o mercado), dispor da 

abordagem correta (trabalhar dentro de uma filosofia de verdade, honestidade e integridade, 

raciocinar em termos de redes e estar disposto para acelerar o contágio ao longo da rede), 

prestar atenção nas redes (saber o que os clientes estão dizendo, utilizar todas as abordagens 

possíveis para a identificação de rumores e monitorar o que o setor anda dizendo), trabalhar 

com os centros de atenção em rede (identificá-los, rastreá-los, dar o que eles precisam e 

manter-se receptivo e atento aos feedbacks e sugestões apresentados por eles). 

 

 

2.3.2 Táticas  

 

É importante ressaltar também, as táticas que Godin (2001) recomenda para idéias se 

tornarem vírus. De acordo com o autor, a idéia precisa ser merecedora para ser um vírus. Se 

não valer a pena, ela não será comentada. Um dos itens a serem considerados para que um 

vírus se espalhe são os elementos da história. Todos os vírus precisam de bons elementos para 

contar uma boa história, caso contrário, passarão despercebidos.  Emanuel Rosen (2001) 

elenca alguns desses fatores: provocar curiosidade com raridade e mistério, gerar 

expectativas, evitar o óbvio, levar as pessoas para os bastidores, ser um pouco abusivo, 

inventar um herói. O mesmo autor analisa três princípios para ter sempre em mente quando 

utilizar o marketing viral: tornar o produto um componente do processo de comunicação, 

levar os clientes a interagir e estimular o cliente a divulgar a novidade.  
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Godin (2001), considera ainda a dimensão da mensagem, se será passada a diante e se 

as pessoas terão algum incentivo ao falar a respeito da idéia. É muito importante identificar o 

público-alvo e dominá-lo, expor a idéia para as pessoas certas e fazer com que elas se 

envolvam na experiência da maneira mais rápida possível. 

 

Quer você esteja criando, construindo, fomentando ou refreando o buzz, deve 
constantemente examinar a percepção de sua marca e a mensagem que ela está 
enviando aos consumidores. E isso significa rastrear as influências contra e a seu 
favor no mercado. Não basta conhecer a localização de seu público-alvo no buzz 
marketing: terá de descobrir como ativa-lo (SALZMAN, MATATHIA, O’REILLY, 
2003, p.79). 

 

Segundo Godin (2001), é necessário ainda levar em conta onze fatores que 

influenciam na construção e disseminação de um vírus: 1) os benefícios em termos de 

reputação para o Agente Contaminador poderoso por recomendar um vírus; 2) benefícios 

egoístas para o Contaminador Promíscuo por recomendar um vírus; 3) fluidez em partilhar um 

vírus; 4) poder do amplificador6 usado para espalhar um boca a boca positivo; 5) freqüência 

das interações entre membros da colméia; 6) número de vezes que é preciso expor algum 

consumidor para que o vírus pegue; 7) número de Contaminadores diferentes que têm de 

recomendar um vírus a um dado indivíduo para que esse fique incandescente; 8) porcentagem 

de membros infectados da colméia propensos a contaminar; 9) número de pessoas que o 

contaminador infectado provavelmente irá contactar; 10) persistência do vírus (por quanto 

tempo um contaminador contamina?); 11) número de pessoas infectadas/número de 

consumidores. O autor ressalta que se for preciso os Contaminadores podem ser pagos, 

porém, nunca cobrados. É essencial dizer aos Agentes Contaminadores o que é preciso ser 

dito à população. Se não for feito, ele decidirá, o que pode não ser muito bom. Feito isso, dar 

ferramentas necessárias para o Agente Contaminador, é uma forma de facilitar a 

contaminação do vírus e uma vez conquistada a atenção do consumidor, é preciso pedir 

permissão. Godin (2001, p.224), finaliza com as seguintes táticas: “deixe pasma a sua platéia 

                                                           

6 “Uma diferença básica entre o boca a boca e um vírus de idéia é que o primeiro desaparece enquanto o segundo 
cresce cada vez mais. Por quê? Porque algo amplifica as recomendações para uma platéia bem maior. Pode ser a 
televisão ou outras formas de mídia (uma boa matéria no New York Times que amplifique a mensagem de um 
articulista para muitos leitores), ou pode ser a própria Web (um site como o planerfeedback.com amplifica a 
mensagem de um único usuário)” (GODIN, 2001, p. 73). 
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para que ela venha reforçar o seu vírus e o mantenha crescendo” e “ admita que poucos vírus 

duram para sempre. Abrace o ciclo de vida do vírus”.  

O marketing viral representa uma importante oportunidade para as marcas reforçarem 

sua percepção junto ao seu público-alvo. Os jovens estão cansados do assédio publicitário e 

normalmente não lembram das marcas expostas nas mídias convencionais. Os jovens se 

relacionam uns com os outros e com a mídia tradicional de maneira diferente de anos atrás.  

Eles partilham experiências cotidianas com pessoas de diferentes partes do mundo. Vestem as 

mesmas marcas, escutam praticamente as mesmas músicas, assistem os mesmos filmes e 

séries de televisão, idolatram as mesmas celebridades e comunicam-se o tempo todo via 

internet. Este comportamento é nomeado por Salzman, Matathia e O’Reilly como Juventude 

Global. Uma geração que possui forte senso de capacidade pessoal, mobilidade, abertura, 

auto-expressão, vivência dos sentidos, interatividade, relacionamento e de comunicação. Por 

possuir todas essas características, esse consumidor é diferente do consumidor do passado. 

Conseqüentemente, consome de outra maneira e se identifica com outros assuntos, 

acontecimentos e grupos. 

 

2.4 CONSUMO E IDENTIDADE 

 

O senso comum associa a prática do consumo a gastos inúteis, compras compulsivas, 

irracionais e insensatas de bens. Criamos expectativas na esperança de satisfazer nossos 

desejos como jamais outra sociedade o fez. Segundo Zygmund Bauman, a sociedade de 

consumo atual consegue tornar permanente a insatisfação. “O método de satisfazer toda a 

necessidade, desejo ou vontade, é de uma forma que não pode deixar de provocar novas 

necessidades, desejos, ou vontades. O que começa como necessidade deve terminar como 

compulsão ou vício” (2005, p. 106). Entretanto, um bom número de pesquisas sobre a 

comunicação de massa torna visível os complexos mecanismos do consumo, os quais 

extrapolam a idéia de “síndrome consumista” apresentada por Bauman. Algumas teorias 

multidisciplinares têm se detido a aprofundar o estudo relacionado ao fenômeno do consumo 

vinculando vários aspectos: econômicos, sociológicos, psicanalíticos, psico-sociais e 

antropológicos.  

Segundo Nestor García Canclini, temos três linhas de trabalho que compreendem a 

temática do consumo. Numa delas, Canclini propõe o seguinte conceito: “O consumo é o 
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conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos” (1995, p. 53). A partir dessa conceitualização, pode-se compreender o consumo 

através da sua racionalidade econômica, e não como um simples exercício de compras 

irrefletidas, absurdas e individualizadas. Outra forma pela qual o consumo se manifestaria é 

na racionalidade sócio-política interativa, onde o consumo é visto pelo consumidor como 

conseqüência de suas demandas e pelo produtor como a busca do lucro. Adota aspectos 

importantes do cotidiano, onde há distribuição e apropriação dos bens socialmente 

produzidos. Na terceira concepção, o consumo é compreendido “como lugar de diferenciação 

e distinção entre as classes e os grupos, onde o que tem chamado a atenção são os aspectos 

simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora” (CANCLINI, 1995, p. 55). 

Em busca da expansão do mercado, da reprodução da força de trabalho, de satisfação 

de necessidades físicas básicas, sociais e individuais, de conhecimento, de auto-realização e 

de comunicação, as trocas e transações para estabelecer relações sempre fizeram parte da 

sociedade humana.  Entretanto, em nenhum momento este consumo caracterizou-se 

genuinamente por seus aspectos econômicos. Sua importância cultural e representacional 

sempre esteve presente.  

 Desde os tempos mais remotos o consumo se perfaz como um dos elementos de 

distinção entre classes sociais, estilos culturais, padrões estéticos e demonstrações concretas 

de ideologias. Todas as sociedades manipulam objetos e artefatos para se diferenciarem umas 

das outras atribuindo status, pertencimento, reconhecimento e prazer individual. A efetivação 

do consumo não costuma ser um ato oculto e nem individual, mas sim um ato social, que 

requer certa audiência. O consumo é utilizado como um elemento de reprodução social e 

como via de acesso privilegiada para entender os processos culturais, onde os desejos se 

transformam em demanda e em atos sociamente regulados.  

Nestor Garcia Canclini (1999), considerou o consumo como uma das dimensões do 

processo comunicacional, relacionando-o com práticas e apropriações culturais dos diversos 

sujeitos envolvidos neste sistema. Afirmou que por meio dele os sujeitos transmitem 

mensagens aos grupos sócio-culturais dos quais fazem parte.  “Há uma coerência entre os 

lugares onde os membros de uma classe e até de uma fração de classe se alimentam, estudam, 

habitam, passam as férias, naquilo que lêem e desfrutam, em como se informam e no que 

transmitem aos outros” (CANCLINI, 2001, p.80). 
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Segundo Canclini (2001), o consumo não deveria ser visto somente como uma posse 

de objetos isolados, mas também como uma “apropriação coletiva”. Este processo analisaria 

relações de solidariedade e principalmente de distinção, através de bens e mercadorias que 

satisfazem no plano biológico e no simbólico, servindo também para enviar e receber 

mensagens. 

O desejo de consumo reproduz-se segundo a estruturação social, que está sempre em 

constante movimentação e interage com as construções de natureza ideológica e com suas 

relações, mesmo que distorcidas, da materialidade social.  O ato de consumir, ressalta 

Canclini (2001), é participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e 

pelos modos de usá-lo, influenciado tanto pela moda como pela expansão educacional e pelas 

inovações tecnológicas. 

A publicidade presente na televisão e em outros meios de comunicação reflete 

modelos de consumo, utilizando mecanismos para traduzir um espírito, atitude ou estilo de 

vida em um objeto que possa ser adquirido. Nesta atual ordem social, o consumo existe com 

maior força de expressão do que no passado, principalmente através do conjunto de crenças e 

desejos presentes na sociedade. Trata-se de um sistema no qual os sujeitos encontram-se 

mergulhados. No plano simbólico, o consumo atinge a todos, pois as classes médias e os 

trabalhadores mais pobres sofrem o mesmo tipo de pressão para que consumam. Ambos 

desejam a participação neste mesmo sistema, independente de suas condições materiais. A 

necessidade de adquirir mercadorias e serviços é atualmente produzida com grande força 

através da relação existente entre as mídias e a sociedade. A aquisição aparece, assim, como 

grande forma de valorização social. Porém, segundo Canclini,  

 

O crescimento da renda, a expansão e variedade das ofertas de mercado, assim como 
a capacidade técnica para se apropriarem dos novos bens e mensagens, graças ao 
acesso a níveis de educação mais elevados, não bastam para fazer com que os 
membros de um grupo se atirem sobre as novidades. O desejo de possuir “o novo” 
não atua como algo irracional ou independente da cultura coletiva a que se pertence 
(CANCLINI, 2001, p. 85). 

 

O autor ainda ressalta que em tempos de fraturas e heterogeneidades, de segmentações 

dentro das nações e de comunicações fluidas com as ordens transacionais da informação, da 

moda e do saber, são encontrados códigos a fim de unificar ou ao menos de identificar as 

nações. Entretanto, esses códigos são cada vez menos o da etnia, da classe ou da origem. Uma 

nação, atualmente, é pouco definida pelos seus limites geográficos ou por sua história política 
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e sim, “sobrevive melhor como uma comunidade hermenêutica de consumidores, cujos 

hábitos tradicionais fazem com que se relacione de um modo peculiar com os objetos e a 

informação circulante das redes internacionais” (CANCLINI, 2001, p. 85). 

As práticas de consumo têm grande importância nas relações comunicacionais que 

vem se estabelecendo na sociedade contemporânea. Por meio destas, os grupos sócio-culturais 

possuem ou desejam possuir determinadas mercadorias que atuam como elementos de 

distinção. Estas também transmitem determinadas mensagens ao meio em que estão 

inseridas.  Canclini explana, 

 

Costuma-se ver os comportamentos de consumo como se só servissem para dividir. 
Mas se os membros de uma sociedade não compartilhassem os sentidos dos bens, se 
estes só fossem compreensíveis à elite ou à maioria que os utiliza, não serviriam 
como instrumentos de diferenciação. Um carro importado ou um computador com 
novas funções distinguem os seus poucos proprietários à medida que quem não pode 
possuí-los conhece o seu significado sociocultural (CANCLINI, 2001, p.80). 

 

Dessa perspectiva, é abordado o conceito de identidade proposto por Woodward 

(2000), onde a diferença é o elemento fundante da identidade no mundo contemporâneo. De 

acordo com a terceira concepção de consumo segundo Canclini (1999), entende-se que a 

lógica que determina a apropriação dos bens como objetos de distinção, não é a da satisfação 

das necessidades das pessoas, mas sim da escassez desses bens e da impossibilidade de outras 

pessoas possuí-los. Mike Featherstone (1995) complementa dizendo que um objeto que não 

está disponível e não tem preço no mercado acaba sendo mais caro e mais desejado. 

 Ainda sobre este mesmo aspecto, Featherstone (1995) cita a teoria sobre mercadoria-

signo de Baudrillard, na qual “o valor de uso original e “natural” dos bens perante o 

predomínio do valor de troca, sob o capitalismo, resultou na transformação da mercadoria 

num signo”. Portanto, neste ponto de vista, o consumo não pode ser compreendido apenas 

como valor de utilidade material, mas sim como um consumo de signos e nenhuma sociedade 

foi tão farta de signos como esta em que vivemos. Com isto, consumir passa a gerar um novo 

significado para as questões de identidades em uma época de globalização da cultura e quebra 

de fronteiras, na qual a publicidade participa ativamente do processo de construção da 

personalidade do indivíduo. A publicidade veiculada pela mídia amplia o potencial de 

transmissão de informações que objetivam a construção de uma consciência do indivíduo 
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como consumidor, assumindo um papel de grande importância, o de seduzir as pessoas a 

consumirem determinados produtos. 

Stuart Hall (2006) apresenta três concepções de identidade: a) sujeito do iluminismo, 

b) sujeito sociológico, c) sujeito pós-moderno. A primeira concepção possui uma percepção 

de identidade muito individualista e trata do indivíduo como um ser centrado e unificado, se 

mantendo o mesmo durante toda sua existência. A identidade a partir da concepção 

sociológica trata de um sujeito formado a partir das relações com a sociedade, criando 

identidades que se modificam em função dessas relações. Por fim, o sujeito pós-moderno, 

visto como um indivíduo que não possui uma identidade fixa ou permanente. Neste caso, a 

identidade é formada historicamente e transformada continuamente a partir das relações com 

sistemas culturais os quais fizemos parte. 

Diversas correntes teóricas pensam o consumo e a identidade nesta sociedade urbana, 

industrializada, globalizada e regida por diversas práticas sociais, conceituando identidade e 

diferença a partir da esfera do consumo. De acordo com Woodward (2000, p.10), a identidade 

é marcada por meio de símbolos: “existe uma associação entre a identidade da pessoa e as 

coisas que uma pessoa usa”.  O mesmo autor completa: “a identidade é marcada pela 

diferença, mas parece que algumas diferenças (...) são vistas como mais importantes que 

outras, especialmente em lugares particulares e em momentos particulares” (WOODWARD, 

2000, p. 11). A afirmação das identidades depende de aspectos históricos que estão 

localizados em pontos específicos no tempo. Woodward (2000) salienta que algumas das 

formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a 

antecedentes históricos, embora, ao fazê-lo, possa-se estar produzindo novas identidades. A 

redescoberta do passado faz parte do processo de construção da identidade. Assim, a 

construção da identidade é tanto simbólica quanto social.  

O social e o simbólico são dois processos diferentes, entretanto, cada um deles é 

necessário para a construção e manutenção das identidades. Os sistemas representacionais que 

marcam a diferença podem incluir um uniforme, uma bandeira nacional ou mesmo os cigarros 

que são fumados, enquanto que a marcação simbólica define quem é incluído e quem é 

excluído. É por meio da diferenciação social que essas classificações da diferença são vividas 

nas relações sociais.  Torna-se necessário, portanto, compreender os significados da relação 

da cultura nos sistemas de representação, produzindo identidades. Segundo Nixon (1997), 

citador por Woodward (2000, p.18), “a ênfase na representação e o papel-chave da cultura na 
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produção dos significados que permeiam todas as relações sociais levam, assim, a uma 

preocupação com a identificação”. A identificação (um conceito com origem na psicanálise) 

tem sido frequentemente utilizado pelos Estudos Culturais para explicar “a forte ativação de 

desejos inconscientes relativamente a pessoas ou a imagens, fazendo com que seja possível 

nos vermos na imagem ou na personagem apresentada na tela” (WOODWARD, 2000, p.18). 

 Woodward (2000), ainda ressalta que muitos significados são produzidos por variados 

sistemas simbólicos, mas estes significados são questionados e mutantes. Dispomos de uma 

gama de possibilidades de representações simbólicas e de relações sociais, o que torna 

possível optar entre as várias identidades possíveis, moldadas pela cultura. É possível 

compreender, com base em Jonathan Rutherford (1990, p.19), citado por Woodward (2000, 

p.19), que “... a identidade marca o encontro de nosso passado com as relações sociais, 

culturais e econômicas nas quais vivemos agora... a identidade é a intersecção de nossas vidas 

cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e dominação”. As pessoas 

fazem parte de inúmeras e diferentes instituições como a família, colegas de trabalho, 

instituições educacionais, partidos políticos. Os indivíduos participam desses grupos 

exercendo graus variados de escolha e autonomia, e cada um deles possui um contexto 

material, um espaço e um lugar, bem como um conjunto de recursos simbólicos. Embora cada 

um se veja como sendo a mesma pessoa em todos os encontros e interações, é fácil perceber 

que são diferentemente posicionados em diferentes lugares e situações, de acordo com os 

papéis sociais que exercem. 

A globalização e os processos associados às mudanças globais, incluindo questões 

sobre história, mudança social e movimentos políticos são características das sociedades 

contemporâneas, fatores que justificam o ressurgimento das identidades. Conforme argumenta 

Anthony McGrew (1992), citado por Hall (2006, p. 67), “a globalização se refere àqueles 

processos, atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e 

conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o 

mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado”. Desta maneira, a globalização 

traz uma nova perspectiva de tempo e espaço, refletindo nitidamente sob as identidades 

culturais. Segundo Giddens (1990, p. 18), citado por Hall (2006, p. 72), “A modernidade 

separa cada vez mais, o espaço do lugar, ao reforçar relações entre outros que estão 

“ausentes”, distantes (em termos de local), de qualquer interação face-a-face (...) os locais são 

inteiramente penetrados e moldados por influências sociais bastante distantes dele”. O local é 
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estruturado não apenas pelo que está presente na cena, sua forma visível oculta as relações 

distanciadas que determinam sua natureza.  

 

A globalização envolve uma interação entre fatores econômicos e culturais, 
causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as quais, por sua vez, 
produzem identidades novas e globalizadas. Essas novas identidades, 
caricaturalmente simbolizadas, às vezes pelos jovens que comem hambúrgueres do 
McDonald’s e que andam pela rua de Walkman, formam um grupo de 
“consumidores globais” que podem ser encontrados em qualquer lugar do mundo e 
que mal se distinguem entre si. O desenvolvimento global do capitalismo não é, 
obviamente, novo, mas o que caracteriza sua fase mais recente é a convergência de 
culturas e estilos de vida nas sociedades que, ao redor do mundo, são expostas ao 
seu impacto (ROBINS, 1991 apud WOODWARD, 2000, p. 20). 

 

 Todavia, a globalização pode gerar diferentes resultados em termos de identidade. As 

mudanças na economia global produziram a dispersão da demanda de bens e serviços ao redor 

do mundo. Movidas pela necessidade econômica, as pessoas têm se espalhado pelo globo, 

migrando em busca de melhores condições de trabalho. Em função disso, muitas cidades 

européias estão tendo sua cultura remodelada e diversificada. Hall (2006, p.69) descreve três 

possíveis conseqüências da globalização sobre as identidades culturais: “a) as identidades 

nacionais estão se desintegrando como resultado do crescimento da homogeneização cultural 

e do pós-moderno global; b) as identidades nacionais e outras identidades “locais” ou 

particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à globalização; c) as identidades 

nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – estão tomando seu lugar”.  

O fenômeno da homogeneização social, por ser um processo global, acaba por 

produzir a fragmentação de códigos culturais, multiplicidade de estilos e a ênfase no efêmero 

e na diferença. De acordo com Hall (2006), o consumismo e o fluxo global criam 

possibilidades de identidades partilhadas entre pessoas que se encontram distantes em relação 

ao tempo e espaço.  

 

Quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas 
– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 
“flutuar livremente” (HALL, 2006, p. 75). 

 

 De acordo com Hall (2006), a globalização (na forma de especialização flexível e da 

estratégia de criação de nichos de mercado), explora a diferenciação local. O autor propõe 

pensar em uma nova articulação entre global e local como transformadores das identidades, 
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ao invés de pensar que um anularia o outro. As identidades locais criam vínculos com lugares, 

eventos, símbolos e histórias particulares e o global se identifica com a humanidade. Há, 

entretanto, um novo interesse pelo local, juntamente com o impacto do global. O local, 

obviamente, não pode ser confundido com identidades já estruturadas e delimitadas e sim atua 

no interior da lógica da globalização. A globalização, à medida que dissolve as barreiras da 

distância, torna o encontro entre o centro colonial e a periferia colonizada, imediato e intenso 

(ROBINS, 1991, p. 25 apud HALL, 2006, p. 79). 
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3. CAPÍTULO 2 

 

3.1 MELISSA – O PRODUTO 

 

A Melissa é uma das linhas de produtos da Grendene, empresa de Farroupilha, interior 

do estado do Rio Grande do Sul que atua há 36 anos no mercado brasileiro. O que era 

inicialmente uma fábrica de embalagens plásticas para garrafões de vinhos se tornou a maior 

fabricante de calçados do país7.  

Em 19798, oito anos após seu surgimento, inspirada nas tendências de moda dos 

grandes centros como Paris e Nova York, a Grendene lançou uma coleção de sandálias 

plásticas sob a marca Melissa. Nesse ano, nasceu a Melissa Aranha9. Desenvolvida a partir de 

sandálias de tiras usadas por pescadores da Riviera Francesa, a Melissa Aranha veio com a 

proposta de ser um sapato de plástico como uma alternativa aos calçados comuns. Esse 

lançamento virou símbolo fashion, inaugurando o merchandising de calçados em novelas. A 

partir dos pés de Júlia, personagem de Sônia Braga na novela Dancing Days, de 1979, a 

Melissa ditou a moda que foi adotada por milhares de brasileiras.  

Em dezembro de 1980, foi feito o primeiro grande embarque de estoque da Melissa 

em virtude da absurda procura pelas sandálias Aranhas nas boutiques e sapatarias de todo 

país. No segundo semestre deste mesmo ano é lançada a Melissa Furadinha, que dá 

continuidade ao sucesso da Melissa Aranha. Em setembro de 1981 são lançados os modelos 

Telinha e Zig-Zag com um comercial na televisão estrelado por Zé Bonitinho, personagem 

interpretado pelo humorista Jorge Loredo na Praça da Alegria. 

Surgiu então, a idéia de internacionacionalização da Melissa em 1982. Foram 

gravados dois comerciais, um em Los Angeles e outro em Las Vegas. As sandálias ganharam 

os nomes dessas cidades, o que foi um grande sucesso. No mesmo ano, é rodado um 

comercial com a atriz norte-americana Victoria Principal, para lançar nova coleção. Ela é 

estrela de “Dallas”, seriado apresentado pela TV Globo aos domingos depois do Fantástico. 

No ano de 1983, a Melissa estreou no mercado internacional e foi parar nas vitrines 

das mais famosas lojas do mundo. Fechou parcerias com designers de notoriedade mundial, 

                                                           

7 Disponível em: http://www.grendene.com.br. Acesso em: 12 ago. 2007. 
8 Disponível em: http://www.melissa.com.br. Acesso em: 05 set. 2007. 
9 Ver ilustração 4 do ANEXO A, página 53. 
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como Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Jacqueline Jacobson (da marca Dorothée Bis) e 

Elisabeth De Seneville. Em outubro, esses estilistas desfilaram suas coleções de primavera-

verão em São Paulo. Nos pés, as modelos calçavam Melissa criada por cada um. O ano 

seguinte foi marcado pelo grande sucesso de vendas da Melissa Dorothée Bis, com mais de 

quatro milhões de pares comercializados. Em 1985 é fechada uma parceria com a Fiorucci 

para lançar a Melissa Fiorucci, de estilo boneca. No mesmo ano foi lançado também o tênis 

Melissa Fiorucci. 

O ano de 1986 foi marcado pelo lançamento da linha infantil da marca. A Melissinha 

foi apresentada ao mercado com a célebre campanha das meninas ruivas e vinham com uma 

pochetezinha. A Melissinha conta com licenciamentos como Barbie, Hot Wheels e Disney, e 

vem acompanhada de algum brinde que expresse o universo infantil. No ano seguinte, a 

Melissa Aranha ganhou um novo design e chegou às lojas o modelo Yes Brasil.  

As principais revistas de moda elegeram a Melissa como a sandália hit do ano de 1988 

para as meninas atentas à moda, comprovando seu sucesso e a presença nos pés de todas as 

adolescentes. O ano seguinte chegou com mais um lançamento: a Melissa Possession. 1990 é 

o ano do estrelato de Melissa. Modelos, atrizes e cantoras usavam a sandália durante o dia e à 

noite. Em 1990 a Melissa embarcou em uma mega turnê pelo Brasil, levando o estilo da 

marca com festas em shoppings e clubes noturnos. A superação das vendas foi um marco para 

a Melissa em 1992. Foram milhões de pares vendidos, fazendo que surgissem diversos 

modelos de Melissa. Em função do desgaste que a marca vinha sofrendo, em 1993 a Melissa 

parou sua produção e passou por reestruturações para ser relançada em 6 de novembro de 

1994, com uma grande festa para celebrar a nova fase da sandália. No ano seguinte, a 

Grendene oficializou parceria com o designer canadense Patrick Cox, que desenhou modelos 

lançados no verão de 1996. Este ano a Melissa inovou mais uma vez trazendo a top model 

Claudia Schiffer para uma campanha promocional em revistas, televisão e para um exclusivo 

desfile das coleções Winter Collection, Top Collecion e Summer Collection em São Paulo, o 

que na época não era uma prática nada comum.  

A Melissa adentrou as praias do Brasil com a coleção Beach Collection em 1997. Foi 

lançado o livro “Sempre Igual Sempre Diferente”, inaugurando uma nova fase na 

comunicação da marca. Em 1998 foi iniciado o trabalho de reposicionamento da marca 

Melissa. A partir de 1999, devido ao expressivo sucesso da marca, foi necessário criar uma 

divisão exclusiva dentro da Grendene para cuidar da grife Melissa, com a missão de atender 
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aos formadores de opinião. A Melissa entrou o ano 2000 pronta para viver novo momento 

fashion em sua trajetória de sucesso e entrar o novo milênio com o “pé direito”, 

desenvolvendo a campanha que reposicionou a marca. No inverno de 2001 foi lançado o 

Melissa Love System, o tênis faz parte da coleção I Love Melissa. Em 2002 a Grendene 

patrocinou pela primeira vez a edição de verão do São Paulo Fashion Week e em julho 

montou um Hospitality Center dentro do prédio da Bienal, apresentando a nova coleção 

Melissa do Brasil com modelos criados pelo artista plástico Romero Britto.  

 No inverno de 2003 foi lançada a coleção Melissa Music, visão bem-humorada da 

cena musical brasileira jovem. Também surgiu a Melissa Couture, série limitada do clássico 

modelo Aranha, criada pela designer inglesa J.Maskrey. Em junho deste mesmo ano foi 

lançada a coleção Melissa Plasticodelic durante a São Paulo Fashion Week. Além disso, 

Melissa desfilou em parceria com as grifes Alexandre Herchcovitch, Sommer e Cavalera. A 

partir daí, ganhou imediatamente as vitrines de lojas internacionais e de renome, retomando o 

que aconteceu em 1983. O ano de 2004 é o ano da coleção Melissa Tour, uma proposta de 

visão divertida das várias etnias do mundo. Nesse mesmo ano a Melissa participou da 

exposição Brasil 40° na loja Selfridges, em Londres, e nos três primeiros dias foi o produto 

mais vendido. Os 25 anos da Melissa foram comemorados com a exposição Plasticorama no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e com o lançamento da coleção Melissa 

Celebration durante a São Paulo Fashion Week de junho. Além disso, foi nessa coleção que a 

Grendene fechou parcerias com os irmãos Fernando e Humberto Campana, consagrada dupla 

de designers brasileiros conhecidos internacionalmente como irmãos Campana. Em 2005 foi o 

lançamento da Melissa Love Robots na São Paulo Fashion Week de janeiro, como forma de 

abordar a questão da tecnologia humanizada. Outro marco do ano de 2005 foi a inauguração 

da Galeria Melissa na rua Oscar Freire, em pleno circuito fashion paulistano, um dos 

endereços mais valorizados de São Paulo. A galeria, que chama atenção por sua fachada 

colorida e por ser constantemente renovada, não se limita a vender os produtos Melissa. É um 

espaço ocupado por coleções criadas por parceiros da marca, por lançamentos de produtos 

especiais e por exposições ligadas a temas como design, fotografia, moda, beleza e tecnologia. 
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3.1.1 As Consumidoras 

 

O perfil da consumidora Melissa, segundo a própria marca, são meninas entre 15 e 25 

anos, classe A/B. É possível compreender, a partir na análise do público que consome a 

Melissa, que são estudantes, atualizadas, bem informadas e vaidosas, que gostam de 

fotografia, artes plásticas, música, de arquitetura, de ir ao shopping, assistir filmes, navegar na 

internet, sair com os amigos, fazer festas, estar ligadas ao que está acontecendo em termos de 

moda e conceito. São meninas que têm atitude, que se comunicam através do que consomem e 

dos lugares que freqüentam, que tomam suas próprias decisões, que refletem sobre temas 

contemporâneos e que, principalmente, se posicionam diante das idéias e possibilidades do 

mundo. As consumidoras Melissas vivem a vida buscando alternativas, novidades, 

transformações, modernidade, criatividade e tecnologia. São pessoas de atitude jovem, 

consciente, despojada, irreverente, democrática e docemente subversiva que valorizam o 

exercício de se manter jovem, em busca constante de novos caminhos.  São meninas que 

buscam a superação de si mesmas, que são apaixonadas, femininas, sexy, originais, curiosas, 

indecentes e inocentes, que encontram no modo de se vestir diferentes modos de sentir.  

 

3.1.2 Create Yourself 

 

Em 2007, a marca surpreendeu mais uma vez. A coleção inverno da Melissa “Create 

Yourself” não contou com nenhuma artista conhecida ou modelo em sua campanha. As 

estrelas foram quatro goldies da internet, selecionadas como embaixadoras da marca por 

serem pessoas reais, consumidoras da marca, jovens e cheias de atitude que usam seus 

fotologs como diários onde publicam fotos, apontam tendências e recebem milhares de visitas 

por dia de internautas que se identificam com seu estilo de vida. Além do trabalho de 

divulgadoras do conceito da marca, participaram ativamente na customização dos modelos e 

da criação campanha, dando palpites e dicas. As meninas escolhidas, que atendem por Mari 

Moon, Ímpar, Maluka e Lolly, registraram toda essa experiência com fotos e vídeos em seus 

blogs e fotologs, além de manterem um diário de bordo no próprio site da Melissa. 

Durante a 22º São Paulo Fashion Week, a marca criou o lounge Melissa, um espaço 

decorado de acordo com o tema da coleção, convidando os visitantes a conhecerem os 

lançamentos e interagirem com as goldies. Do tema, ‘Create Yourself’, foi explorada a idéia 
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de ‘trabalho em progresso’, desenvolvendo um espaço mutante e que pode receber 

interferências de quem passava por lá. As celebridades virtuais também foram garotas 

propaganda da coleção, tendo uma série de cinco anúncios, onde quatro mostraram cada uma 

em seu universo particular, e o quinto, em branco com incrementos para interferência, 

fazendo com que a consumidora Melissa sinta-se parte da campanha "Create Yourself”. A 

intenção foi de que a campanha se espalhasse por meio de mídias alternativas, já que as 

meninas se aproximam da identidade das consumidoras finais.  
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4. METODOLOGIA 

 

Segundo Mynaio (2001, p.23), a metodologia não leva em consideração apenas a fase 

de análise de campo (escolha do espaço de pesquisa, estabelecimento de critérios de 

amostragem e construção de estratégias para entrada em campo), contempla também “a 

definição de instrumentos e procedimentos de análises de dados”. A metodologia científica é 

um caminho a ser percorrido em um processo de pesquisa que utiliza conhecimentos 

científicos e critérios normalizados e aceitos pela ciência. Michel (2005, p.52), define como 

sendo metodologia científica o “conhecimento geral e as habilidades que são necessários aos 

pesquisadores para se orientar no processo de investigação, tomar decisões oportunas, 

selecionar conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados”. A partir dos objetivos 

estabelecidos por esse estudo e segundo o entendimento de que metodologia científica é o 

conjunto detalhado e seqüencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao 

longo da pesquisa, foi preciso criar um caminho a ser seguido para melhor compreender 

objeto de análise.  

A natureza deste trabalho foi Qualitativa, pois nela foi reconhecida a subjetividade do 

pesquisador, possui caráter descritivo e serviu para poder examinar a fundo o objeto de 

estudo. A Pesquisa Qualitativa, segundo Minayo (2001), responde questões particulares, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ela trabalha com um universo de 

significados, crenças e atitudes que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Esta pesquisa é caracterizada por ser uma Pesquisa Qualitativa, visto que houve a 

participação, compreensão e interpretação do pesquisador. Com base em Michel (2005): 

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 
mas convence na forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de 
forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 
lógica das idéias (MICHEL, 2005, p. 33). 

  

O presente estudo é classificado como uma Pesquisa Descritiva, visto que teve o 

propósito de avaliar os fatos e fenômenos em sua natureza e características com a maior 

precisão possível. O pesquisador procurou observar, registrar e analisar as relações, conexões 

e interferências dos acontecimentos, buscando conhecer e comparar as várias situações que 

envolvem o comportamento humano, individual ou em grupos sociais, nos aspectos culturais, 
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sociais, econômicos. De acordo com Michel (2005, p.36), no caso de Pesquisa Descritiva, “os 

fatos e os fenômenos devem ser extraídos do ambiente natural, da vida real, onde ocorrem, e 

analisados à luz das influências que o ambiente exerce sobre ele”. 

Para dar procedimento a esta pesquisa, o Estudo de Caso foi o método mais adequado, 

visto que o foco do trabalho se encontra inserido no contexto atual e pela “capacidade de lidar 

com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações” 

(YIN apud DUARTE, BARROS, 2005, p.219). Este método consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Duarte e Barros (2005) citam a definição de estudo de caso segundo Yin, 

como: 

 

Uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 
contexto de vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas (YIN apud 
DUARTE, BARROS, 2005, p. 216). 
 

Portanto, o Estudo de Caso se justifica por seu uso em diversas situações, a fim de 

contribuir com conhecimentos de fenômenos individuais, sociais, políticos, organizacionais, 

de grupo e entender determinados fatos sociais. Caracteriza-se por ser um estudo 

aprofundado, no qual se procura reunir o maior número de informações, utilizando-se de 

várias técnicas de coletas de dados. Nesse caso, esse método serviu para analisar e identificar 

as ferramentas de marketing viral utilizadas na campanha de inverno 2007 da Melissa, 

“Create Yourself”. Este estudo foi feito a partir das três fases de realização sugeridas por 

Michel (2005): a) fase exploratória (é criado um plano geral e trabalho e se colocam questões, 

pontos críticos para serem objeto da pesquisa); b) delimitação do estudo (são limitados os 

aspectos mais relevantes); c) análise sistemática e redação do relatório ou registro dos dados 

obtidos (são feitos levantamentos dos dados, elaborados os rascunhos, registrados os dados, 

anotados os comentários). 

A identificação e seleção de informações bibliográficas e documentais foram os 

principais suportes para esta pesquisa. As fontes pesquisadas foram livros, revistas, 

periódicos, jornais, pesquisas, artigos, teses e portais, encontrados em bibliotecas e sites da 

Internet. O uso da Web (perfis e comunidades do site de relacionamentos Orkut, fotologs, site 

e blog da Melissa) para obtenção de informações, especificamente para este trabalho, foi 
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essencial, pois o case Melissa Create Yourself fez estrategicamente uso desse meio para entrar 

diretamente em contato com o público-alvo da campanha.  

Com o propósito de levantar dados e informações para análise e explicação dos 

aspectos teóricos estudados, foi selecionada uma técnica de coleta de dados: a Observação 

Indireta. A Observação Indireta objetiva a coleta de dados secundários através da técnica da 

análise documental. Trata-se da obtenção de dados através de documentos pessoais ou 

institucionais, material gráfico, quadros, tabelas, fotografias produzidas por pessoas ou 

instituições. A Observação Indireta, segundo Michel (2005, p.39), ocorre da seguinte maneira: 

“Os dados são feitos e analisados a partir de leitura e interpretação do material 

disponibilizado”. O presente estudo fez uso da Observação Indireta na medida em que 

analisou materiais institucionais enviados através de contato por e-mail com profissionais da 

Grendene, além da análise de dados, materiais gráficos e fotografias disponíveis no site da 

Melissa e nos blogs e fotologs das meninas que estrelaram a campanha.  

Depois de realizados estes processos metodológicos, os dados foram examinados e 

analisados. A interpretação desses dados foi obtida através do cruzamento dessas informações 

com as referências bibliográficas e documentais, apresentadas a seguir. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Melissa surgiu em 1979 com lançamentos de sapatos e sandálias originais e fashion. 

Atualmente seus calçados estão disponíveis para adolescentes de cinco continentes. Ícone de 

moda e referência de comportamento, a Melissa criou um conceito de vanguarda para o 

mercado da moda. Inovando desde sua criação e fechando parcerias com estilistas famosos, o 

calçado ganhou a vitrine de lojas nacionais e internacionais. A marca vende um objeto de 

design que ultrapassa forma e conteúdo, lança tendências e traz o plástico como opção. É 

considerada uma marca de moda e conceito, sendo assim, vendida como um acessório de 

moda e não apenas como um sapato. O produto empresta cor e alegria aos pés, fazendo com 

que quem o usa se sinta moderno, antenado e transado. 

 Meninas e jovens mulheres cresceram tendo a Melissa como parte de suas vidas, 

assistindo campanhas e filmes publicitários que fizeram partes atrizes, modelos e 

personalidades do momento. Observa-se hoje que a Melissa está em fase de crescimento. A 

marca é resultado de um processo iniciado há alguns anos, quando foi descoberta a 

necessidade de mudar o foco dos consumidores-alvos. Foi observado que a venda de Melissa 

era muito maior em sapatarias do que em lojas populares e isso estava desgastando a marca.  

Em função da evolução do produto no mercado, a Melissa redescobriu sua vocação fashion, 

passou a investir em parcerias com profissionais de várias áreas e a distribuir a Melissa nas 

melhores lojas de moda urbana e moda praia do Brasil, agregando valor e conceito ao 

produto. 

Uma tendência que está cada vez mais forte e sendo adotada por diversas empresas foi 

adotada também pela Grendene: contar com a participação do público consumidor nas 

estratégias de marketing e vendas dos produtos. Em janeiro de 2007, ao invés de esgotar todo 

o orçamento de marketing em campanhas de mídia tradicional, a Grendene reuniu quatro 

consumidoras em potencial da Melissa e as transformou em garotas-propaganda da marca. A 

Melissa captou a essência desse tempo, em que os jovens geram conteúdos que servem de 

referências para outros jovens. Neste sentido, podemos compreender que os dados revelados 

vão ao encontro das afirmações de Géraldine Zérah, citada por Salzman, Matathia e O’Reilly 

(2003, p.15) sobre o conceito de marketing viral como a criação de um rumor positivo em 

torno de um produto, “transformando consumidores selecionados em veículos espontâneos da 

mensagem. Esta, a seguir, espalha-se em círculos concêntricos, dos geradores de tendências 
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ao público consumidor. Não se trata de gritar a todo mundo, mas de sussurrar às pessoas 

certas”.   

A escolha das meninas foi feita a partir de uma pesquisa para saber qual o meio de 

comunicação mais utilizado pelo público-alvo, garotas de 15 a 25 anos. O resultado foram 

blogs, fotologs, messenger e o site de relacionamentos Orkut. A etapa seguinte para escolher 

as quatro finalistas foi selecionar os 20 blogs mais acessados do Brasil, além de buscar 

meninas de diferentes regiões do país. Observa-se então, o uso da estratégia citada por 

McConnel e Huba que diz respeito à participação em grupos de redes as quais os clientes 

fazem parte, identificando os formadores de opinião e apresentando a eles o produto que será 

lançado no mercado.  

Por fim, as escolhidas foram a paulista Mariana Lima, a carioca Ana Paula Matta, a 

pernambucana Carolina Alvez e a catarinense Chana Roeder, ou melhor: MariMoon, 24 anos, 

cabelos pink, estudante de moda em São Paulo. Apê, 20 anos, faz a linha conselheira 

escrevendo sobre cotidiano e relacionamentos. Lolly, 16 anos, adora música eletrônica e 

tendências e a Maluka, também com 16 anos que escreve desabafos e declarações de amor. 

Juntas, as meninas somam quase 200 mil acessos semanais em seus sites. A partir das 

informações obtidas nos blogs e fotologs das garotas, em revistas e sites de conhecimento 

sobre moda e em comunidades relacionadas à elas, é possível identificar cada uma das 

escolhidas de acordo com a conceituação dos autores estudados. MariMoon,  segundo 

Salzman, Matathia e O’Reilly, pode ser reconhecida como um Alfa por possuir características 

de uma pessoa independente, curiosa, em busca de novas experiências e capaz de influenciar 

muita gente. Entretanto, não significa necessariamente que seja muito sociável. Apesar de 

possuir uma grande rede de contatos, se sente melhor em uma conversa íntima do que 

entretendo um grande grupo, e por isso, pode ser vista como uma pessoa fria. Porém, sempre 

muito acessível e generosa com seus conhecimentos e contatos, pois gosta de mostrar que 

entende de muitos assuntos. É uma menina que sente necessidade constante por novas idéias e 

consome jornais, revistas, televisão e internet excessivamente, criando tendências que 

influenciam outras pessoas. Adora ser a primeira a saber, a primeira a fazer e a primeira a ir. 

Aprecia possuir um produto antes do grande público e a comparecer a festas de pré-

lançamentos e a eventos Vips, revelando exclusividade. Veste-se para agradar a si própria e 

exprimir idéias. Apê, Lolly e Maluka, por suas particularidades, podem ser admitidas como 

Abelhas. As três meninas são comunicativas, gostam de ser o centro das atenções, apreciam 
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mudanças radicais e imitam abertamente tendências e estilos. São garotas que vivem ansiosas 

por aprovação e afirmação, pois não confiam muito em seus gostos e critérios. Escolhem 

somente itens que lhes parecem seguros, pré-selecionados e aprovados pela opinião pública. 

Projetam suas escolhas baseadas no simbolismo material, buscando gerar versões de si 

próprias como gostariam de ser vistas. As quatro meninas, a partir das classificações de Alfas 

e Abelhas se complementam a fim de divulgar a marca no mercado. O Alfa lança a tendência 

e os Abelhas seguem, disseminando ao grande público.  

De acordo com Seth Godin (2001), MariMoon, Apê, Lolly e Maluka se enquadram na 

categoria de Agentes Contaminadores Promíscuos. As quatro passam credibilidade para os 

grupos os quais pertencem e para público a quem se dirigem e estão dispostas a vender o vírus 

de idéia a qualquer um em troca de algum ganho pessoal. Todavia, não são vistas como 

líderes de opinião por serem menos influentes, mas estão em voga. Os Agentes 

Contaminadores Promíscuos espalham idéias para amigos na tentativa de adquirir novos 

clientes e recebem incentivos como compensação. 

As tradicionais celebridades foram substituídas por MariMoon, Apê, Lolly e Maluka, 

conhecidas como celebridades no mundo virtual. Elas são meninas comuns que mantêm seus 

fotologs como diários com fotos, respondendo dúvidas e apontando tendências. Foram 

escolhidas para representar a marca, cada uma ao seu estilo. Tornaram-se embaixadoras da 

Melissa e estrelas da campanha Melissa Create Yourself. Elas foram eleitas protagonistas do 

projeto de comunicação e branding, com a importante tarefa de difundir as novidades da 

marca, além de ajudar na customização da coleção. A estréia das quatro meninas foi durante a 

edição de inverno 2007 do São Paulo Fashion Week, onde elas fizeram a cobertura do evento. 

Assistiram aos desfiles, tiveram acesso ao lounge da Melissa e de lá, publicaram comentários, 

vídeos e fotos em suas páginas e no site da Melissa sobre as tendências e novidades que 

estavam nas passarelas. Esses dados ratificam o que McConnel e Huba (2006) presumem 

como uma tática muito eficaz para a propagação do vírus: conduzir os Agentes 

Contaminadores de Rede a fóruns onde possam se relacionar com outros e fazer com que 

sejam vistos pelo público utilizando o produto. Percebe-se a conformidade com as idéias 

apresentadas por Rosen (2001), que revela que para trabalhar com os Centros de Atenção em 

Rede é preciso abastecê-los de informações sobre o que falar e entusiasmá-los para que 

contem a outras pessoas sua experiência com o produto.  
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As quatro ainda participaram de uma série de workshops na House of Palomino – 

make up10, stickers11, novas tecnologias da web, estilo – e passearam por lugares da moda em 

São Paulo – Galeria do Rock, Rua 25 de Março, Centro Cultural Banco do Brasil, Galeria 

Fortes Vilaça, Galeria Choque Cultural, Rua Oscar Freire -, tudo registrado em seus blogs e 

fotologs. Elas também fotografaram para campanha da Melissa Create Yourself, uma 

seqüência de peças publicitárias da marca na revista Capricho12. Cada uma delas escolheu seu 

figurino e ajudaram a compor os anúncios que estrelaram. Depois das quatro peças de página 

dupla, aparece uma quinta peça. São duas páginas em branco com uma cartela de adesivos 

anexada para que a consumidora montasse seu próprio anúncio e o enviasse para o site da 

Melissa. As quatro embaixadoras escolheram os dez melhores, que foram expostos em uma 

galeria virtual. Elas ainda atuaram como consultoras da marca, sugerindo ações e 

customizando algumas peças. 

É possível notar, a partir dessas considerações, aspectos relevantes que Godin (2001) 

levanta para a construção e disseminação de um vírus. Em primeiro lugar, é preciso levar em 

conta os benefícios egoístas para o Contaminador Promíscuo por recomendar um vírus. Neste 

caso das goldies, ganharam notoriedade no meio da moda, sendo reconhecidas por estilistas e 

consumidoras da Melissa, participaram de eventos e cursos exclusivos, viram seus nomes e 

rostos na campanha da Melissa e suas assinaturas nos produtos da marca. Esses benefícios 

foram extremamente significativos para as meninas e o mais importante, fáceis de serem 

alcançados. Em segundo lugar, a necessidade da fluidez para partilhar o vírus: as mensagens 

passadas pelas embaixadoras da Melissa eram simples, fáceis e automáticas. Utilizar blogs e 

fotologs como meio de comunicação, passa a sensação de um diálogo íntimo com as 

consumidoras, aproximando-as diretamente das goldies e fazendo-as sentirem parte do 

processo. Dessa forma, a Melissa chegou perto do seu público de maneira mais real e 

concreta, utilizando a linguagem própria e o meio de comunicação ideal – a internet. Outro 

fator influenciador é o poder do amplificador usado para espalhar um rumor positivo. A partir 

do momento em que a idéia foi lançada, a notícia foi amplificada, sem custos nenhum para 

                                                           

10 Maquiagem (BARBOSA, RABAÇA, 2001, p. 450). 
11 Expressão artística que se proliferou com a cultura undergound e da busca de novas formas de expressão 
visual. Técnica proveniente do grafite,  onde a arte de colar adesivos ou lambe-lambes em latas de lixo, postes, 
placas de trânsitos, muros e o que mais poder receber um pôster, sofrem a interferência de caneta, xérox, 
serigrafia, tintas plásticas ou qualquer outro tipo de grafismo que possibilite o efeito desejado. Disponível em 
http://obey.giant.zip.net/, acesso em: 11 jun 2008. 
12 Ver ilustração 5, 6, 7, 8 e 9 do Anexo B, páginas 54, 55 e 56. 
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empresa. Além de ser temas de conversas entre as consumidoras da marca em comunidades 

do Orkut, em blogs e fotologs, foi motivo de reportagens em diversas revistas, jornais e sites, 

como as Revistas Amanhã e Veja, o Jornal Gazeta Mercantil, o blog da Erika Palomino e 

outros diversos portais de moda.  A freqüência das interações entre os membros da colméia é 

um fator que pode aumentar consideravelmente a velocidade de um vírus. É notável, neste 

ponto, que o público-alvo da Melissa – adolescentes - interage entre si muito freqüentemente 

e com muita intensidade. A internet possibilita a criação de redes em que todos influenciam e 

modificam o espaço alheio, em um universo sem distâncias. Por último, Godin (2001) 

apresenta que é fundamental dar atenção a persistência do vírus. É preciso entender que todo 

vírus possui uma vida útil e é prejudicial à marca persistir por muito tempo. A campanha da 

Melissa foi apresentada apenas no primeiro semestre de 2007, contudo, gerou repercussão 

muito além disso.  

A Internet funciona como uma rede de troca de informações e experiências, e tornou-

se uma referência em consumo, comportamento, moda e identidade. Com isso, as barreiras 

entre anônimos e famosos se tornam cada vez mais tênues. A Melissa buscou figuras reais do 

mundo virtual, eleitas pelas próprias consumidoras por se identificarem com elas. 

A partir dessas considerações, é possível identificar que o consumo é representado 

para as embaixadoras da Melissa e para o público que é consumidor da marca, conforme 

explana Canclini (1995, p. 55), “como lugar de diferenciação e distinção entre as classes e os 

grupos, onde o que tem chamado a atenção são os aspectos simbólicos e estéticos da 

racionalidade consumidora”. Ou seja, elas consomem por satisfação, auto-realização, para se 

expressarem, para se diferenciarem e para demonstrarem suas ideologias. O consumo possui 

aspecto social e requer audiência, exatamente como é visto pelas meninas. É consumindo que 

as goldies transmitem mensagens aos grupos socioculturais aos quais fazem parte. Os sentidos 

dos bens são compartilhados e é a partir da diferenciação que surge a identidade entre os 

grupos, pois de acordo com Canclini (1999), a lógica que define a apropriação de bens como 

objetos de distinção, não é a da satisfação das necessidades pessoais, e sim da impossibilidade 

de outros possuí-los.   

De acordo com as três concepções de identidade abordadas por Hall (2006) e 

apresentadas no capítulo 2.4, MariMoon, Ímpar, Maluka e Lolly, se encaixam na terceira: o 

sujeito pós-moderno. Elas são caracterizadas como não possuindo uma identidade fixa, 

essencial e permanente, assumindo identidades diferentes em diferentes momentos. Esta 
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identidade é definida historicamente e não biologicamente, sendo transformada em relação às 

formas pelas quais são representadas ou interpeladas nos sistemas culturais que as rodeiam.  

Esta análise da campanha Melissa Create Yorself, baseada nos fundamentos teóricos 

dos autores pesquisados neste trabalho, serviu de plano de fundo para a investigação e 

observação do objeto de estudo, tornando possível chegar às considerações expostas a seguir. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O questionamento sobre os novos caminhos a serem percorridos pela propaganda e 

pelo marketing diante da proliferação das novas tecnologias, dos canais de comunicação e das 

constantes transformações das relações de consumo foi o fator que influenciou a escolha do 

presente estudo. As mudanças em questão exigem que o setor busque novas configurações de 

negócio e de sua estrutura operacional. As novas plataformas digitais trazem uma nova 

realidade para a atividade, que precisa ser cada vez mais regrada pela criatividade a fim de 

comunicar e ampliar a informação, principal fonte de valor para o cliente.   

A interatividade dos meios e a incorporação das novas tecnologias ainda estão 

revolucionando a forma de comunicação entre pessoas. As empresas precisam localizar 

diferentes públicos nesta rede tecnológica de espectadores a qual estamos inseridos. Para 

acompanhar tão rápidas e importantes mudanças, existe a necessidade de se reinventar e 

adequar os processos às novas demandas do mercado. No contexto de um mundo onde é 

exigido cada vez mais integração e velocidade, um trabalho criativo é um diferencial de alto 

valor no mercado competitivo e com tanta similaridade de produtos, capaz de fazer com que a 

comunicação chegue à mente do consumidor.  A alta segmentação do mercado, o declínio das 

mídias tradicionais, além da mudança de perfil e hábito dos consumidores tem provocado nas 

empresas diferentes tentativas de comunicação com seus públicos. Diante da necessidade de 

buscar alternativas capazes de dialogar com o consumidor, os profissionais de marketing 

optam pelas mídias alternativas. Ganha força o Marketing Viral, que tem como principais 

objetivos a geração de mídia espontânea e a disseminação da mensagem pelo público-alvo. 

O Marketing Viral é atual e surgiu principalmente na internet, acompanhando essas 

mudanças na sociedade e os novos hábitos de consumo dos indivíduos, para renovar as 

antigas técnicas utilizadas que não estavam apresentando a eficácia esperada. A internet é 

uma mídia de divulgação extremamente barata se comparada com os outros meios, e por isso, 

não menos eficaz, bem pelo contrário. É fundamental, entretanto, conhecer suas 

particularidades, penetrar nos possíveis canais de marketing para entender seu funcionamento 

e poder utilizá-los como meio de divulgação. O Marketing Viral apresenta um conjunto de 

ações inovadoras para atingir o público-alvo, tornando a comunicação muito eficiente nos 

nichos da Web, que vem cada vez mais apresentando subdivisões. 
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É importante ressaltar que estratégias de Marketing Viral só poderão ser bem 

sucedidas se os clientes permanecerem no controle. Por isso, o trabalho do profissional de 

marketing consiste em dar aos consumidores o que falar e motivo para assumirem esse 

controle. Inovar, ousar e planejar ações capazes de interagir com o consumidor, criando 

vínculo emocional torna-se, muitas vezes, mais importante do que o investimento realizado e 

a abrangência das campanhas.  

A campanha de inverno 2007 da Melissa, “Create Yourself”, foi baseada nas 

estratégias de Marketing Viral e o mais importante: fez a escolha certa ao identificar as 

consumidoras para serem veículos disseminadores da mensagem da marca. Foram escolhidas 

quatro meninas as quais o público-alvo se identificava para estrelar a coleção. Esta campanha 

foi muito bem sucedida, tanto que o sucesso das embaixadoras na mídia e entre as próprias 

consumidoras repercutiu em um convite da MTV Brasil para MariMoon apresentar um 

programa voltado para o público jovem. O Scrap MTV passa de segunda à quinta-feira, às 

19h. Nesse programa, MariMoon aborda temas como internet, música, moda, novidades e 

recebe os mais diversos convidados. Outra comprovação do êxito na escolha das estratégias 

de Marketing Viral pela Melissa é que a coleção inverno 2008, “Viagens de Melissa”, seguiu 

mais ou menos o mesmo caminho da Create Yourself. Foram escolhidas blogueiras, meninas 

comuns, para avisar suas leitoras da promoção que estava acontecendo no site da Melissa. 

Quem indicasse mais meninas para concorrer a esta promoção ganhava um note book. 

Dessa maneira, vale ressaltar que o Marketing Viral e suas estratégias, quando bem 

empregadas, com o produto certo e principalmente, com o público certo, têm tudo para ser 

uma campanha coroada pelos consumidores e reconhecida pelos concorrentes.  
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ANEXO A – Fotos Melissa 
 
 

 

 

Ilustração 1 - Site da Melissa Create Yourself 

 

 

 

Ilustração 2 - As embaixadoras da marca: Apê, Mari, Loly e Maluka. 
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Ilustração 3 - Goldies Melissa na Revista Veja - Edição 1993 . 31 de janeiro de 2007 
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Ilustração 4 - Melissa Aranha, o primeiro modelo lançado pela marca, em 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ANEXO B – Anúncio seqüencial revista Capricho 

 

 

Ilustração 5 

 

Ilustração 6 
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Ilustração 7 

 

Ilustração 8 
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Ilustração 9 


