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RESUMO 

 

Este projeto estuda o surf e as ações que envolvem o seu potencial mercadológico. O surf carrega 

consigo importantes raízes culturais e possui uma historia concreta que acabou o transformando em 

um estilo de vida. Localizado junto ao um mercado muito atraente e de potencial ímpar acaba 

gerando as mais diversas ações de marketing e propaganda.   

Este trabalho tem por objetivo analisar os anúncios publicitários veiculados em uma das principais 

revistas de surf do Brasil. Onde foi identificado quais as principais marcas que por sua vez se 

utilizaram de ferramentas do marketing ambiental para persuadir e consequentemente satisfazer as 

necessidades e desejos de seu púbico-alvo. Tornando o mercado do surf uma modalidade esportiva 

que busca interagir juntamente com os valores vivenciados pelos seu público consumidor. 

 

Palavras-chave: Surf, propaganda, marketing ambiental, público consumidor. 

 
ABSTRACT 

 

This project studies surf and its actions that involve its marketing potential. Surf carries within itself 

some important cultural roots and has a concrete story that turned out to be a lifestyle. The sport is 

linked to an attractive marketing with a lot of potential, creating different marketing and advertising 

actions to this segment. 

This paper’s objective is to analyze publicity ads linked in one of the main surf magazines in Brazil, 

“Fluir”. It’ll be identified the main labels that served as environmental marketing tools to satisfy the 

target public’s needs and desires. This fact makes surf market a sport and marketing modality that 

tries to interact with values that its consumer public lived. 

 
Keywords: Surf, advertising, marketing environmental, public lived 
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“Algumas das realezas mais importantes na 

sociedade ocidental pós-moderna são as 

atividades e suas respectivas relações 

interpessoais que as pessoas adotam para dar 

um sentido à sua vida.”  

(SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos primeiros aprendizados que recebemos ao iniciar um projeto de graduação, é de que 

o mesmo deve tratar de um assunto que esteja diretamente relacionado com a vida do acadêmico, se 

tornando algo ainda mais interessante e, por sua vez prazeroso de se fazer.  

Por isso a presente monografia vem refletir e debater o tema “Publicidade esportiva e 

marketing ambiental”. A analisar os fatores de influência diante dos consumidores alvo, busca-se 

compreender quais são seus principais valores culturais criados diante dos muitos estímulos aos 

quais são expostos diariamente. Logo, se pretende refletir sobre a publicidade esportiva e, também, 

sobre os anúncios que se utilizam de estratégias e ferramentas do marketing ambiental. 

Relacionando-os  com os principais valores e crenças que são adotados  por este público-alvo. 

A comparação destes valores e a identificação de sua relação com o impacto gerado no 

comportamento do indivíduo como consumidor poderá indicar os principais desejos de sua inserção 

em uma cultura de consumo, de acordo com as definições de Schouten e McAlexander(1995).  

Ao buscar compreender os demais valores determinantes na disseminação do universo 

relacionado ao surf, desde praticantes a simpatizantes do esporte, poderá se ter uma noção maior 

dos princípios que regem a publicidade em questão que, sem dúvida, possui grande relevância. A 

pesquisa se deu de maneira a verificar qual a relação dos valores e crenças vivenciados pelo 

público-alvo específico com a publicidade voltada para este segmento, buscando entender qual é a 

relação dos consumidores da indústria surf e a sua respectiva publicidade. Outra questão a ser 

estudada é refletir quais argumentos utilizados pela publicidade podem gerar maior repercussão 

junto ao público de consumidores específicos. 

Esta se torna fator essencial para a disseminação do esporte, principalmente nos dias atuais, 

onde cada vez mais surgem inovadoras ferramentas de comunicação. Sendo por sua vez fator 

primordial para aumentar as vendas das empresas pertencentes a este segmento, aumentando 

também o consumo em torno do esporte. Em um mundo globalizado, acaba sendo fator 

determinante também para a formação da cultura do indivíduo consumidor, já que na sociedade 

atual as pessoas passam a ser o que consomem. 

Junto a este paradigma surgem então as estratégias de marketing ambiental em torno do 

universo do surf. Logo então estudar e compreender quais marcas estão se utilizando dessas 

estratégias que por sua vez dão a entender que elas buscam satisfazer as necessidades e desejos do 

seu público-alvo específico.   
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 A preocupação central é: com quais ações das diversas ferramentas de comunicação existentes, são 

mais eficazes para agregar os valores relacionados ao universo do surf. Sabemos que é através deles 

que na maioria dos casos, o específico que é o surf se comunica com o geral que é a sociedade e 

acaba definindo padrões de cultura, de consumo, de referência e de identidade, formando uma 

cultura e movimentando uma economia que vai muito além da prática do surf em si. 

Diante deste universo surge o seguinte problema de pesquisa deste estudo: Quais são as marcas 

e como que anunciam na revista Fluir que estão trabalhando com ferramentas do marketing 

ambiental? 

Partindo do problema acima exposto o objetivo geral do estudo foi o de verificar quais 

foram as marcas e como que utilizaram argumentos ecológicos em anúncios veiculados na revista 

Fluir desde outubro de 2007 até setembro de 2008. Para isso inicialmente foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica sobre a cultura surf, o surf e o mercado do surf, juntamente com um estudo 

dos valores comuns aos indivíduos que pertencem à cultura surf, logo foi selecionado as campanhas 

publicitárias que utilizaram argumentos ecológicos e por fim foi analisado as campanhas e 

verificado quais foram os principais valores trabalhados. 

Sabe-se que no mundo globalizado em que vivemos, é cada vez mais difícil conhecer os 

diversos públicos com os quais a comunicação se interelaciona, pois sabemos que nos dias atuais 

cresce cada vez mais o número de informações aos quais os diversos públicos são expostos. Torna-

se mais desafiador conhecer os valores de um determinado público, fato que após ser analisado 

pode acabar gerando novas ações para a comunicação, uma vez que a mesma tende a estar sempre 

em consonância com o seu público e, principalmente, no âmbito dos valores e crenças vivenciados 

pelos seus públicos-alvos específicos. 

É um desafio constante de a publicidade conhecer e sempre questionar o seu público-alvo, 

que por sua vez tem uma identidade cada vez mais fragmentada, reforçando ainda mais de que 

novas ações poderão ser adotados por uma comunicação cada vez mais específica. Pode-se refletir 

então a respeito de quais são as principais ferramentas para poder construir uma imagem de marca 

consistente e eficaz na indústria do surf. Então busca-se entender sobre diversos pontos trabalhados 

no histórico da publicidade adotada na indústria surfwear do Brasil 

(publicidade,patrocínios,eventos). Serão estudados e analisados os valores culturais adotados por 

específicas campanhas produzidas com argumentos e ferramentas do marketing ambiental. 

O fato que engloba as sociedades nos dias atuais, é o de sermos aquilo que nós possuímos, 

logo, trata-se da base mais importante do comportamento do consumidor. A personalidade que em 

muitos casos é agregada a uma marca, que por sua vez acaba construindo um significado cultural.           

Então pode-se dizer segundo Solomon (2002),  que o consumidor passa a procurar produtos e  
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marcas cujo significado cultural corresponda aos valores e crenças que ele é, ou que simplesmente 

quer vir a ser. 

Também irá se refletir a respeito da crescente introdução da cultura surf em diferentes 

pontos do planeta, analisando esta situação junto ao abastecimento da mídia, cada vez mais 

específica, que varia desde matérias jornalísticas, publicidade, vídeos, documentários, filmes, 

revistas e principalmente internet. Tal fato gera um ganho ainda maior para a disseminação da 

cultura surf, uma vez que é através dela que são transmitidos para todo o mundo diversos 

campeonatos de surf ao vivo nos sites dos seus respectivos patrocinadores.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.Cultura 

 

Para Solomon (2002, p.371) “a cultura pode ser vista como a personalidade de uma 

sociedade, incluindo tanto idéias abstratas, como valores e ética, quanto serviços e objetos matérias, 

como automóveis, vestuário, comida, arte, e esportes, que são produzidos e valorizados por uma 

sociedade”.  

Há pouco tempo no Brasil, tivemos a Primeira Convenção de Arte e Cultura Surf, que 

aconteceu em 2004 na cidade de São Paulo. O evento mostrou-se pioneiro no âmbito de tratar o 

esporte surfe, como cultura, mostrando para o público as suas diversas faces desde quadros, 

revistas, filmes, fotografias, livros e, principalmente, pranchas. É neste universo que proponhamos 

que o surf seja compreendido: como um elo que vai além do esporte, analisando-o como um 

universo, um mundo, enfim uma cultura. Para pensarmos em cultura devemos refletir e esclarecer 

dois pontos principais. O primeiro é trabalhar com o aspecto mais geral, macro cultura, e o segundo 

trata-se de identificar algo mais especifico, micro ou subcultura. Ou seja a cultura é constituída por 

subculturas, grupos, tribos e outras denominações próprias de cada época. 

 Segundo Kotler (2000), cada cultura é constituída por subculturas, que fornecem 

identificação e socialização mais específicas para seus membros. Logo, podemos dizer que é através 

da socialização que ocorre uma das principais maneiras de se desenvolver uma subcultura, 

agregando valores, crenças e ideologias. Ela tem como característica principal a de ser um processo 

de inserção social, ou seja, o indivíduo procura uma identificação cultural para se encontrar, logo, 

ser reconhecido e agregado perante os membros do grupo. Para Engel (1999) socialização é o 

processo de absorver uma determinada cultura, desenvolvendo valores, crenças, motivações e 

atividades habituais. Esse processo é contínuo e faz com que as pessoas adquiram valores que 

influenciam o seu consumo como, por exemplo, honestidade e prazer. A cultura pode ser 

mencionada então como algo coletivo, onde os indivíduos que formam uma categoria acabem por 

dividir e trocar valores em formas de vivências ou experiências sociais. 

A cultura está diretamente relacionada a um agregado de valores, ideologias, sentimentos, 

ou seja, símbolos que fazem parte de uma referência social. Segundo Solomon (2002, p.373) toda 

cultura desenvolve histórias e práticas que ajudam seus membros a dar sentido ao mundo. 

Portanto a cultura inclui todos os tipos de elementos vivenciados pelas pessoas sejam eles 

tanto abstratos quanto materiais. Os elementos abstratos incluem valores, idéias, atitudes, tipos de 

personalidades e religiões. Engel (2000) cita que componentes materiais incluem coisas como 
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jornais, revistas, livros, computadores, casas, ferramentas e produtos específicos, podendo ser 

descritos como artefatos culturais ou também como manifestação material da cultura.Para Hogg, 

Horne e Carmichael (1999), pode-se caracterizar uma subcultura através da identificação de um 

grupo de pessoas pertencentes a uma cultura maior, mas com características e componentes 

culturais comuns como valores, crenças, discurso, comportamento, vestimenta e maneiras 

diferenciadas de se comunicar que são praticamente exclusivos do grupo. Outro fato característico é 

a possibilidade de um indivíduo estar inserido em mais de uma subcultura durante o mesmo período 

de sua vida, mas é claro com diferentes níveis de comprometimento em cada uma delas, e às vezes, 

passando por diversos estágios dentro das mesmas. Isto pode acontecer enquanto se amadurece ou 

sofre mudanças de atitude e de comportamentos (HULL, 1976).A criação de uma subcultura ocorre 

quando um grupo deseja romper com a cultura “normal” ou dominante (HOGG; 

HORNE;CARMICHAEL.1999). As três razões principais para o desenvolvimento de uma 

subcultura são, de acordo com Hogg, Horne e Carmichael (1999), a resposta para um problema, o 

resultado de uma interação que cria uma distância social de estilos de vida, de consumo ou uma 

forma de referência compartilhada. “A medida que as corporações competem em muitos mercados 

ao redor do mundo, o debate se intensifica com relação á necessidade de desenvolver planos de 

marketing separados para cada cultura.” ( SOLOMON, Michel R.2002, p. 411) 

Trata-se, então, de analisar o surfe como um objeto diferenciado, que transcende a prática do 

esporte, e que principalmente é constituído, em grande parte, pelas ações e ferramentas de 

marketing, que possuem papel importantíssimo no âmbito de se conduzir ou até em alguns casos, 

criar uma nova cultura de consumo. 

 

2.1.1Consumo 

 

Consumo e cultura, nos dias atuais, não só se encontram interligados como pode-se dizer 

que o consumo tornou-se a forma pela qual a sociedade moderna ocidental passou a assimilar a 

cultura. (D’ANGELO, 2003). E esta atividade vai hoje muito mais longe do simples processo de 

adquirir e servir-se dos benefícios de um bem ou serviço. 

O consumo pode ser compreendido também como uma transação de diversos fatores, sejam 

eles tangíveis ou intangíveis em que a individualidade de cada consumidor está inserida em um 

conjunto de  relações sejam elas culturais ou sociais, devendo ser entendidas, antes de tudo, como 

principalmente um fato social (BARROS, 2004).  

Portanto, para entender quais são os principais valores que regem ou conduzem o consumo é 

necessário compreender a cultura e, na sociedade pós-moderna, a recíproca é ainda mais verdadeira: 

só é possível compreender a cultura contemporânea se forem entendidas as relações de consumo 
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que nela se estabeleceram. No momento em que cultura e consumo são operados 

concomitantemente, o consumo se converte em um sistema simbólico, através pelo qual a cultura 

propaga seus princípios, ideais, valores, crenças e identidades (D’ANGELO, 2003). Esta função 

fundamental que o consumo exerce nas sociedades capitalistas sugere que disciplinas mais afastadas 

do Marketing (e de sua matriz a Economia) somem o maior numero de ações na tentativa de 

explicar, compreender e poder prever o fenômeno do consumo nas suas devidas dimensões micro 

(indivíduo) e macro (sociedade), como é o caso das análises de Psicologia, da Antropologia e da 

Sociologia (D’ANGELO, 2003). 

Deve-se compreender a praça de consumo como um sistema de significação, que exige dos 

pesquisadores preparo para lidar com discursos que vão, além do universo das ciências, para o 

mundo dos mitos, narrativas e regimes simbólicos. Nesse sistema imagético de significação, o 

objeto é substituído pela noção de símbolo, conceitualizado em termos do símbolo em si, e não mais 

com base de sua forma concreta, ou seja, o consumidor atual percebe o mundo em termos de 

símbolos, significados e experiências (ROSSI; HOR-MEYLL, 2001). 

 

 

2.1.2 Cultura do Consumo 

 

Em uma macro cultura essencialmente de consumo, como a que estamos inseridos, os 

indivíduos não se definem mais de acordo com categorias e padrões facilmente identificáveis e bem 

demarcados, mas sim em termos dos relações, atividades e objetos de consumo.(SOLOMON, 2002) 

Portanto, é a partir destes parâmetros mais específicos que podemos classificar em termos de seus 

hábitos comuns de consumo e, com isso, poder identificar as suas culturas de consumo. 

Para Kotler (2000), o comportamento da compra dos consumidores é principalmente 

influenciado por uma série de variáveis, como sociais, culturais, pessoais e também  psicológicos. 

Os fatores culturais seriam os de mais profunda e maior influência, pois a cultura é vista como o 

principal determinante dos desejos e comportamento da pessoa (KOTLER, 2000). 

Culturas de consumo, então, são grupos de indivíduos de uma sociedade que se 

identificam por terem o mesmo comprometimento com uma determinada classe de produtos ou 

atividades co-relacionadas. Segundo Schouten e McAlexander (1995), as culturas de consumo 

apresentam algumas características bem definidas: uma estrutura social tangível, um conjunto de 

crenças e valores compartilhados pelos membros do grupo e conta também com a presença de 

jargões, rituais e modos de expressões característicos da tribo em questão. Além de outros aspectos 

que costumam ser encontrados dentro do estudo das culturas de consumo, como por exemplo a 

presença de membros mais identificados e fortemente ligados a essência da filosofia do grupo, a 
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imitação do estilo por parte dos participantes e elementos periféricos ou até mesmo de admiradores 

e aspirantes à subcultura é conseqüência da massificação e comercialização de algumas diretrizes 

do grupo. Algumas culturas atingem um enorme nível de desenvolvimento e de propagação dos 

seus valores que por sua vez transcendem as fronteiras territoriais, sendo por sua vez não só 

encontradas em seus locais de influência como nos mais diversos cantos do planeta. 

Uma cultura de consumo passa a emergir quando os indivíduos que se identificam com 

tais objetos ou atividades ali presentes, começam supervalorizar suas questões e hábitos, passando 

então a dividir experiências com outras pessoas que compartilham desses mesmos interesses 

(HOGG; HORNE; CARMICHAEL, 1999). Este processo de identificação resulta em um 

conglomerado de valores, que por sua vez se tornam comuns e irão determinar os futuros padrões 

de consumo, que será o reflexo direto das relações das pessoas com a subcultura em questão. 

Utilizar a expressão “cultura de consumo” significa destacar que o mundo das 

mercadorias e de seus princípios de formação, são centrais para o entendimento da sociedade dos 

dias atuais. No âmbito da cultura de consumo, os indivíduos contemporâneos deveriam ter plena 

consciência de que se comunicam não apenas por meio de suas cores de roupas, ou acessórios mas 

também através de seus mobiliários, carros, decoração, esportes e outras atividades, que seriam 

analisadas e classificadas em termos da presença ou da falta de gosto (FEATHERSTONE, 1995). 

 

 

 

 

2.1.3 Cultura surf 

 

  A cultura do surf, construiu-se em torno do simples ato de “pegar ondas” e tornou-se uma 

resistente subcultura que se alimenta das experiências radicais e verdades adquiridas no oceano e 

principalmente nas ondas, é uma subcultura que produz inúmeros efeitos sobre as culturas mais 

abrangentes da qual faz parte. (KAMPION, BROWN, 1998,). Estes dois autores definem o esporte 

surf como “ato ilusoriamente simples de descer uma onda do oceano em cima de uma prancha” 

(p.27). Além de ser visto como uma subcultura, o surf é tido pelos surfistas como uma religião. As 

primeiras escrituras remetentes do esporte indicam que foram feitos por volta de 1778 por James 

Cook, um capitão da marinha inglesa que, quando aportou no arquipélago do Hawaii, se deparou 

com nativos descendo as ondas com pranchas. A origem do surf é ainda mais antiga e creditada a 

nativos polinésios que, por sua vez, teriam povoado as ilhas séculos atrás. Surfar passou a ser parte 

da cultura dos nativos da ilha e o ato de enfrentar ondas grandes passou a ser visto como ato de 
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coragem, sendo praticado pelos principais líderes dos grupos. Talvez por isso que o surf passou a 

ser conhecido como o “esporte dos reis”. 

O ato de pegar ondas era então um dos esportes preferidos pelos havaianos. Participavam 

homens, mulheres e crianças. Era tão importante que eles deixavam de lado os deveres do cotidiano 

em troca de um bom surf. Na segunda metade do século XVII os havaianos faziam pranchas 

demonstrando consciência espiritual e um conhecimento profundo da mecânica das ondas, bem 

como uma apetência para se divertirem no surf” (KAMPION, BROWN, 1998,).  

Desde então o surf é tido como um dos principais esportes do mundo, e as suas raízes 

plantadas nas principais ilhas do planeta ainda repercutem em cada vez mais pessoas que se 

interessam pelo esporte. 

 

2.2.4 O Consumidor do Surf 

 

Podemos dizer então que o público trata-se do grupo com o qual uma corporação mantém 

relações, distintas e classificáveis, conforme o interesse comum para a mesma. Nesse caso, o 

público que manteremos o nosso foco é o cliente de surf shop. 

 Logo, é preciso notar primeiramente a diferença entre cliente e consumidor. A palavra 

“consumidor” está diretamente relacionada ao mercado de bens de consumo. Porém o autor Sheth 

(2001) cita que a expressão cliente é definida por qualquer pessoa física ou jurídica que esteja ativo 

em uma transação monetária com determinada corporação. Dessa forma, o termo cliente alcança 

tanto o mercado de bens de consumo quanto o mercado industrial. Além disso, é notável perceber 

que muitas lojas de vendas a varejo normalmente referem-se àqueles indivíduos a quem atendem 

como “clientes”, apesar deste fato se tratar de comércio de bens de consumo. Em fim, conclui-se 

que não há qualquer impropriedade na utilização de ambos os termos. 

 Nos dias atuais, existe uma grande tendência para a abertura de novos locais de venda por 

conta da indústria da surfwear1.O consumidor surfwear vê a moda surf como uma tendência, uma 

vez que neste segmento sempre há uma procura muito grande por uma evolução nos materiais, por 

acessórios inovadores e também comunicação diferenciada. Então o esporte passa a adquirir uma 

fama que neste setor estimula ainda mais a propagação do esporte e principalmente de surf shops. 

Com esta grande expansão do mercado, a manutenção do canal de relacionamento com o público de 

interesse da corporação torna-se uma ação tão importante quanto a de captar novos clientes Contudo 

sabemos que para formatar uma estratégia de comunicação é necessário que, após a definição do 

                                                 
1  Confecção de objetos relacionados e inspirados na indústria surf 
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público-alvo, esse seja analisado. Com um perfil bem definido, é possível determinar as ações que 

terão um maior aproveitamento e custos menores. 

Segundo a pesquisa divulgada pela Brasmarket2 em 2002, os consumidores de surf shops se 

caracterizam por serem denominados, na sua grande maioria como, simpatizantes do esporte, com 

uma média de 85% do público, enquanto somente 15% são realmente praticantes. Com base nestes 

dados, é possível notar uma forte influência dos respectivos valores do esporte sobre os clientes de 

seus produtos. 

A pesquisa também indica que 86% dos consumidores de surf shops são de sexo masculino, 

e a maioria (40%) tem idade entre 18 e 25 anos. Sobre a educação, 49% possui 2º grau completo, e 

a maior parte estuda (68%) e trabalha (63%). Há também o acesso à outras línguas, onde se  

caracteriza que  50% falam outra língua, sendo que desses 81% falam inglês. 

Cita ainda que 50% dos consumidores tem automóvel, e 58% possuem acesso à TV a cabo e 

internet. Nota-se por sua vez que o público das surf shops possui um bom poder econômico Por fim 

cita-se o dado que indica o número de não-fumantes em 85%, fato que mostra a preocupação com a 

saúde entre os adeptos e simpatizantes da modalidade.  

Árias (2005) cita que uma das principais características de todo surfista é que ele é considerado 

um ambientalista nato. Segundo o autor não existem surfistas ou simpatizantes que não gostem ou 

não se importem com a natureza, uma vez que o esporte é totalmente condicionado á ela e as boas 

condições das praias. Esta relação do surfe com a natureza, gera valores essenciais para conduzir os 

consumidores do surf. 

  

2.1.5 Fatores influenciadores. 

 

Para Karsaklian (2000), pode-se notar que há uma preocupação específica com o consumo, pois 

o simples fato de existir em cada indivíduo um consumidor, acaba gerando polêmica quando se trata 

de lidar com  seus comportamentos, uma vez que estes comportamentos são acompanhados de 

diversas variáveis, que na grande maioria dos casos são determinantes para o consumo. 

A decisão do consumidor no ato da compra está ligada a fatores sociais, culturais, pessoais e 

também psicológicos os quais os consumidores não conseguem controlar e que normalmente o 

anunciante não consegue influenciar ao máximo. Segundo Karsaklian (2000), todo esforço para 

conhecer o consumidor é valido, mas deve-se saber que é difícil ter por completo quais 

                                                 
2  Acessado em 19 de maio de 2008  (http://www.brasmarket.com.br/) 
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comportamentos e quais direções ele vai ter em relação ao fatos que venham a acontecer durante 

toda sua vida. Já em outro ponto de vista, Cobra (1997, p.59) destaca: “Cada indivíduo consumidor 

reage de forma diferenciada sob estímulos iguais, e isso ocorre porque cada pessoa possuiu uma 

‘personalidade’ diferente". 

Das variáveis culturais que influenciam diretamente no comportamento do consumidor, a 

principal matriz das necessidades é a cultura que, desde que somos crianças, acaba construindo um 

conjunto de crenças, valores e preferências, através de um mecanismo de socialização, seguido pela 

sub-cultura e pelas classes sociais. A sub-cultura nos permite uma maior compreensão e 

identificação dos seus membros através da raça, nacionalidade e valores na medida em que as 

classes sociais, segundo Kotler (1991, p. 166), são “repartições relativamente homogêneas e 

também duradouras que possuem uma hierarquia ordenada e cujos indivíduos partilham interesses, 

valores e comportamentos semelhantes”.  

As classes sociais adquirem papéis determinantes para o mercado, pois o comportamento dos 

consumidores pode determinar o importante poder de decisão de compra de grande parte dos 

membros do grupo. Segundo Blackwell, Engel e Miniard (2000), não deve-se equiparar classes 

sociais e renda, pois não se trata apenas da renda para determinar a classe social, muito embora há 

uma correlação entre a renda e outras variáveis. 

Segundo Kotler (1996, p.108), “uma pessoa é influenciada pelos vários grupos com os 

quais ela interage”. Desta forma, pode-se dizer que o comportamento do consumidor tem influência 

de outros indivíduos e também de pequenos grupos e relações estabelecidas dentro das sociedades, 

como por exemplo, o grupo dos surfistas. As decisões dos consumidores são também influenciadas 

por relações pessoais, que incluem desde a idade, situação econômica, ciclo de vida, estilo de vida, 

auto-estima e personalidade.  

Os consumidores juvenis têm necessidades, valores e desejos diferentes de pessoas mais 

idosas; as necessidades dos casais mais idosos diferem das necessidades de casais jovens; 

consumidores que possuem renda mais elevada apresentam um padrão diferenciado de compra 

daqueles possuidores de rendas mais baixas.  

O hábito de vida dos consumidores constitui uma influência muito importante na escolha 

dos programas e gestões de marketing das organizações, atingindo seu público-alvo com maior 

precisão.  

Kotler (1997, p.172) apresenta a seguinte definição a respeito do estilo de vida de uma 

pessoa que acaba “ representando o padrão de vida expresso em  atividades, valores, interesses e 

opiniões. Retratando o individuo  por inteiro interagindo dentro do seu ambiente”. 
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Quanto ao conceito de estilo de vida, segundo os autores Engel, Blackwell e Miniard 

(2000), é o como e onde as pessoas vivem e gastam o seu tempo e dinheiro. Logo estilo de vida 

agrega tanto as atividades quanto opiniões e interesses de um indivíduo. Portanto, os indivíduos 

procuram se identificar com algum dos diversos estilos de vida, buscando uma identificação do 

membro com o grupo que, por sua vez, vivencia acontecimentos em torno do grupo, busca-se 

interpretar e prever estes tipos de acontecimentos. Entender estes diversos conceitos torna-se 

muito útil na compreensão dos valores e motivos que um consumidor escolhe e usa produtos de 

marcas diferentes.  

Engel (1995) destaca que o termo estilo de vida não é algo interminável, as preferências e 

gostos de um indivíduo, variam com o tempo, logo podem mudar também os valores e crenças e 

consequentemente os padrões de consumo. Assim, podemos refletir que as preferências de um 

indivíduo durante um período de sua vida, podem ser consideradas esquisitas por essa mesma 

pessoa em um período posterior da sua vida. 

O estilo de vida trata-se de um dos fenômenos que mais influenciam nas decisões de 

compra, por parte dos consumidores de produtos esportivos, pois esse tipo de consumidor está 

sempre na busca por produtos com os quais os mesmos identifiquem e também que estejam 

diretamente relacionados aos seus costumes, hábitos, e o esporte favorito que praticam ou que 

simplesmente são simpatizantes do esporte. 

2.2 O SURF 

 

Muitas pessoas supõem que o Surf nasceu no Havaí. É normal pensar, pois a ilha foi 

catequizada por imigrantes do surf vindos da Polinésia, onde nasceu o surf, logo então chegou no 

Havaii que anos após sofreu com a colonização. 

 Com a colonização da ilha a sociedade nativa foi desintegrada culturalmente e o surf passou 

por um período de preconceito do homem branco colonizador, sendo visto como uma atividade 

“pagã”. O esporte se enfraqueceu, a cultura passou a ser quase esquecida e então o surf passou por 

um período obscuro. 

O mundo que até então não conhecia o surf, muito menos o Havaí se deparou com  Duke 

Kahanamoku, nos Jogos Olímpicos de 1912 na cidade Estocolmo Suécia. Duke era participante da 

equipe dos Estados Unidos de natação e bateu na época o recorde mundial nos 100 metros livres e 

foi segundo lugar no revezamento 4 x 100. Neste instante, o mundo era apresentado à pessoa que 

seria posteriormente reconhecido como o “Father of modern surfing” ou em português com o “ pai 

do surf moderno” . Duke, após se apaixonar pelo esporte, começou a fazer apresentações do seu 
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surf em praias dos diversos cantos do mundo Duke acaba por introduzir o surfe nos EUA por volta 

do ano de 1913 e na Austrália em 1915. Duke faleceu aos 94 anos em 1986, deixando para o mundo 

inteiro o renascimento do surf. 

 

2.2.1 O Surf no Brasil 

 Segundo Gutenberg (1989), os principais precursores do surf no Brasil foram Silvio 

Malzoni, Osmar Gonçalves e João Roberto Suplicy que simplesmente se apaixonaram pela prática 

do esporte polinésio por volta do ano de 1938 na praias da cidade de Santos, São Paulo. Osmar há 

pouco havia ganho uma revista que possuía um passo a passo de como construir uma prancha de 

madeira para “descer” as ondas do mar . O instrumento ficou pronto em três meses. No verão de 

1939 estava lá Osmar deslizando nas ondas com sua prancha de 3m de comprimento e 80 kg, na 

praia do Gonzaga em Santos.. 

 No ano de 1950, o surfe, e principalmente sua cultura começaram a ser amplamente 

implantadas, seguidos de um estilo de vida alternativo, diferenciado, e, principalmente jovem. O 

primeiro surfista competidor brasileiro foi Carlos Eduardo o Penho. Ele foi pioneiro em participar 

de campeonatos de surf importantes no Havaí no ano de de 1968.  Neste período,  Penho conheceu 

Duke, acabara de colocar o nome do Brasil na história da cultura mundial do surf. Durante o 

período da ditadura militar , os jovens viam o surf como uma oportunidade de rebeldia, uma válvula 

de escape para se libertar do autoritarismo que o  país e a sociedade viviam. 

  Gutenberg (1989) cita que o Rio de Janeiro foi o principal palco do surf brasileiro, pois 

dentre os milhares de pessoas e de turistas que passavam pela cidade, muitos acabavam trazendo 

pranchas e acessórios de surf em suas bagagens. As pranchas em muitos casos ficavam no Rio de 

Janeiro, fato que acabava aumentando o número de praticantes do esporte. No ano de 1974 então 

passamos a viver um momento ímpar no país, que andava junto ao surgimento de uma nova 

demanda por produtos, mais especificamente os produtos da linha surf. A primeira indústria em solo 

brasileiro localizada no Rio de Janeiro, mais especificamente em São Conrado,onde foi fundada a 

empresa São Conrado Surfboards, que recebe o titulo de primeira fábrica de pranchas do país que 

utilizava a expansão de blocos de poliuretano. 

  O material é a grande matéria-prima da fabricação de pranchas para o surf e, assim 

podemos ter a produção de pranchas de surf em grande escala. Nos anos seguintes, vários shapers3 

                                                 
3 Segundo o autor Silva (2004), shaper é aquele que  faz o molde e fabrica pranchas, ou seja pessoa que chapeia. 
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australianos e norte-americanos, começam a produzir pranchas de surf no Brasil, trazendo consigo o 

que havia até então de mais moderno para a fabricação e o desenho de pranchas de surf. Os moldes 

feitos por estes “imigrantes” eram disputados por todos surfistas brasileiros e profissionais da época 

justamente pela sua qualidade e design.  

 Os materiais para a produção de pranchas estavam em um estágio de evolução uma 

prova é a descoberta uma técnica de laminação de resina,que ia por cima dos blocos de poliuretano. 

A descoberta deixou as pranchas muito mais leves, fato que proporcionou aos surfistas a realização 

de manobras inovadoras e radicais, aumentando assim a disseminação do esporte, que acabará de 

aumentar o seu nível de radicalidade, trazendo mais indivíduos para as praias seja para praticar ou 

simplesmente para assistir. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro começaram a surgir os festivais e campeonatos de surfe, 

colaborando ainda mais para a popularização do esporte. Na cidade de Ubatuba, os festivais de 

surfe tiveram início em 1972 e foram até o ano de 1987. A diferenciação do esporte, acabou sendo 

fator primordial para aceitação por parte do público. O surf então atraiu a atenção das  grandes 

marcas, anunciantes e patrocinadores como, a Rede Globo, a Volkswagen, a CCE e a Antártica. 

Gutenberg (1989), explica que no ano de 1985 as famílias gaúchas, Sefton e Johanpetter, 

foram os promissores da introdução do surf na região Sul do Brasil. Famílias estas que por sua vez 

faziam diversas excursões de carro pelos litorais catarinense e gaúcho, sempre levando suas 

pranchas de surf e divulgando ainda mais o esporte pelas praias da região  

Segundo Gutenberg (1989) a divulgação do esporte por parte dos praticantes ficou somente 

em seu período de descoberta, pois a mídia especializada surgiu logo em seguida, primeiramente  

com as revistas Hardcore, Costa Sul, Quiver, Ação e por sua vez a principal do Brasil, a revista 

Fluir. 

 

2.2.2 O mercado do Surf 

 

 O Brasil possui um clima tropical favorável à prática do surf e também conta com um 

número expressivo de jovens, fatores que acabaram tornando o Brasil um dos principais mercados 

de surfwear4 do mundo . Os números referentes ao mercado brasileiro da indústria de surfwear, 

possuem uma grande relevância a nível mundial, conforme uma pesquisa realizada pelo instituto 

                                                 
 
4 Confecção de objetos relacionados e inspirados na indústria surf. 
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Data Surf (2002)5 onde mostrou os números referentes a indústria surf no Brasil. Nos dias atuais o 

mercado brasileiro movimentou cerca de U$1,5 bilhões em vendas por ano, juntamente com o 

sustento de cerca de 250 mil empregados diretos, o que demonstra que o crescimento deste 

segmento é cada vez maior.  

Além do clima favorável, o Brasil possui uma população jovem muito numerosa, levando 

em conta também que dos 180 milhões de brasileiros, 70% vivem a menos de 100 km da faixa 

litorânea mais próxima. Logo a indústria do surf movimenta desde produtos específicos para a 

prática do surf como pranchas e acessórios, até roupas, música, carros entre diversos outros 

serviços. 

 Nestes setores de mercado, o Brasil fica em segundo lugar no quesito país que mais 

consome artigos relacionados ao universo do surf no mundo. As exportações ainda não atingiram o 

estágio esperado pelos principais fabricantes do setor, representando aproximadamente 5% do 

faturamento deste segmento.  A indústria de surfwear ainda representa 12% da indústria têxtil do 

pais, segundo os dados da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção). 

O país é beneficiado geograficamente, pois possui um litoral, de cerca de 8,5 mil 

quilômetros de praias e 3,7 milhões de praticantes brasileiros de surfe. O surf só perde para o 

futebol no âmbito que se diz ao número total de praticantes. Estes praticantes acabam se 

identificando com uma ou mais marcas da indústria surf. 

 

2.2.3 As marcas do Surf 

 

Para refletirmos sobre as marcas relacionadas ao universo da indústria surfwear, temos que 

sempre levar em conta como estão seus consumidores, que por sua vez se tornam mais conscientes 

e exigentes. Outro fator de relevância é o de estar sempre crescendo o número de praticantes do 

esporte em todo país, juntamente com a crescente variedade de opções oferecidas ao consumidor, 

reduzindo o ciclo de vida de determinados produtos. Estes fatores juntos levam a uma valorização 

da marca como elemento exclusivo de diferenciação.  

Segundo Cardia (2004) o termo marca trata-se do nome, um desenho, um símbolo ou até 

mesmo uma combinação destes elementos, que por sua vez devem identificar os produtos ou 

serviços de um grupo ou corporação  de empresas e por fim diferenciam-nas da concorrência. 

                                                 
5 Site Waves: www.waves.com.br. 
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Cardia (2004) cita também que, a marca trata-se da propriedade de marketing que possui 

maior valor dentro uma equipe, atleta ou até mesmo um clube, que por sua vez está diretamente 

ligado ao universo dos esportes e principalmente do marketing esportivo. 

Já para Pinho (1996) a marca não está somente relacionada a um serviço ou produto, mas 

agrega um aglomerado de valores e atributos, sejam eles tangíveis ou intangíveis para que o 

consumidor possa diferenciá-los dos que lhe são similares.  

 O planejamento de uma marca envolve em primeiro plano a compreensão dos valores e  

crenças que se constituem a mente do consumidor alvo, juntamente com o intuito de fazer com que 

as principais características do produto não fiquem limitadas apenas aos conceitos funcionais do 

mesmo. Criar uma marca com uma personalidade forte, é criar um valor ou um significado para um 

produto com fins de estimular a sensação de desejo nos consumidores e gerar uma percepção 

positiva a respeito da sua imagem.  

 Segundo Trout e Reis (2002), o mercado nos dias atuais, não consegue responder mais às 

gestões estratégias que foram eficazes no passado.  Ao tentar compreender a mente dos indivíduos 

observamos que a grande maioria está sujeito a um amplo volume de informações, a ampla 

variedade de empresas, produtos e as ações cada vez mais diferenciadas de marketing, formando um 

cenário global turbulento de uma sociedade cada vez mais fragmentada. A mente dos consumidores, 

com uma técnica de defesa contra essa enorme quantidade de informação ao qual é exposta 

diariamente rejeita a maior parte dela, absorvendo somente aquilo que para ele se enquadra 

previamente com seus valores, crenças e conhecimentos. Estes autores refletem que, nesta 

sociedade com um amplo volume de comunicação, a mente dos consumidores freqüentemente 

identifica as marcas em uma imagética “escada de produtos”,como por exemplo:Chevrolet/ 

Volkswagen/ Ford/ Fiat . A empresa líder do setor é normalmente a mais lembrada logo, sua 

posição é a topo da escada. Os outros degraus representam as outras posições na mente dos 

consumidores que podem estar ocupadas por outras corporações ou não. Para os autores o 

posicionamento consiste basicamente em estabelecer uma posição na mente do consumidor. Uma 

posição que carregue consigo não somente os pontos fortes e pontos fracos de uma corporação, mas 

principalmente valores agregados a sua marca. 

 Convencer o público-alvo  a adquirir um produto ou um serviço, em um mercado saturado e 

competitivo é uma meta que pode ser traçada através de diferentes caminhos e por sua vez ter 

inúmeras dificuldades. As respostas mais adequadas de como fazer esse caminho estão em 

constante mudança e o uso apenas da criatividade não funciona neste segmento. Para o autor, a 

principal chave para se obter êxito é compreender a magnitude do poder emocional que influencia 

diretamente a tomada de decisão de seus consumidores potenciais. 
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 Para Gobé (2002) não se pode construir uma marca sem agregar a ela as sensações e valores 

que os consumidores por sua vez sentem ao terem contato com um determinado produto da mesma.

  Gobé (2002), explica que o desenvolvimento de uma marca é a sua maior expressão dentro 

do mercado. É através deste desenvolvimento que os consumidores em potencial tendem a imaginar 

e fazer associações de uma determinada marca, serviço ou produto. Uma marca por si só é capaz de 

estimular emoções que fazem com que consumidores possam conduzir diversas maneiras de 

estimular os seus cinco sentidos (audição, visão, paladar, tato e olfato), proporcionando para os 

mesmos, experiências e frutos imaginativos antes, durante e após  seus momentos de compra.  

 Pinho (1996) cita, que a propaganda exerce um papel muito importante no desenvolvimento 

da imagem da marca. De acordo com o autor, a propaganda transmite, reforça, manipula ou 

transmite valores, atributos e associações que por sua vez passam a ser os componentes essenciais 

para o desenvolvimento ou manutenção da imagem de uma marca, serviço ou produto.  

 Os valores agregados e percebidos de uma marca desenvolvem-se pela criação e manutenção 

de suas características funcionais e principalmente dos aspectos simbólicos do produto, que por sua 

vez originam uma vantagem competitiva para a corporação perante seus concorrentes. A imagem 

que o público tem de uma marca é determinada através de um conjunto de associações, valores e 

atributos que o consumidor reconhece e conecta estes valores ao nome da marca. 

Segundo Pinho (1996), a propaganda tem como função a de auxiliar o público a perceber os 

valores e qualidades de uma determinada marca, serviço ou produto. A comunicação publicitária  

influencia diretamente no desenvolvimento e do conhecimento da marca, na percepção de suas, 

associações, qualidades e até mesmo, na fidelidade por parte dos consumidores. Para o autor, todas 

essas ações contribuem para o desenvolvimento eficaz da imagem da marca, principalmente pelo 

fato do seu poder de convencimento e penetração que a mídia exerce junto aos seus clientes.  

 O mercado de artigos de surf teve um crescimento muito expressivo desde os anos 50, 

quando começou a ser desenvolvido. Hoje existem diversas marcas deste segmento de produtos. Os 

consumidores desses produtos procuram por atributos como qualidade, design e estilo. 

Normalmente o consumidor escolhe marcas que já conhece, sabendo que a capacidade que a marca 

tem de agregar valores e transmitir confiança ao consumidor é muito forte, isso acaba fazendo com 

que a marca mais conhecida tenha uma vantagem com relação aos seus concorrentes. 
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2.3 PUBLICIDADE E MARKETING ESPORTIVO 

 

Segundo Stotlar (2005), esporte trata-se de um substantivo que pode incluir todas as atividades 

que se enquadram dentro de um critério onde o indivíduo tenha participação ativa. O segmento dos 

esportes abrange um grande leque de empreendimentos comerciais diretamente relacionados às suas 

respectivas atividades esportivas específicas. Pode-se então dividir o segmento esportivo em, 

Produção Esportiva, Performance Esportiva e Promoção Esportiva.  

O setor de Performance Esportiva agrega todos os elementos relacionados ao simples assistir 

ou participar de eventos esportivos, profissionais, amadores, educação esportiva, programas 

esportivos e organizações associadas aos esportes. Já o Setor de Produção Esportiva agrega aqueles 

artigos necessários para a prática da performance esportiva.  

Os subsídios que fazem parte desse setor são equipamentos e vestuário esportivo, bem como 

serviços que otimizem a desempenho ( médicos, treinadores, terapia esportiva, administração 

esportiva). Por fim, o setor de Promoção Esportiva contém serviços e produtos diretamente 

relacionados à promoção do esporte. A mídia esportiva, os patrocínios, o merchandising e o suporte 

financeiro dos atletas são todos exemplos de atividades econômicas agregadas a essa categoria. 

Stotlar (2005), define marketing esportivo com um processo de projetar e de implementar uma 

atividade para a produção, promoção, fixação de preços e distribuição de um artigo esportivo, com 

fim de satisfazer os desejos dos consumidores e de principalmente alcançar os objetivos da 

corporação.Logo, o foco principal do marketing esportivo reincide tanto na corporação como em 

seus consumidores.  

Segundo Cardia (2004), o marketing esportivo fundamenta-se sobre os mesmos 4 Ps6 que são 

utilizados para o marketing em sentido amplo, porém neste caso específico do esporte deve-se 

adicionar um outro P, este por sua vez próprio desta especialidade: a Paixão. 

Do mesmo formato que para um serviço ou produto de consumo, no ramo do esporte deve-se 

estudar o tamanho do mercado, o número de sócios de um clube ou de aficionados de um esporte. 

Estes grupos de pessoas são os potenciais consumidores de um produto ou uma até mesmo de uma 

linha deles. Os consumidores de produtos esportivos têm em comum um desejo ou necessidade que 

podem ser supridos pelo mesmo tipo de serviço ou produto. Este fator os torna um mercado em 

potencial (CARDIA, 2004). 

Poucas empresas de produtos esportivos comercializam um único tipo de serviço ou produto. O 

artigo central ou essencial geralmente não é difícil de descrever, embora muitas vezes seja 

                                                 
6 Os 4 Os são: preço, produto, praça e promoção. (CARDIA, 2004) 
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incrementado por vários outros acessórios suplementares conhecidos por sua vez como “extensões 

do produto”. Muitas corporações esportivas perceberam que houve um aumento significativo na 

disseminação dos esportes e consequentemente no aumento das venda de itens relacionados aos 

esportes (STOTLAR, 2005). 

Neste cenário dos bens de consumo esportivos, esta forte tendência pode ser observada 

claramente na empresa Mormaii, que possui o título de ser a maior corporação de surfwear e artigos 

ligados a esportes aquáticos do Brasil. A fábrica de vestuários da Mormaii começou exclusivamente 

com roupas de neoprene7 confeccionadas na garagem da casa do proprietário, por volta dos anos 70. 

As roupas feitas de borracha para evitar o frio do inverno de Garopaba, em Santa Catarina, 

começaram a fazer sucesso, e a sua produção que até então tinha sido apenas para amigos, começou 

a ser incrementada. Nos dias atuais a Mormaii não se limita apenas à confecção de roupas de 

neoprene e conta com uma linha enorme de produtos, que vai desde acessórios para as modalidades 

de esportes aquáticos até relógios, óculos, calçados e roupas. 

Com esta tendência estabelecida entre as fábricas de artigos esportivos, fica a dúvida: como 

determinar exatamente o tipo de ferramentas em que se deve priorizar? Segundo Stotlar (2005), a 

base do marketing é a oferta de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades do cliente. Neste 

caso o mercado no qual você se insere é desenvolvido de acordo com os consumidores. 

Pesquisadores e especialistas e de marketing não sabem ainda se a necessidade do consumidor pode 

realmente ser criada, ou se as ferramentas do marketing devem apenas conduzir os clientes à 

satisfação das suas necessidades.  

O patrocínio esportivo é a forma mais utilizada e eficaz dentro do meio esportivo para se 

promover produtos ou até mesmo uma marca dentro do cenário esportivo. Para Cardia (2004) o 

patrocínio esportivo é  um mecanismo de promoção, onde através dos esportes penetra nos 

mercados de consumo, se utilizando da publicidade e visando lucro para todos envolvidos no 

processo. Cardia (2004) define também que o patrocino esportivo vem com intuito de se utilizar de 

atletas, times, eventos esportivos, para poder alcançar um ou mais objetivos de marketing.  

Logo, patrocínio esportivo é o investimento que qualquer corporação, faz em um atleta, 

evento, ou equipes, visando atingir mercados e públicos específicos, recebendo, por outro lado, uma 

gama de vantagens anexadas por incremento por parte da promoção, vendas, melhoramento da 

imagem e simpatia por parte do público. O patrocínio esportivo cresce a cada ano, e aumenta 

também os investimentos no segmento dos esportes. O principal motivo para que isso ocorra são os 

retornos que o esporte está propiciando, muito superior de qualquer outra fórmula encontrada no 

mercado dos dias atuais. 

                                                 
7  Silva ( 2004) define como uma roupa feita de borracha utilizada por surfistas.  
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Segundo Schaaf (1996) apud Cardia (2004) as corporações vão comprar as oportunidades de 

patrocínio e de publicidade nos esportes porque seus consumidores são fãs dos esportes, e não 

porque os patrocinadores são aficionados pelo esporte. Ou seja, não interessa se o dono da 

corporação gosta ou não de um determinado esporte. O que importa é que os praticantes e 

simpatizantes daquele esporte ou atleta gostem dele e, em razão do seu patrocínio, passem a aceitar 

a imagem da marca e comprem mais produtos da mesma. 

Para as corporações que patrocinam os esportes, é fundamental conhecer os seus fãs, 

torcedores ou meros simpatizantes de um determinado esporte. Da mesma importância que uma 

empresa deve conhecer muito bem o seu público-alvo, clientes e consumidores, o esporte precisa 

conhecer seus praticantes, fãs e aficionados. (CARDIA, 2004). 

Segundo Cardia (2004) os fãs se destacam por terem um valor próprio maior do que os 

clientes e por sua vez maior também que os clientes já fiéis, pois os fãs ultrapassam as fronteiras da 

racionalidade. Eles agregam às suas escolhas pessoais as suas paixões incondicionais aos produtos e 

serviços relacionados ao esporte em questão. Então, é gerada uma dose de emoção descomunal, que 

as marcas ou empresas que não investiram naquele determinado esporte não conseguem conquistar. 

Por esse valor ser essencial, a relação dos aficionados com os esportes não é retilínea e varia 

a cada esporte, pois elas são desenvolvidas através das características de cada esporte, logo, são 

diferentes entre si. Isso acaba resultando em diferentes formas de influência, gerando diversos perfis 

socioeconômicos que serão fãs de um ou mais esportes. O grau estabelecido entre a relação dos 

aficionados do esporte varia entre leve, moderado e fanático, e esse fator determina o potencial do 

uso comercial destes membros do grupo. 

Devido a essas diversas formas de influência que acontece entre os fãs de esportes é que 

vamos então refletir como estão sendo trabalhadas as ferramentas da publicidade dentro do universo 

da cultura surf. 

 

               2.3.1 Publicidade da indústria do Surf.  

A publicidade é uma ferramenta utilizada dentro do segmento do surf, assim como em 

qualquer outro setor, mas possui características próprias, que acabam gerando valores diferenciados 

para cada marca. Pode-se dizer que hoje em dia quase todas as marcas adotam um posicionamento, 

ou seja, procuram almejar uma posição na mente do consumidor, de acordo com os objetivos e 

estratégias de marketing que se desenvolvem em suas campanhas publicitárias. Pode-se notar que 

algumas marcas agregam valores relacionados à natureza, por o esporte ter uma direta ligação com 

natureza, outras marcas focam diretamente no produto em si, visando somente atingir as metas do 
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mercado, outras patrocinam os atletas, valorizando-os e outras optam por algum outro tema ou 

conceito que possa agregar os valores a uma determinada marca.   

Para Randazzo (1997), o posicionamento é um conceito relacionado ao marketing e deve 

ser sempre uma das primeiras medidas a serem tomadas na criação de uma campanha publicitária. 

O posicionamento ajuda a desenvolver a mitologia da marca, será aquilo que é compreendido pelo 

público em relação à marca em questão Como por exemplo podemos citar a Hang Loose e Rip Curl 

que exploram o lado clássico do surf, com ondas perfeitas, linhas mais singulares e com poucos 

elementos Temos a  a Volcom e a Lost, que exploram o lado doido do surf, trazendo consigo um 

histórico de possuir campanhas com um visual cheio de elementos, com muitas imagens sem 

sentido, misturando caveiras, mulheres, insetos, cores, e desenhos abstratos.  

Segundo Áries (2005) a publicidade do segmento surf trata-se de uma das mais 

diferenciadas do mercado.  Possui diversas marcas e diversas sub-culturas que variam de acordo 

principalmente com as cidades onde elas se encontram. O setor acaba se tornando carente no âmbito 

de possuir grupos com valores homogêneos e, em muitos casos,  acabam por tratar o surf como um 

mercado comum. 

 
 
2.3.2 Publicidade das principais marcas 
 
 

Segundo Kampion (1998), o mercado do surf tem como principais investimentos os de 

patrocinar equipes e atletas, que por sua vez acabam produzindo filmes, fotos, e material para 

publicidade e patrocínio de eventos relacionados ao surf. Porém cada marca tem uma imagem e 

uma escala de investimentos anuais diferenciadas. Logo podemos definir imagem de marca segundo 

Kotler (2000) como um conjunto de ideologias e impressões formadas pelo consumidor sobre 

determinada da marca. É ainda o grupo de associações e atributos que consumidores captam em 

relação ao nome da marca. 

Segundo Veronezzi (2002) o objetivo final de qualquer anúncio publicitário é de conseguir 

estar na mente dos consumidores em potencial durante o maior tempo possível, ou para o marketing 

pelo menos até o mais próximo possível do ato da compra, o que nos dias atuais não é uma tarefa 

muito fácil. 

O universo do surf vem demonstrado que na grande maioria de suas campanhas publicitárias 

as marcas vem se utilizando de celebridades que envolvem o meio, como por exemplos os surfistas 

conhecidos e renomados que são patrocinados pelas marcas da industria do surf. 
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Para Solomon (2002), quando se referir as celebridades juntas de anúncios publicitários que 

em um estudo acabou se descobrindo que as faces dos famosos conseguem captar a atenção dos 

públicos alvos e também são processados de forma mais rápida e eficiente pelo cérebro do que 

rostos comuns por exemplo. Para ele as celebridades aumentam amplamente a consciência da 

propaganda de uma empresa que patrocina ou simplesmente se utiliza deste para a produção de um 

anúncio publicitário. 

Pode então ser utilizado como uma maneira eficaz e simples de poder diferenciar as marcas 

que disputam a atenção públicos alvos semelhantes, que por sua vez acabam não percebendo 

diferenças reais entre os produtos anunciados por diversas empresas, principalmente daquelas 

marcas que já estão em um estágio considerado maduro do seu ciclo de vida do seu produto em 

questão  (SOLOMON, 2002). 

Solomon (2002) cita que a utilização de celebridades funciona por que elas conseguem 

incorporam significados culturais que acabam simbolizando categorias importantes (status, cultura e 

classe social) que contribuem largamente para fazer das celebridades os verdadeiros estimulantes do 

consumo.  

  Segundo Cota (2001) muitas marcas acabaram deixando de lado o verdadeiro espírito do 

surf, e por sua vez passam a demonstrar interesses meramente comercias. Tempos atrás as primeiras 

marcas procuravam valorizar muito mais a essência do surf em suas roupas, filmes e revistas.  

Hoje, grande parte dos anúncios tem uma foto de uma manobra ou um tubo perfeito8. Há 

pouco tempo toda forma de comunicação das empresas ligada ao surf estavam diretamente 

relacionadas com o sentimento de pertencer à natureza, convivendo profundamente com ela, seja 

dentro do mar e principalmente fora. Segundo o autor, o que temos referente à publicidade das 

principais marcas são trabalhos exclusivamente comerciais. Logo, acaba sendo uma perda ter 

marcas que não estão conectadas com o mundo do esporte nem mesmo para a sua cultura, fazendo 

com que boa parte do seu público fique insatisfeito com seus trabalhos na área da comunicação da 

corporação. Esta é uma tendência forte no universo do surf onde os praticantes e simpatizantes são 

apaixonados pelo esporte e querem ver as marcas desse mercado em consonância com a essência do 

surf. 

 Temos o exemplo da Quiksilver, que é uma das mais conhecidas do meio justamente por 

patrocinar uma das principais celebridades do surf, o americano Kelly Slater. Ela nunca inovou de 

maneira significativa em seus trabalhos gráficos.Também não se trata apenas da Quiksilver. A 

grande maioria das marcas deste mercado possui anúncios gráficos muitos semelhantes. A maioria 

dos anúncios é composto de um surfista reproduzindo uma manobra na onda e a sua respectiva 

marca em alguma parte do anúncio, como podemos ver no capítulo a seguir. 

                                                 
8 Manobra do surf onde o surfista fica dentro da onda por alguns segundos.  
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2.3.3 Principais anúncios 
 

 
Imagem 1: Anúncio da Billabong Veiculado na FLUIR de outubro de 2007 
 
 

 
Imagem 2: Anúncio da Hang Loose veiculado na FLUIR de agosto de 2008 
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Imagem  3: Anúncio da Rusty veiculado na FLUIR de outubro de 2007 
 

 
Imagem 4: Anúncio da Reef veiculado na FLUIR de Junho 2008 
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2.5 Marketing Ambiental 
 
 

As ações relacionadas com a responsabilidade ambiental, desenvolvimento ecologicamente 

correto e consumo consciente, crescem e não só na sociedade em que vivemos como, sobretudo nas 

empresas que compõem este cenário. A preocupação com questões ambientais e ecológicas vem 

evoluindo muito nos últimos anos, ao lado dos movimentos ecológicos que desde seus primórdios 

exaltavam os diversos problemas resultantes da poluição em grande escala causadas pelas 

indústrias.  

 Estes fatos foram destacados no final do século XX, onde essas questões ligadas ao meio 

ambiente e ao futuro do planeta passaram a ser uma vantagem competitiva para as empresas que 

focaram suas atenções para essa problemática. 

 Segundo Dias (2007) a partir de uma perspectiva sociológica as preocupações ambientais 

podem ser abordadas como valores e crenças que são próprios do ambiente sociocultural onde 

eclodem. É nessa perspectiva de abordagem que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável 

como um novo paradigma das relações entre o ser humano e o meio ambiente. 

 Temos então como principal conseqüência dessa preocupação com o bem-estar do meio 

ambiente em que vivemos, “ações que por sua vez são adotadas por empresas e profissionais de 

marketing que visam solucionar as questões de responsabilidade social e ambiental que envolvem o 

desenvolvimento e produção das ofertas competitivas da corporação.” (ARNOLD & 

HANDELMAN, 1999) 

 Este novo método de abordagem para o marketing acabou gerando o conceito de Marketing 

Ambiental, que é definido como uma gama de processos responsáveis por antecipar, identificar e 

satisfazer as necessidades do público-alvo e da sociedade que a empresa se encontra, visando gerar 

uma nova maneira lucrativa e ecologicamente correta. (DIAS, 2007) 

 Então, o marketing ambiental incorpora uma diversa gama de atividades, que incluem a 

elaboração e modificação de produto, mudanças em seus processos produtivos, nas embalagens e 

principalmente no perfil da propaganda do mesmo. 

 Para Charter e Peattie (2003), o marketing ambiental está tendo papel fundamental para 

incentivar os profissionais de marketing a olharem para todos os setores dos processos de produção, 

onde acabam buscando por sua vez uma redução de danos relacionados ao meio ambiente desde a 

extração da matéria prima até a embalagem e propaganda do produto, visando então minimizar o 

impacto ambiental dessa produção, juntamente com o aumento da qualidade de vida e bem estar 

proporcionado aos consumidores que atendem a demanda do desenvolvimento sustentável. 

 Junto com o aparecimento do marketing ambiental e o crescimento dos movimentos 

ambientalistas acabam surgindo novos conceitos relacionados com ao âmbito do marketing. 
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 Kanuk e Schiffman (2000) citam que o movimento ambientalista foi chamado de 

movimento verde; os consumidores com essa consciência ambiental desenvolvida foram chamados 

de consumidores verdes; e o marketing que visa essas novas reivindicações ecologicamente 

corretas foi chamado de marketing verde; já os produtos que foram planejados para diminuir o 

impacto ambiental foram chamados de produtos verdes. 

 As corporações tendem a fazer o uso do marketing ambiental para agregar a sua imagem 

corporativa a preocupação por parte dela com as questões ambientais, desenvolvendo produtos e 

serviços que tenham como propósito principal satisfazer as necessidades e desejos de seus 

respectivos públicos consumidores, oferecendo-lhes como resultado de consumo uma ainda maior 

qualidade de vida para si e para o planeta. 

 A inserção do marketing verde para ajudar a resolver problemas de mercado 

agregado ao desenvolvimento ecologicamente correto tem sido objeto de debate nos quatros cantos 

do globo. O marketing é visto como parte de um problema, o de incentivo ao consumismo presente 

nos dias atuais. Poder então ser parte da solução deste problema juntamente com o marketing 

ambiental que vem como uma esperança para minimizar os impactos gerados pela sociedade 

capitalista, pois acaba sendo utilizado para estimular o consumo sustentável e responsável.  

 
2.4.1 Atributos dos produtos 
 
 

Quando o consumidor vai avaliar algum produto ou marca ele obviamente compara diversas 

informações, como validade, composição, peso, país de origem entre outras. Essas peculiaridades 

descritivas dos produtos são denominadas como atributos. Para Keller (1993), os atributos são 

aquelas características que possuem a função de descrever um serviço ou produto. Os atributos 

podem relatar a composição do produto, incluindo a matéria prima utilizada pra a produção do 

mesmo, ou podem informar sobre peculiaridades como a produção ecologicamente correta ou país 

de origem. Eles têm a função de informar aos consumidores os elementos necessários para 

descrever diretamente a performance de um produto, e são definidos como matéria prima necessária 

para explicar a função exata do serviço ou produto oferecido ao consumidor. 

Os atributos de produtos utilizados nos anúncios publicitários normalmente são para 

convencer os consumidores a avaliarem o serviço, produto, marca ou empresa de forma positiva. 

Na presente monografia, o atributo de interesse trata-se do “atributo ecológico”, que por sua 

vez tem a intenção de informar ao consumidor que a marca possui uma preocupação com o meio 

ambiente ao qual está inserida, levando ao consumidor um produto que por sua vez satisfaça os 

desejos de seus consumidores, e como conseqüência, tenha uma avaliação positiva por parte de seu 

publico alvo (BHATLA E ROSE 1999)  



 34 

Cabe então entender como vem sendo utilizado esses atributos juntamente com relação que 

os mesmo tem dentro das estratégias mercadológicas, e explorar seu papel aliado a utilização dos 

argumentos que ele se utiliza para persuadir o seu público-alvo. 

 
 
2.4.2 Argumento ecológico 
 
 

A expressão argumento é definida no dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (Ferreira 

2000,112) como “método para convencer um sujeito, para alterar-lhe a sua opinião ou seu 

comportamento”. Logo, neste estudo definiremos argumento ecológico como sendo qualquer 

característica de um produto ou serviço citada com fins de fornecer informações que lhe remetam 

uma produção ecologicamente correta de determina empresa que tenha por meio deste satisfazer as 

necessidades de seus públicos alvos. 

Nos últimos anos ocorreu uma grande mudança econômica e social. A cada dia que passa 

percebemos que a preocupação com os problemas ambientais e ecológicos vem aumentando 

gradativamente. Hoje podemos dizer que tanto as empresas como os governos sofrem uma espécie 

de “pressão” psicológica por parte de seus consumidores e também do mercado que estão inseridos, 

pois a cada dia eles estão mais preocupados com esses elementos ambientais e ecológicos que tem 

um foco voltado para a consciência ecológica e qualidade de vida. 

O crescimento constante referente aos temas ecológicos acabou gerando um foco especifico 

para a propaganda e a utilização de ferramentas e elementos ambientais na comunicação e 

marketing das empresas interessadas no neste segmento (OTTMAN, 1994). 

O novo consumidor denominado agora como consumidor ecológico ou consumidor verde é 

definido por Ottman (1994) como aquela pessoa que almeja para seu consumo apenas produtos que 

causem menores ou nenhum impacto negativo ao meio ambiente. Ou seja “aqueles indivíduos que 

buscam conscientemente produzir através de sues comportamento de consumo um efeito positivo 

sobre o meio ambiente e a sociedade como um todo” ( NETO & LAGES, 2002,03). 

Essas questões relacionadas à preocupação ambiental da empresa acabam produzindo um 

efeito dominó que acabará atingindo todos os segmentos da empresa incluindo os profissionais de 

marketing, onde estes deverão comunicar que o posicionamento da empresa está diretamente ligado 

com as questões ambientais da mesma. 

 Para Ottman (1994), o marketing verde ou marketing ambiental deve ter como objetivo 

principal o de projetar uma imagem de alta qualidade, incluindo a sensibilidade ambiental. Quanto 

aos atributos de um produto e posição da empresa devem ser de caráter mais ecologicamente 

correto possível. Banerjee & Iyer ( apud Lowrey, Mccarty e Shrum 1995), realizaram uma pesquisa 
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referente à propaganda verde e concluíram que este tipo de propaganda está mais focado para 

imagens corporativas do que para produtos ou serviços.  

Em um outro estudo que procurou identificar o perfil do consumidor verde, Lowrey, 

Mccarty e Shrum (1995), concluíram que tal consumidor é cuidadoso e procura obter informações a 

respeito do produto que está comprando, informações que incluem desde sua produção, propaganda 

e também embalagem oferecida no ponto de venda. 

Logo, sabemos então que os consumidores verdes são céticos em relação à propaganda. Isso 

quer dizer que as mensagens contidas nas propagandas devem ser verdadeiras e evitar 

ambigüidades. Para eles é muito mais importante saber qual a procedência do produto a ser 

consumido pois se tratando de um produto ecologicamente correto acabará satisfazendo as 

necessidades de desejos desses consumidores.  

 
2.4.3 Utilizando argumentos verdes: 
 
 

A tarefa de construção ou até mesmo de reconstrução de uma marca utilizando argumentos 

verdes dentro do universo do surf, procura sempre estabelecer o elo perdido entre a essência do 

esporte e a sua atual disseminação, ou seja procura encontrar um meio de trabalhar a publicidade 

junto de apelos emocionais que se encontram no universo em questão. 

Para Martins (1999) os arquétipos podem ser percebidos como estados de espírito ou formas 

de percepções do mundo. Os arquétipos são formados por elementos que resgatam estados comuns 

de espíritos a todos que freqüentam aquela determinada cultura, possibilitando um caminho para a 

criação de anúncios com objetivos claros e objetivos. O autor pesquisou e conseguiu identificar 360 

emoções humanas ditas como básicas. Durante o estudo foi descoberto que ocorreram diversas 

afinidades e conflitos entre as emoções sendo então classificadas em quatro grupos de sentimentos 

que foram chamados de Instinto, Ego, Espírito e Razão. Estes grupos são compostos por arquétipos.  

Martins transformou as 360 emoções em imagens ditas puras, onde ele testou juntamente 

com o mercado cerca de duas mil entrevistas individuais. Com este método o autor verificou que as 

emoções representavam a principal influência diante do consumidor. Juntamente com a criação do 

arquétipo que se refere ao sentimento do instinto humano, Martins (1999) cita que trata-se do 

espírito natural, que carrega consigo o desejo de viver a sua própria vontade para a sua satisfação 

pessoal, e também do direito de escolher os seus próprios vínculos e laços afetivos.  

Percebe-se então que ao utilizar argumentos ecologicamente corretos a marca acaba 

construindo uma forte ligação junto ao emocional vivenciados pelos consumidores em questão. 

Segue no próximo capitulo os anúncios que utilizaram argumentos verdes. 

 
3. METODOLOGIA 
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Em nosso trabalho primeiramente utilizamos o tipo de pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório e bibliográfico. Logo passamos a coleta de informações em fontes secundárias, tais 

como revistas, livros, comerciais, jornais, publicação especializadas no mercado e principalmente 

pesquisas feitas no universo do surf.  

Para Gil a pesquisa bibliográfica pode, portanto ser compreendida como um processo que 

envolve as seguintes etapas: a) escolha do tema; b) levantamento bibliográfico preliminar; c) 

formulação do problema; d) elaboração do plano provisório do assunto; e) busca das fontes; f) 

leitura do material; g) organização do referencial teórico; h) organização lógica do assunto e i) 

redação do texto. 

Posteriormente utilizamos a análise de conteúdo, que por sua vez teve uma abordagem com 

participação subjetiva do autor, com o objetivo principal o de identificar os diferentes valores 

trabalhados na comunicação das empresas do Brasil que estão trabalhando com ferramentas do 

marketing ambiental junto ao seu segmento de surfwear. O corpus a ser utilizado foi doze edições 

da revista Fluir desde outubro de 2007 até setembro de 2008 onde foram identificados e analisados 

os anúncios que utilizaram argumentos ecológicos. 

 Segundo Keintz (1979) a análise de conteúdo trata-se de uma técnica de pesquisa para a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa, do conteúdo manifesto das comunicações, tendo por 

finalidade principal a de interpretá-las. 

Após a imersão na cultura do surf e o estudo dos seus valores e suas diversas expressões 

artísticas, foi possível comparar os valores criados desde a essência desta cultura aos valores 

trabalhados pela publicidade das marcas que estão utilizando argumentos ecológicos nos seus 

anúncios publicitários. 
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4. ANÁLISE DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

 

 A publicidade é um método de comunicação que as mensagens são formadas através de 

imagens, textos e composições, utilizando-se de conotações culturais, icônicas e lingüísticas.  

O texto publicitário é construído através da intersecção de múltiplos fatores psicológicos sócias e 

econômicos, por isso é o testemunho de uma sociedade de consumo e conduz a uma representação 

da cultura a que pertence. 

É nesse contexto que certos valores, mitos e idéias são impostos na organização da mensagem, ( 

Costa, 1995). 

 Não se pode afirmar que exista uma língua própria da publicidade, e sim “determinadas 

habilidades e técnicas lingüísticas em uso nos anúncios e nos textos da propaganda rotulados de 

linguagem publicitária” (MARTINS, 1997, p.33). 

 A mensagem publicitária se utiliza não só de um conjunto de efeitos retóricos, mas também 

de estratégias persuasivas. Essa mensagem e as relações frasais no discurso publicitário também 

apresenta jogos de palavras, imagens e cores que incitam o receptor a participar de um universo 

lúdico. Sua função principal é tentar vender o produto, informando sobre suas características 

básicas, exaltando as suas qualidades através de mecanismos de persuasão e sedução(MARTINS, 

1997). 

Observem-se os anúncios publicitários que seguem cuja análise será efetuada logo após sua 

apresentação. Primeiramente será descrito os elementos separadamente logo após será descrito o 

anúncio como um todo. 
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4.1 Análise dos anúncios com argumento ecológico: 
 
 
Revista FLUIR Outubro/2007   

Produto: Marca Greenish.  

Tipo do anúncio: Página simples. 

 

Análise do anúncio: 

Começamos pelo canto superior esquerdo da página onde temos um selo que informa sobre 

o concurso maior onda do Brasil, no canto superior direito tem a marca nas cores branca e com um 

fundo colorido, e no centro da página temos a imagem de um surfista executando uma manobra em 

uma onda. Abaixo consta a frase “Preservar a natureza não é moda é necessidade”. 

A Greenish neste anúncio procura demonstrar através de um argumento ecológico que ela 

está preocupada com as questões ambientais, principalmente quando o assunto for preservar praias, 

temos então uma ação do marketing ambiental sendo trabalhada de forma clara e eficaz, pois neste 

anúncio através de uma frase ele acaba tendo um poder persuasivo que visa estimular ações que 

visem a preservação das praias de uma forma geral. 

    A utilização deste tipo de argumento ecológico acaba tendo papel fundamental para 

incentivar o seu público-alvo a conviver junto com os movimentos ambientalistas, onde na grande 

maioria dos casos é formado diretamente por surfistas locais, que adotam rapidamente a função de 

protetores natos da natureza, pois o surf é um esporte que é realizado junto a natureza logo eles se 

tornam eternos responsáveis por cuidar dos locais que para eles não se trata apenas de uma simples 

praia, mas sim de um lugar eternamente sagrado.  
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Imagem 5: Anúncio da Greenish veiculado na FLUIR de outubro de 2007. 
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Revista FLUIR Novembro/2007 

Produto: Marca SKS. 

Tipo do anúncio: Página simples. 

 

 

Análise do anúncio: 

No canto superior esquerdo temos o nome de um surfista: ao lado é apresentada a logomarca 

da SKS e acima a frase “Preserve as praias”. No centro do anúncio tem a imagem de um surfista, 

executando uma manobra na onda e abaixo o website da empresa. 

Neste caso podemos notar que a marca SKS procura utilizar um argumento ecológico com 

objetivo principal de ser avaliada positivamente pelo seu respectivo público-alvo. A empresa neste 

caso julga que é essencial a utilização de ferramentas ligadas ao marketing ambiental, onde se 

utilizou de uma frase de conscientização para estabelecer uma relação direta com a essência do surf, 

percebe-se então que a utilização deste argumento ecológico vem com o intuito de gerar uma forte 

ligação entre a marca e os valores vivenciados pelo seu público-alvo.  

Sabendo que vem crescendo principalmente dentro do universo do surf o número de 

consumidores que hoje podem ser chamados de consumidores verdes, a SKS direcionou o foco do 

seu anúncio para esses consumidores em potencial, procurando estar posicionada na mente dos 

consumidores como uma marca que está adotando posturas ecologicamente corretas, pois a mesma 

se demonstra estar em sintonia com os valores do seu público-alvo. 
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Ilustração 6: Anúncio da SKS veiculado na FLUIR de novembro de 2007. 
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Produto: Sandália Mormaii Neocycle. 

Tipo do anúncio: Página dupla. 

 

Análise do anúncio: 

 A página da esquerda é composta pela imagem de um surfista em uma onda executando uma 

manobra. Na página da direita temos um texto de apoio que explica a respeito das novas sandálias 

produzidas a partir de neoprene reciclado, e logo ao lado uma imagem grande da sandália 

juntamente com símbolo da reciclagem no canto inferior direito da página. 

 Em este anúncio podemos identificar diversas ações e ferramentas do marketing ambiental. 

Começando pela idéia principal do anúncio que é a de valorizar os produtos reciclados, fato que por 

sua vez pode acabar gerando inúmeras ações correspondentes ao ato de reciclar. Podemos notar que 

a Mormaii visa neste anúncio não só vender as sandálias recicladas mas principalmente disseminar 

a idéia de que reciclar é uma atitude positiva e muito gratificante. Através do ato de reciclar e de 

consumir produtos reciclados o consumidor passa a ter a consciência de que é fundamental adotar 

ações que resultem em um desenvolvimento sustentável, pois ele que se intitula um consumidor 

verde sabe que quanto menor for o impacto ambiental gerado pelas indústrias maior será a 

qualidade de vida das pessoas que vivem próximo às regiões onde as indústrias se encontram. 

 Esta atitude procura gerar uma imagem positiva perante os seus consumidores. Através 

destas ações os consumidores da Mormaii Neocycle, podem ter sentimentos positivos em relação ao 

consumo deste produto denominado pelo marketing ambiental de produto verde. O objetivo é o de 

agregar a ele uma imagem ecologicamente correta não somente para a marca, mas também para o 

consumidor que por sua vez usa um produto que teve seu impacto ambiental reduzido ao máximo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 
Imagem 7: Anúncio da Mormaii veiculado na FLUIR de novembro de 2007. 
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Revista FLUIR Julho/2008 

Produto: Projeto Maresia Green Saviors. 

Tipo do anúncio: Página dupla. 

 

 

Análise do anúncio: 

 Na página da esquerda temos a imagem de um surfista realizando uma manobra, no canto 

esquerdo superior da página tem o site da empresa . 

Na página da direita temos acima o nome do projeto na cor verde, e logo abaixo um texto 

que informa a respeito de que o projeto Maresia Green Saviors se trata de uma coleção de roupas 

que buscam homenagear a natureza em geral. Ao lado do texto tem a imagem de uma árvore e suas 

raízes dão a entender a forma de um pulmão. 

Para finalizar o anúncio são colocadas três imagens que representam modelos utilizando a nova 

coleção da Maresia Green Saviors. 

Neste anúncio, a Maresia procura utilizar ações do marketing ambiental através de uma 

coleção de roupas que procuram gerar uma imagem corporativa ligada às questões ambientais do 

universo do surf, sabendo que neste caso a marca demonstra que através dessa coleção a empresa 

começou a produzir um novo método de abordagem junto as ações do marketing ambiental, 

utilizando uma gama de processos responsáveis por antecipar, identificar e satisfazer as 

necessidades do seu público-alvo. Essas ações, por sua vez, acabam gerando diferenciais 

mercadológicos e uma maneira ecologicamente correta de gerar mais lucro para a empresa em 

questão. 

Através de uma coleção de roupas que trabalham diretamente com os conceitos do 

marketing ambiental, a Maresia tenta estabelecer uma imagem corporativa de que é uma empresa 

que se preocupa com as questões ambientais tanto, que já possui até uma coleção de roupas 

exclusivas deste movimento. 
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Imagem 8: Anúncio da Maresia veiculado na FLUIR de julho de 2008. 
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Revista FLUIR Agosto/2008 

Produto: Programa Reef Redemption. 

Tipo do anúncio: Página dupla. 

 

Descrição do anúncio: 

 A página da esquerda é possui um texto que explica o projeto “Reef Redemption” que  

utilizará ações ecologicamente corretas tanto para a produção de novos produtos, como também 

ações internas que buscarão minimizar o impacto causado ao meio ambiente por parte da 

corporação. 

Na página da direita temos a imagem de Rob Machado que é surfista e embaixador do 

projeto Reef Redemption. Ele calça sandálias compostas de diversos materiais que são considerados 

ecologicamente corretas. 

 Neste anúncio podemos notar que a Reff procura divulgar que o projeto Reef Redempion, 

está ligado ás suas ações de marketing verde. A empresa visa projetar uma imagem positiva e de 

qualidade perante o seu público-alvo, principalmente por se tratar de um projeto que se estende a 

quase todos os segmentos da empresa. 

A idéia é utilizar um atributo ecológico para este projeto e fazer com que este acabe sendo o foco 

central do anúncio. O mesmo acaba podendo estimular os consumidores potencias não somente á 

consumir o produto, mas também fazendo com que os mesmos passem a avaliar de forma positiva 

as ações referentes ao meio ambiente. 

 Sabendo que o consumidor do universo surf é um consumidor verde em potencial a empresa 

cria um projeto que visa agregar estratégias competitivas de mercado com os valores do surf.  
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Imagem  9: Anúncio da Reef veiculado na FLUIR de agosto 2008. 
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Produto: Sandália Mormaii Neocycle.  

Tipo do anúncio: Página dupla. 

 

Descrição do anúncio: 

 A página da esquerda é composta pela imagem de um surfista em uma onda no centro da 

pagina. A seu redor aparece o símbolo da reciclagem; o fundo da página é azul, a cor do símbolo da 

reciclagem é amarela e possui a logo da Mormaii no canto superior esquerdo da página na cor 

branca. A página da direita é composta por a imagem da sandália nas cores brancas com tiras azuis 

no centro da pagina, e possui um texto explicativo no canto superior direito, e apresenta uma tira 

vertical onde está escrita o nome da marca e da série do produto.  

 Neste anúncio temos a união de uma estratégia de mercado com uma ação do marketing 

ambiental.  

A Mormaii procurou utilizar o símbolo da reciclagem para agregar valor à sandália que é 

produzida a partir de roupa de neoprene reciclada. Com esta idéia a empresa cria uma espécie de 

pressão psicológica para o consumidor, citada em um texto que ele deve dar continuidade para este 

ciclo perfeito da natureza.  

O texto procura justificar que, trabalhando com uma idéia corporativa fortemente ligada as 

ferramentas do marketing ambiental, acaba sendo muito mais gratificante tanto para produtores 

como principalmente para consumidores, que através dos conceitos do marketing ambiental passam 

a ser chamados de consumidores verdes. 
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Imagem 10: Anúncio da Mormaii veiculado na FLUIR de agosto 2008. 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Nossa proposta inicial era a de identificar quais eram as marcas que estavam trabalhando 

com ferramentas do marketing ambiental em seus anúncios veiculados nas edições de outubro de 

2007 até setembro de 2008 de a revista FLUIR. Pois acreditamos que no caso de revista 

especializada para o público do surf, é muito mais difícil prender a atenção do leitor usando uma 

celebridade desse meio nas propagandas gráficas. Em quase todos os anúncios de marcas de surf, os 

protagonistas são surfistas renomados, isso faz os leitores se acostumarem com esses tipos de 

anúncios que muitas vezes podem passar desapercebidos. 

Mas algumas marcas hoje em dia estão optando por estratégias diferenciadas em seus 

anúncios como por exemplo a utilização de argumentos ecológicos. A utilização desse tipo de 

argumento e de tudo o que ele representa para os surfistas e simpatizantes inserido dentro de um dos 

principais veículos de comunicação do universo surf, claramente é uma tática de se diferenciar dos 

demais anunciantes e principalmente trata-se se uma ação que está diretamente ligada a essência do 

esporte e consequentemente da sua cultura. 

No Brasil o Marketing ambiental é uma ferramenta nova e aos poucos está sendo 

explorado pelas corporações. Em outros paises essa ferramenta já atingiu sua fase de maturidade, e 

acabou se tornando valor essencial pela maioria das empresas líderes do mercado. Aqui no Brasil 

acabou encontrando no universo do surf uma cultura totalmente favorecida para a sua inserção e 

espera-se que as ferramentas e ações do marketing ambiental possam continuar satisfazendo as 

necessidades de seus clientes de maneira surpreendente em outros segmentos do mercado. 

Assim entendemos que este estudo é uma tentativa de incluir o Marketing Ambiental como 

uma estratégia a ser trabalhada no futuro em cursos de graduação que se sirvam desta ferramenta da 

pós-modernidade contemporânea. 
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