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RESUMO 
Este Trabalho Final de Graduação teve como objeto de estudo o lançamento da sandália Ipanema 
Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, e a construção da imagem de marca do produto, por ser o 
primeiro produto da empresa aliado a uma causa social. O objetivo foi compreender as estratégias 
que foram utilizadas para a construção da imagem do produto Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu 
Xingu e que reflexo estas ações tiveram na marca Grendene, bem como, descrever as estratégias 
utilizadas pela organização no que diz respeito à sandália, mapear o contexto em que o produto se 
relaciona a uma causa sócio-ambiental. A partir dessas considerações a problemática de pesquisa 
voltou-se para responder a seguinte questão: Quais as estratégias de marketing utilizadas na 
construção da imagem da sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu e que reflexos 
apresentou na marca Grendene? Trata-se de um estudo exploratório com levantamento 
bibliográfico e entrevistas em profundidade. O trabalho é de natureza qualitativa e o método de 
pesquisa é o estudo de caso. 
 
Palavras- chave: Marketing, Moda, Responsabilidade sócio-ambiental. 
 

 
ABSTRACT 
The End of Work Graduation was a subject of study the launch of sandals Ipanema Gisele 
Bündchen Y Ikatu Xingu, and building the image of the product, to be the first product of the 
company combined with a social cause. The objective was to understand the strategies that were 
used to construct the image of the product Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu and that 
these actions were reflected in the brand Grendene, and describe the strategies used by the 
organization regarding sandals, the map context in which the product is related to a social and 
environmental causes. From these considerations the problem of search turned to answer the 
following question: What are the marketing strategies used in building the image of sandal 
Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu and reflexes that made the mark Grendene? This is an 
exploratory study with lifting bibliographic and in-depth interviews. The work is of a qualitative 
nature and method of research is the case study. 
 
Keywords: Marketing, Fashion, social and environmental responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os últimos anos vêm nos mostrando os grandes problemas sócio-ambientais do Brasil e 

do mundo, esse conflito entre a sociedade e o meio ambiente vem despertando preocupações em 

muitas pessoas e também um crescente interesse social e mercadológico em muitas empresas, que 

estão aliando suas marcas a essas causas. Com o intuito de tornar as estratégias de marketing não 

mais focadas somente nos clientes externos, mas também na satisfação de outros grupos 

interessados que interagem com a empresa, como fornecedores e intermediários, assim tornando 

a marca mais forte e bem vista por praticamente todos os que englobam o meio empresarial. 

Além de não deixar de mostrar e alertar sobre os impactos negativos que o Brasil e o mundo vem 

enfrentando ao longo dos anos com o desmatamento, a poluição, entre outros problemas 

existentes no meio ambiente. 

Uma das empresas que incorporou à sua marca uma causa sócio-ambiental, foi a 

Grendene, empresa calçadista gaúcha, que vem aderindo às práticas sócio-ambientais, tentando 

assim, amenizar os problemas ambientais que estamos enfrentando, (tanto que a empresa recicla 

99% dos resíduos industriais, reaproveita a água no circuito produtivo, os resíduos de pintura e 

ainda todo o PVC)1. E foi a partir dessa consciência de preservação e visão estratégica, que a 

empresa incorporou um de seus produtos, a sandália Ipanema Gisele Bündchen, a uma causa 

sócio-ambiental. O projeto que a Grendene incorporou foi inspirando nas lendas indígenas do 

Brasil, criando a coleção Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, que alia a sandália Ipanema 

Gisele Bündchen ao projeto Y Ikatu Xingu (que significa "Água boa no Xingu"), o qual defende 

a preservação das nascentes dos Rios do Xingu e das matas que protegem o curso de suas águas. 

Esse produto é mais um dos que são carro chefe em exportação da empresa calçadista, pois além 

da Grendene querer tornar o produto conhecido e ter uma boa aceitação no mercado externo, 

também será uma maneira de divulgar o projeto. 

As organizações vivem um momento bastante difícil de diferenciar-se, e estão tendo que 

aumentar sua participação no mercado para adquirir novos clientes, e também aliar sua marca a 

outros elementos para se manter competitivas no mercado, como o da responsabilidade sócio-

ambiental. A demonstração de interesse das empresas em não só produzir bens e serviços, mas 

também em buscar o bem estar social, através da valorização do meio ambiente e da cultura, 

                                                 
1 Informações retiradas do site da empresa Grendene <http://www.grendene.com.br>, 29 de agosto de 2007. 
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torna esses elementos fatores determinantes do sucesso mercadológico das empresas. “Cada vez 

mais, as empresas têm tomado consciência da interação entre seus negócios e sua imagem, em 

grande parte, na sociedade contemporânea, construída com base em sua ação socialmente 

responsável”. (BUENO, 2003, p. 110). 

De acordo com o portal da revista Exame On-Line, (2007), o mercado está cada vez mais 

competitivo, e com isso as empresas estão tendo que investir em novas fronteiras. Muitas 

empresas brasileiras estão levando suas marcas para fora do âmbito nacional, como a Grendene 

que exporta vários produtos desde 1979, e só no ano passado produziu 130 milhões de pares de 

calçados e cerca de 30 milhões foram destinados ao exterior, sendo uma das maiores 

exportadoras de calçados do Brasil. E com a sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, a 

Grendene agregou à sua coleção a questão ambiental e os grafismos gerando conteúdo extra para 

o produto, adequando-se à imagem de Gisele Bündchen. 

Uma das estratégias dos responsáveis pelo marketing de grandes empresas, para tentar se 

manter neste ambiente de feroz competição que muda todo instante é investir em comunicação 

para adaptarem-se a uma nova situação mercadológica. Com o intuito de atender as exigências do 

mercado que está sempre atrás de inovações e tendências, é preciso utilizar todos os tipos de 

ferramentas de comunicação. 

Segundo o portal da revista Exame On-Line, (2007), os “executivos de marketing da 

Grendene acreditam ter encontrado o produto certo com o apelo certo, o que permitirá à 

companhia gaúcha ter finalmente sua marca global”. Porque desde que lançaram o produto no 

Brasil a sandália vem tendo boa aceitação pelos consumidores, "em outubro, as vendas no 

período já foram 40% superiores às da antiga Ipanema Gisele Bündchen no mesmo período do 

ano anterior", diz Március Dal Bó, responsável pelo marketing da Grendene.  

A Grendene possui um mix de marketing bem estruturado que vai desde a larga escala de 

produção, tecnologia própria e de última geração, preços competitivos, marcas e design próprios, 

pesquisa e desenvolvimento, inovação constante, marketing agressivo, propaganda e publicidade 

com apelo emocional e faz uso da imagem de celebridades, com o objetivo de crescer e 

conquistar novos mercados, construindo cada vez mais a imagem da marca aqui e no exterior. A 

empresa baseia-se em uma política agressiva de crescimento, investindo nos mercados já 

conquistados e batalhando sempre para conquistarem novos. 
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Com este estudo percebe-se que a empresa calçadista Grendene, com trinta e seis anos no 

mercado passou por muitos processos e ferramentas de comunicação, tendo sua marca associada 

a muitos famosos, pois eles reforçam a imagem do produto a ser comercializado, através dos 

meios de comunicação de massa. 

O portal da revista Exame On-Line (2007) diz que “a estratégia de usar celebridades para 

anunciar produtos é quase tão antiga quanto a própria propaganda. O primeiro a recorrer a essa 

tática foi o químico francês Angelo Mariani, em 1880, ao estampar a imagem do Papa Leão XIII 

em um cartaz de bebida”. 

A Grendene foi uma das empresas que buscou vincular sua imagem à noção de 

responsabilidade social, no produto Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, mas não deixando 

de lado o uso de celebridades bastante utilizado pela mesma. A companhia utiliza a imagem da 

modelo Gisele Bündchen desde o lançamento do produto, pois ela é um ícone da moda no Brasil 

e no mundo e mostrando desse modo a brasilidade como uma das estratégias para estimular as 

vendas internas e externas da sandália. 

A parceria realizada entre a empresa calçadista Grendene e o projeto foram inovadoras, 

pois esse foi o primeiro projeto sócio-ambiental aliando a um produto que a empresa realizou. 

Através da campanha e a confecção dos grafismos na sandália pelo povo Kisêdjê, os mesmos 

ganharam recursos financeiros como pagamento pelo uso dos grafismos na linha de sandálias da 

modelo Gisele Bündchen e ainda a parceria deu grande visibilidade para a campanha em função 

das reportagens e anúncios de âmbito nacional.  

A publicidade no mundo da moda é freqüente nos desfiles, nos sites com patrocinadores 

exclusivos e na televisão, mostrando o que está acontecendo nos eventos no Brasil e no mundo, e 

são nesses desfiles que as principais marcas apresentam suas coleções e começam a estimular o 

desejo de consumo. E através da iniciativa da modelo Gisele Bündchen e a união com a empresa 

calçadista Grendene, resolveram aliar-se ao projeto Y Ikatu Xingu, que os mesmos levaram para 

o mundo da moda o projeto de preservação das nascentes dos Rios do Xingu. Sendo ele de 

grande valor, pois mostra para o Brasil e o mundo os problemas sócio-ambientais existentes, 

tentando mudar essa cultura de preservação. Segundo Donaire (1995), a questão ambiental é cada 

vez mais um tema de interesse para as diversas partes envolvidas. A globalização, a 

internacionalização dos padrões de qualidade ambiental e a conscientização dos consumidores 
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permitem prever que existirão exigências muito intensas, no futuro, em relação à preservação do 

meio ambiente e à qualidade de vida. 

Tomando estes fatos como base, a empresa uniu moda com cultura socialmente 

responsável, para tentar chamar a atenção das pessoas para importância deste assunto. E também 

fazer com que o projeto tornasse uma nova ferramenta mercadológica para a empresa. No 

entanto, para complementar este estudo, cabe verificar outros elementos de extrema importância 

no que se refere às estratégias utilizadas pela empresa Grendene para agregar valor à marca da 

sandália Ipanema Gisele Bündchen. 

A partir dessas considerações se chegou na seguinte problemática de pesquisa, que se 

volta para responder a seguinte questão: Quais as estratégias de marketing utilizadas na 

construção da imagem da sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu e que reflexos 

apresentou na marca Grendene? 

Portanto a pesquisa proposta possui importância para o campo da Publicidade e 

Propaganda, pois avalia as estratégias de marketing utilizadas pela empresa Grendene no case da 

sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, que desde 2006 vem aliando à mesma uma 

causa sócio-ambiental, tendo o objetivo identificar as estratégias de marketing que foram 

utilizadas para a construção da imagem do produto Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu e 

que reflexo essas ações teve na marca Grendene. Por conseqüência será necessário descrever as 

estratégias de marketing utilizadas pela Grendene no que diz respeito à sandália Ipanema Gisele 

Bündchen Y Ikatu Xingu; mapear o contexto em que a sandália Ipanema Gisele Bündchen Y 

Ikatu Xingu se relaciona a uma causa sócio-ambiental e analisar a marca Grendene antes e depois 

de ter se aliado a uma causa sócio ambiental. 

O trabalho ficou constituído em cinco partes. Na primeira, foram abordados os conceitos 

de marketing e também as estratégias mercadológicas para posterior análise dos dados, além 

disso, foram estudadas algumas ferramentas do mix de marketing, como os 4Ps, que orientam no 

planejamento de marketing e o mix de comunicação. 

Na segunda parte, foram abordados os conceitos de imagem de marca (que é o elemento 

mais forte de diferenciação entre as empresas), utilizando-se das ferramentas de publicidade para 

a construção e sustentação da mesma. A moda salientando sua importância devido o design da 

sandália que desde seu lançamento possui um apelo fashion utilizando-se de um dos ícones da 
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moda: a modelo Gisele Bündchen, sendo sua imagem utilizada como testemunho do produto em 

estudo. Ou seja, o testemunho como uma estratégia como reforço do valor agregado. 

Num terceiro momento, foi realizado um paralelo entre responsabilidade social e 

marketing social, mostrando a diferença entre ambos, pois a responsabilidade sócio-ambiental é o 

conjunto de ações que uma empresa ou instituição desenvolvem para conscientizar os mercados 

em que atuam. Já o marketing social é uma das muitas estratégias utilizadas pelas empresas para 

projetos que visam diminuir os problemas sociais, fazendo com que os consumidores passem a 

adotar novas atitudes, comportamentos, práticas e também contribuindo com essas iniciativas. 

A quarta parte foi um panorama geral da empresa Grendene, como forma de ambientalizar 

o leitor, trazendo seu histórico, a gama de produtos oferecidos pela mesma, entre outros aspectos 

relevantes. Também foi realizado um levantamento aprofundado do produto em estudo desde seu 

lançamento até a sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, trazendo fatos importantes 

do projeto Y Ikatu Xingu e dos índios Kisedjê que fazem parte do projeto de preservação do rio 

Xingu. 

Assim, a última parte apresenta os procedimentos metodológicos, a análise dos dados e 

por fim, as considerações finais. Sendo a metodologia utilizada a partir de uma pesquisa 

exploratória um levantamento bibliográfico, onde foram levantados os materiais a serem 

estudados para dar sustentação teórica ao trabalho, além das pesquisas nos livros, também foram 

realizados estudos referentes ao assunto na Internet e artigos publicados na área referente ao tema 

da pesquisa. O trabalho é de natureza qualitativa, a qual significa que “os dados são coletados 

através de interações sociais e analisados subjetivamente pelo pesquisador” (APPOLINÁRIO, 

2004, p. 155). E o método de pesquisa empregado é o estudo de caso. Também foi utilizado 

entrevista em profundidade, para extrair do entrevistado a descrição e também identificação das 

ações e práticas de marketing desenvolvidas pela empresa calçadista Grendene, tendo como 

direcionamento explicar e conhecer quais são estas práticas, como são realizadas e com que 

intuito são feitas. 

Os principais autores utilizados para embasar este estudo foram: DIAS, Reinaldo; 

KELLER, Kevin Lane; KOTLER, Philip; LIPOVETSKY, Gilles; LUPETTI, Marcélia; PINHO, 

José B; SHIMP, Terence A. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING COMO FILOSOFIA 

 

Toda e qualquer empresa possui sua filosofia e é em geral essa filosofia que orienta o 

marketing. Pois, tanto a filosofia quanto o marketing levam as pessoas a aprender, a refletir, 

buscar respostas e soluções, cada empresa possui suas estratégias, que são adquiridas do 

conhecimento ao longo do tempo, através de pesquisas de mercado, de ofertar produtos e 

serviços, sendo isto, um aprendizado contínuo. O marketing e a filosofia de uma empresa 

possuem muitos pontos em comum como, saber o que se tem, para onde ir, o que procurar, para 

se conquistar o sucesso da mesma. Para acompanhar essa filosofia é preciso seguir algumas 

orientações de mercado como orientação de produção, orientação de produto, orientação de 

vendas, orientação de marketing e orientação de marketing holístico que serão abordadas a 

seguir. 

Uma empresa orientada para produção, quer dizer que o público prefere e escolhe por 

produtos de baixo custo que são fáceis de encontrar. Segundo Kotler e Keller (2006, p. 13), a 

tarefa dos “gerentes de empresas orientadas para a produção concentram-se em alcançar alta 

eficiência de produção, baixos custos e distribuição em massa”. 

Com isso, busca-se informar os clientes sobre os produtos/serviços, que já tenham sido 

produzidos, na intenção de chamar a atenção dos consumidores para os produtos. 

A orientação de produto refere-se que os consumidores favorecem produtos de qualidade 

e que tenham preços adequados e, dessa maneira, sendo necessário um esforço de promoção. Para 

Kotler e Keller (2006, p. 13) 

 
A orientação de produto sustenta que os consumidores dão preferência a produtos que 
oferecem qualidade e desempenho superiores ou que têm características inovadoras. (...) 
Um produto novo ou aperfeiçoado não será necessariamente bem-sucedido, a menos que 
tenha o preço certo e seja distribuído, promovido e vendido de forma adequada. 
 

Uma empresa voltada para a orientação de vendas, que é muito semelhante com a 

orientação de produto. Porém, diferencia-se em relação aos consumidores que não vão comprar 

um número suficiente de produtos da empresa, a menos que sejam estimulados por elas, através 

de promoção e das vendas. E de acordo com Kotler e Keller (2006, p. 13) “a orientação de vendas 

parte do princípio de que os consumidores e as empresas, por vontade própria, normalmente não 
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compram os produtos da organização em quantidade suficiente. A organização deve, portanto, 

empreender um esforço agressivo de vendas e promoção”. 

Segundo Kotler e Keller (2006) a orientação de marketing tem por objetivo não mais 

encontrar os clientes certos para o seu produto, pois, hoje em dia é mais importante encontrar os 

produtos certos para seus clientes. Sendo um dos objetivos das empresas, reconhecer as 

necessidades, desejos e preferências de seus clientes, para fornecer as satisfações desejadas. Mais 

do que tentar persuadir os clientes a comprar um produto que pode vir a não satisfazê-los mais 

adiante, a ênfase aqui é na determinação dos tipos de mercados e consumidores a serem 

satisfeitos e na criação de um produto capaz de promover essa satisfação. Com isso Kotler e 

Keller (2006, p.13) dizem que “a orientação de marketing afirma que a chave para atingir os 

objetivos organizacionais consiste em a empresa ser mais eficaz que os concorrentes na criação, 

na entrega e na comunicação de um valor superior (na opinião do cliente) a seus mercados-alvo 

escolhidos”. 

Contudo Kotler e Keller (2006 p.15) apresentam um conceito mais aprimorado, além do 

marketing convencional, que é o marketing holístico. “Marketing holístico pode ser visto como o 

desenvolvimento, o projeto e implementação de programas, processos e atividades de marketing, 

com o reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus objetivos”. 

E com isso pode-se destacar que a orientação de marketing holístico adota que tudo no 

marketing é importante e por isso sua orientação tende a identificar e acomodar melhor as 

atividades de marketing. 

Figura 01: Dimensões do Marketing Holístico 

 
Fonte: KOTLER e KELLER, (2006 p.16). 
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No decorrer do trabalho será possível entender melhor o marketing da empresa calçadista 

Grendene, que além de querer a satisfação dos consumidores, agregou à filosofia da empresa a 

melhor qualidade de vida em sociedade, pois desenvolveu estratégias de marketing e marketing 

social. “Assim como o marketing de modo geral, o marketing social oferece um processo de 

planejamento lógico que envolve a pesquisa orientada ao consumidor, a análise de marketing, a 

segmentação de mercado, um cenário objetivo e a identificação de estratégias e táticas”. (DIAS, 

2007, p. 56). Com essas estratégias a empresa poderá atrair os consumidores e ainda fazer com 

que eles saibam que a mesma produz produtos que se aliam a causas sócio-ambientais e, além 

disso, ressaltando a necessidade de ter uma cultura de preservação.  
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2.2 ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS 

 

Pensar em comunicação mercadológica e estratégias de marketing, evidenciadas na 

sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, exige um ponto de partida teórico de algumas 

categorias conceituais básicas. 

O mix de marketing utiliza-se de algumas ferramentas básicas que são produto, preço, 

praça e promoção (4Ps). Assim se produz um bom produto, determina-se o preço, 

disponibilizando o mesmo para o consumidor e em seguida é só planejar o programa de 

comunicação e promoção. 

É por meio da comunicação mercadológica que se encontra dentro de um dos 4Ps, a 

promoção, que se divulga as ações desenvolvidas por uma empresa ou entidade no sentido de 

reforçar a imagem das suas marcas e assim tornar conhecidos seus produtos e serviços. Segundo 

Lupetti, (2006, p. 23) “a comunicação mercadológica abrange toda forma de comunicação capaz 

de atingir um objetivo de marketing e deve ser elaborada a partir do quadro sociocultural do 

consumidor-alvo”. 

A comunicação mercadológica cria conceitos e estabelece as ações desenvolvidas por uma 

empresa ou entidade no sentido de reforçar a imagem de sua marca, produtos ou serviços, 

colocando-as favoravelmente no mercado e, possibilitando o aumento de suas vendas. 

Segundo o site Comunicação Empresarial (2007) 

 
A comunicação mercadológica passa por um momento de transição, com a redefinição 
de velhos conceitos e estratégias, devendo exibir, num futuro próximo, uma nova face. 
Não há dúvida, no entanto, de que ela estará, de agora em diante, irreversivelmente 
associada a uma postura ética, de compromisso com o cliente e com os cidadãos. 
 

Com uma comunicação mercadológica bem estruturada com as estratégias, pode-se 

originar em uma boa imagem não só do produto, mas da empresa também, passando 

credibilidade e confiança para os consumidores. 

Por comunicação mercadológica entende-se num sentido amplo da palavra como um 

estudo do mercado. Então, depois do produto pronto, com preço, e no mercado é só planejar a 

promoção/comunicação mercadológica do mesmo. 
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Segundo Cundiff (1981, p. 375), a estratégia promocional: 

 

Diz respeito aos esforços empreendidos no sentido de fazer o produto fluir naturalmente, 
através dos canais de distribuição, até o mercado-alvo da empresa (...), quanto para com 
os intermediários, visando aumentar as possibilidades de que a seqüência planejada de 
vendas, ou seja, de transferências de propriedade, ocorra com eficiência, constância e 
uniformidade. 
                                                                                                                                                                                                                                    

Segundo Kotler (1999, p. 125) “assim como os economistas usam dois conceitos centrais 

para sua estrutura de análise, ou seja, demanda e oferta, o profissional de marketing vê os 4Ps 

como uma “caixa de ferramentas” para orientá-lo no planejamento de marketing”. 

Portanto dentro da comunicação mercadológica são utilizadas as principais ferramentas 

comunicacionais, tais como a integração entre os elementos do mix de marketing e do mix 

comunicação, associados aos demais conceitos utilizados pela empresa Grendene para atingir 

seus objetivos. 

 

 

2.2.1 Mix de Marketing 

 

O processo de marketing envolve a empresa inteira na adaptação entre os seus produtos e 

as necessidades dos seus consumidores. Alcançar a satisfação dos consumidores é uma questão 

de processo, mais do que o desenvolvimento de atividades. De acordo com Rodrigues (1998), o 

marketing tem despertado o interesse em muitas empresas e instituições porque elas se 

preocupam em pesquisar e observar como o mercado se comporta tendo maiores chances de 

sucesso em suas atividades. 

A partir disso, mix de marketing é a ligação das variáveis do marketing que, combinadas, 

pretendem oferecer as melhores vantagens e a satisfação de seus consumidores. Mix de 

marketing, ou composto de marketing, é o conjunto de instrumentos que uma organização utiliza 

para viabilizar suas estratégias. Segundo Pinho (2001, p. 34) “o sistema de marketing fornece as 

verdadeiras ferramentas do marketing, na forma dos elementos do composto mercadológico”. 

O mix de marketing é a união dos (4Ps) produto, preço, promoção, praça, sendo essas 

ferramentas um instrumento de grande importância para as empresas que se esforçam e se 

adaptam para suprir às necessidades, desejos e expectativas dos consumidores, com o objetivo de 

criar valor para eles.  
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 Segundo Kotler (1999, p.125) “os economistas usam dois conceitos centrais para sua 

estrutura de análise, ou seja, demanda e oferta, o profissional de marketing vê os 4Ps como uma 

“caixa de ferramentas” para orientá-lo no planejamento de marketing”. Portanto, podem-se 

definir mais detalhadamente os 4P’s como: 

Produto: “Produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou desejo” (KOTLER, 2000, p. 416). As empresas têm por objetivo comercializar 

produtos que atendam as necessidades diferenciadas dos consumidores. Algumas empresas 

possuem diversas linhas de produtos, esses são classificados em categorias como: A) “carros-

chefe” que pode ser o produto mais vendido pela empresa ou o produto que dá maior 

lucratividade para a mesma, ou até mesmo ambos; B) para atender simplesmente alguns clientes, 

são os produtos desenvolvidos com características particulares de alguns grupos específicos de 

clientes; C) considerados intermediários, que são os produtos que não estão entre os mais 

vendidos nem os menos vendidos, estão no meio dessa cadeia de produtos; e os D) passageiros 

são os que de acordo com a entrada no mercado não atingiram os objetivos esperados e com isso 

saem de circulação. 

Um produto se diferencia dos demais através de seus atributos como: 1) Qualidade, pode-

se dizer que é a correção ou até mesmo a ausência de problemas em produtos e/ou serviços; 2) 

Design, é o desenvolvimento de produtos industriais ou não com uma estética diferenciada 

agregando valor ao mesmo, com o objetivo de torná-lo mais atraente, bonito e até mesmo facilitar 

o seu uso; 3) Marca, é através da marca que se reconhece um produto, podendo estabelecer uma 

procura espontânea por um produto e/ou serviço; 4) Embalagem, além de proteger e transportar 

produtos aumenta o tempo de vida dele, as embalagens estão se tornando cada vez mais 

importante, pois além de tudo que já foi citado ela é um ótimo meio de comunicação, com que as 

pessoas acabam se identificando; 5) Rótulos, devem conter neles todas as informações 

necessárias de um produto e/ou empresa; 6) Serviços de Apoio, sendo a informação fornecida ao 

cliente; 7) Garantia, toda e qualquer empresa é obrigado a garantir a qualidade e a eficiência do 

produto que vende. As empresas dão a garantia contra defeitos de fabricação de todos os produtos 

adquiridos na empresa, durante o período de cobertura da garantia, conforme especificado na nota 

fiscal. Segundo Martins (2001, p.45), “O produto é a promessa de um benefício objetivo ou 

subjetivo. É aquilo que efetivamente você e eu compramos todo santo dia: através de uma roupa 

de griffe compramos status; por meio de caderneta de poupança compramos renda (...)”. O 
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produto é um dos elementos mais importantes da estratégia de marketing, pois ele supre as 

necessidades e satisfaz os desejos além de trazer benefícios aos consumidos, mas esses produtos 

devem ser inovadores, sendo o lançamento de novos uma alternativa para atrair novos 

consumidores. De acordo com Ferrell, Hartline, Lucas, Luck (2000), existem seis estratégias de 

marketing relacionadas a novos produtos, tais como: 

- Inovação: é a fabricação de novas categorias de produtos; 

- Novas linhas de produto: as empresas entram com seus produtos em novos mercados; 

- Extensões de linhas de produto: produtos já existentes no mercado, que são 

complementados com novos estilos e modelos; 

- Melhorias ou mudanças nos produtos existentes: produtos que recebem um agregado em 

sua linha, como o aumento da percepção da qualidade e do desempenho do produto modificado; 

- Reposicionamento: modificar os produtos já existentes de uma empresa, visando o 

objetivo de atingir novos mercados; 

- Redução de custos: variar produtos que têm preços menores e desempenho semelhante. 

Portanto o marketing envolve trocas, e essas trocas envolvem benefícios, possuindo 

diversas variáveis que os consumidores buscam ou comparam em um produto, sendo algumas 

delas a qualidade, quantidade, serviços, suprir seus desejos entre outras, mas sem dúvida o preço 

é, provavelmente, um dos fatores mais facilmente comparados pelos consumidores no ato da 

compra, principalmente porque a qualidade, que é outra variável importante, só será percebida 

após experimentar um produto ou serviço. 

Preço: Segundo Nickels e Wood (1999, p. 222), “Não importa qual seja a palavra 

utilizada, o preço de um produto é aquilo que a empresa espera receber em troca de um bem, um 

serviço ou uma idéia”. Preço é composto por descontos, prazos de pagamento, condições de 

crédito e está muitas vezes relacionado ao benefício percebido pelo consumidor, pois ambas as 

partes procuram algo de valor em uma troca. O preço é considerado “uma variável que pede a 

determinação de escolhas quanto à formação do custo final para o consumidor (alto, médio, 

baixo) e das políticas gerais a serem praticadas em termos de descontos, vendas a prazo, 

financiamento” (PINHO, 2004, p.35). 

As empresas buscam estabelecer o preço de seus produtos e/ou serviços através do custo x 

benefício que estes irão proporcionar ao seu público-alvo. 
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Segundo Martins (2001 p.45): 

 

O preço é um estudo que vai além da composição de custos + lucros de um produto, 
também é uma análise da concorrência e fundamentalmente, da disponibilidade do 
público-alvo em gastar determinada quantia na aquisição daquele beneficio. Ninguém 
compra um produto em si mesmo, mas o beneficio que aquele produto proporciona. 

 
Então, após um produto ser produzido, com o seu preço estabelecido, ele precisa ser 

comercializado, ou seja, distribuído no mercado chegando até os pontos de vendas/praças. 

Praça: São os canais de distribuição, estoque, transporte e armazenagem. Após um 

produto ser produzido, com o seu preço determinado, a comunicação em andamento, ele precisa 

ser distribuído no mercado, esse lugar é a praça onde o consumidor terá acesso ao produto. Pinho 

(2005, p. 108) considera que: 

 

Os canais de distribuição são praticamente os mesmos e até os preços praticados nos 
pontos-de-venda acabam ficando muito próximos. Os investimentos em comunicação 
mercadológica são quase iguais e acabam produzindo pressões idênticas nos 
consumidores. 

 
A praça ou distribuição de um produto no mercado tem um importantíssimo papel no mix 

de marketing. Pois, é a partir da distribuição que o consumidor tem o acesso rápido a oferta do 

produto, evitando que a concorrência leve vantagem ao não encontrar o produto que deseja no 

ponto-de-venda. 

Portanto, para os produtos chegarem até o consumidor final, precisa-se passar por 

diversos setores da distribuição, como os revendedores, transportadores e armazenadores que 

fazem a ligação entre a empresa distribuidora e o consumidor final. Após ter analisado a 

importância do produto, do preço e da praça dentro do mix de marketing, vamos passar para o P 

de promoção. 

Promoção: Tem por objetivo informar, persuadir e lembrar os consumidores da 

existência dos produtos e serviços. Portanto “refere-se a todo o esforço de comunicação 

empreendido pela empresa para informar a existência do produto e gerar sua venda, por meio da 

venda pessoal, publicidade, propaganda, relações públicas, merchandising, marketing direto, 

embalagem e promoção de venda” (PINHO, 2004, p.35). A mídia deve ser utilizada de forma 

adequada para se conseguir chegar ao objetivo de se fazer compreender e levar os consumidores 

aos pontos de distribuição desses produtos. Ver na figura 02 os 4P’s do mix de marketing. 
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Figura 02: Os 4P’s do Mix de Marketing 

 
Fonte: KOTLER e KELLER (2006, p. 17). 

 

Assim, a promoção visa atingir o consumidor final através de ferramentas que geralmente 

aumentam as compras de curto e longo prazo, como vamos constatar no mix de comunicação. 

 

 

2.2.2 Mix de Comunicação 

 

 “As ações do mix de comunicação integrada de marketing devem estar completamente 

integradas, de modo a comunicarem a mesma coisa para todos os interessados – consumidores 

finais incluídos”. (OGDEN, 2002, p. 9). As ferramentas que compõem o mix de comunicação são 

relações públicas, publicidade, marketing direto, propaganda, venda pessoal, marketing na 

Internet, promoção de vendas. E essas áreas devem estar integradas, para melhor comunicarem. 

Bueno (1995, p. 9) diz que "hoje, não se pode imaginar uma empresa que se pretenda líder de 

mercado e que volte às costas para o trabalho de comunicação". 

“Comunicação é o processo pelo qual os pensamentos são transmitidos e o significado é 

compartilhado entre pessoas ou entre organizações e pessoas”. (SHIMP, 2002, p. 31). E é através 

da comunicação integrada que os esforços, ações, estratégias e produtos de comunicação, são 

planejados e desenvolvidos por uma empresa, com a finalidade de agregar valor à sua marca, 

consolidando a sua imagem junto à sociedade como um todo. De acordo com Pinheiro e Gullo 
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(2005), a integração das ferramentas de comunicação ocorre com os objetivos traçados para uma 

marca e seus pontos fortes e oportunidades, que indicam a estratégia a ser assumida pelos 

responsáveis pelo marketing da empresa. 

Portanto, o mix de comunicação age como um colaborador que leva a mensagem de um 

produto ou serviço de uma empresa através dos meios de comunicação até o público-alvo com 

maior ou menor intensidade. Segundo Kotler e Keller (2006, p. 536) “precisa também transmitir a 

mensagem por meios que alcancem o público-alvo e desenvolver canais de feedback para 

monitorar as respostas. Quanto mais o campo de experiência do emissor se sobrepõe ao do 

receptor, mais eficaz é a comunicação”. Para melhor entender os elementos do processo de 

comunicação, segue a figura 03. 

 Figura 03: Elementos do Processo de Comunicação.  

 
Fonte: KOTLER e KELLER (2006, p. 536). 

 

A imagem de marca atualmente é o melhor feedback que podemos ter. Em seguida a 

imagem de marca será mais bem abordada. 

 

 

2.3 IMAGEM DE MARCA 

 

2.3.1 A Marca - Conceito 

 

A marca de uma empresa está geralmente associada a um produto ou serviço de qualidade 

que ela oferece, e à facilidade dos consumidores em ligar este atributo à imagem da empresa, é 

uma das possibilidades de relacionamento que a mesma utiliza com os clientes. Segundo Kotler 
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(2000, p. 426), marca “é um nome, termo, símbolo, desenho – ou combinação destes elementos – 

que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresa e diferenciá-los da 

concorrência”. 

Esse mesmo autor diz que a marca engloba várias expressões, sendo uma delas, a 

personalidade da marca. Ou seja, a “marca atrai as pessoas cujas auto-imagens reais ou desejadas 

se encaixam na sua imagem” (KOTLER, 1995, p. 195). 

A marca é o principal elemento de diferenciação entre os produtos e serviços. A 

publicidade possui o papel da construção e manutenção dessas marcas, pois ela tem o propósito 

de criar, desenvolver e expandir a mesma. A marca é visualmente perceptível, ela identifica e 

distingue produtos e serviços de outros. (PINHO, 2001). 

Segundo Pinho (2001, p. 178) “hoje a marca é mais bem definida e compreendida como a 

síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais e estéticos nela presentes e desenvolvidos ao 

longo dos tempos”. É através desse sinal característico e suscetível de identificar que faz com que 

os consumidores tenham preferências por produtos ou serviços no mercado. De acordo com 

Gobé, (2004, p. 72): 

 

O papel das marcas já não se limita aos benefícios funcionais. Num tempo em que a 
diferenciação entre os produtos se tornou mínima, são os benefícios emocionais que 
estabeleceram os vínculos com os consumidores. É aí que se alcança uma diferenciação 
significativa, que pode ser decisiva na hora da opção. 

 

A marca de um produto ou serviço é aquela usada para distinguir os mesmos dos demais 

que podem ser idênticos, semelhantes ou afins. Para que depois de um tempo os consumidores 

tornem-se fiéis às marcas. Conforme Limeira (2003, p. 103) “nos mercados competitivos, em que 

a diferenciação por atributos e benefícios se torna cada vez mais difícil, a imagem da marca é a 

principal geradora de vantagem competitiva e valor para os clientes”. 

 

 

2.3.2 Imagem de marca 

 

A imagem de marca é muito importante porque se um produto ou serviço possui uma 

imagem positiva da marca, isso ajudará o consumidor a se inclinar favoravelmente para compras 
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dessa marca e resistir a mudanças para os possíveis concorrentes. Segundo Pinho (2001, p. 179), 

imagem de marca significa: 

 

O conjunto de atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com 
o nome de marca – é construída por meio das mais diversas fontes: informações 
veiculadas pelos meios de comunicação, experiências no uso do produto, embalagem, 
identidade da empresa, propaganda, publicidade, promoção de vendas e relações 
públicas. 
 
 

A publicidade é uma das ferramentas mais importantes para a construção e sustentação da 

marca no mercado. Pois é ela quem “promove a fidelidade do consumidor ao explorar 

corretamente em suas mensagens os valores e sentimentos que permitem estabelecer um 

relacionamento de longo prazo com os usuários de um produto ou serviço”. (PINHO, 2001, p. 

181). 

Uma marca atinge o auge do sucesso quando ela projeta sua identidade, sua personalidade 

através de seu discurso no imaginário coletivo de seus consumidores. Assim os consumidores 

passam a se ver através daquela marca, tornando-se fiéis à mesma, mas para que isso aconteça é 

preciso que a marca seja arquitetada e posicionada no mercado, através do branding. 

 

 

2.3.3 Branding 

 

Branding é o trabalho de construção de uma marca junto ao mercado. Sua execução é 

tomada por ações que posicionam a marca e a colocam no mercado. Segundo Kotler e Keller 

(2007, p. 269), branding quer dizer “dotar produtos e serviços com o poder de uma marca”. As 

marcas identificam e diferenciam uma empresa das outras. De acordo com Kotler e Keller (2007, 

p. 270) branding diz respeito a: 

 

Criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre 
produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse 
processo, gere valor à empresa. Para que as estratégias de branding sejam bem-sucedidas 
e o valor da marca seja criado, os consumidores devem estar convencidos de que existem 
diferenças significativas entre as marcas numa categoria de produto ou serviço. O 
segredo do branding é os consumidores não acharem que todas as marcas na categoria 
são iguais. 
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A diferença entre as marcas é identificada através do desenvolvimento das necessidades 

estratégicas, das táticas e operacionais de cada cliente. Algumas ações de branding podem ser 

manifestadas e idealizadas através do Brand Equity. Que segundo Kotler e Keller (2007, p. 270) 

quer dizer “o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no modo 

como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como os preços, na 

participação de mercado e na lucratividade que a marca proporciona à empresa.” 

 Sendo um conjunto de recursos, essenciais a uma marca, baseados nos clientes e que 

agregam valor às empresas e seus produtos, “o brand equity é um importante ativo intangível que 

representa valor psicológico e financeiro para a empresa.” (KOTLER E KELLER, 2007, p. 270). 

Desse modo, podemos dizer que a moda, o testemunho e a responsabilidade social são 

utilizados por muitas empresas como ferramentas para a construção da imagem da marca. A 

Grendene, por exemplo, utilizou na sandália Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu a moda e a 

responsabilidade sócio-ambiental como instrumento para a marca, mostrando o mesmo como um 

produto fashion, atraente com um apelo de preocupação com o meio onde vivemos. Sendo mais 

bem exposto nos seguintes subitens. 

 

 

2.3.4 Moda 

 

Quando se compra uma marca, está se comprando um estilo de vida. A moda pode ser 

vista como um fenômeno sócio-cultural, já que expressa os valores da sociedade, através dos 

usos, hábitos e costumes em um determinado momento. 

É composta de diversos estilos, que podem ter sido influenciados sob vários aspectos. “A 

moda é uma lógica social independente dos conteúdos; todas as condutas, todas as instituições 

são suscetíveis de ser levadas pelo espírito da moda, pelo fascínio do novo e a atração dos 

modernos” (LIPOVETSKY, 2000, p. 266). 

Ela está presente em todos os lugares, tanto nas ruas, nas vitrines, nos móveis, nas jóias, 

nos sapatos, nas roupas no imaginário, na criatividade, na arte, na mídia, no corpo e em outros 

diversos segmentos. “A moda é um reflexo da sociedade em que vivemos” (LIPOVETSKY, 

1989, p. 23). 
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Moda é tudo que transmite o estilo de uma pessoa, desde a forma que se veste, até mesmo 

o seu comportamento. E muitas vezes é através da publicidade que a moda é exposta a todos, pois 

é nos meios de comunicação que a informação é difundida. Lipovetsky (2004, p. 36), diz: "a 

publicidade amplia a aspiração ao bem-estar. Amplia, insisto, não cria. A publicidade faz vender, 

sem impor mecanicamente comportamentos ou produtos". Na maioria das vezes reforçadas pela 

presença de celebridades que dão seu testemunho nos produtos. 

 

 

2.3.5 Testemunho 

 

O mercado da moda trabalha com estratégias de marketing e comunicação, sendo uma das 

alternativas utilizadas, apresentar um produto aliado a uma celebridade. Esta ferramenta, 

chamada de testemunho, muitas vezes estimula os consumidores que desejam se identificar com a 

pessoa do anúncio a adquirir esses produtos. “A publicidade procura manter o nome da marca e 

também sua imagem na mente do cliente por um longo período de tempo”. (CZINKOTA, 2001, 

p. 365). 

A estratégia de testemunho é utilizar a imagem de uma celebridade comprovando um 

produto ou serviço, baseando-se na confiança atribuída a um indivíduo, que dá seu testemunho de 

ter usado e aprovado certo item. Muitas empresas agregam a seus produtos o testemunho de 

celebridades, ressaltando os benefícios da mesma. De acordo com Lupetti (2001, p. 108), “a 

estratégia de testemunho é bastante aplicada para dar credibilidade ao produto. O uso de 

celebridades – atores e atrizes consagrados – pode trazer um bom retorno à campanha 

publicitária”. 

O testemunho também traz a exposição de rostos célebres, que evidenciam as qualidades 

do produto, ressaltando que usam o produto e aprovam. O título, o texto e a imagem legitimam a 

cena através da qual os conteúdos se apresentam. 

Segundo o site Ala Vip (2007): 

 

Contratar alguém célebre para que fale do produto tem suas vantagens e inconvenientes. 
Uma das vantagens é que se consegue notoriedade imediata. O maior inconveniente é 
que o público possa fixar-se mais na celebridade do que no produto. Para aproveitar as 
vantagens e superar os inconvenientes, é preciso selecionar muito bem a pessoa famosa. 
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Por isso o uso de alguém testemunhando o produto de uma empresa é bastante utilizado, 

pois eles mostram o produto de modo confiável e, portanto, eficaz. Uma outra possibilidade que 

está sendo bastante utilizada para a construção da imagem de marca é a responsabilidade social 

agregando valor e preocupação com as pessoas, com o meio ambiente e com os problemas do 

mundo em geral. Tornando o produto comprometido com os consumidores e ao mesmo tempo 

trazendo segurança para eles, como será mais bem abordado no próximo capítulo. 

 

 

2.4 RESPONSABILIDADE SOCIAL X MARKETING SOCIAL 

 

2.4.1 Responsabilidade Social 

 

 Responsabilidade social refere-se a realização dos deveres e obrigações dos indivíduos e 

empresas para com a sociedade em geral, podendo assim, incentivar a hábitos e costumes mais 

responsáveis. O tema vem exercendo cada vez mais um papel de extrema importância dentro das 

organizações, modificando os objetivos e estratégias dentro das empresas, trazendo benefícios 

para a empresa e a comunidade, com isso, proporcionando uma qualidade de vida melhor para 

seus funcionários e também a própria população. 

Segundo Kapaz (2004, p. 08): 

 

Responsabilidade Social nas empresas significa uma visão empreendedora mais 
preocupada com o entorno social em que a empresa está inserida, ou seja, sem deixar de 
se preocupar com a necessidade de geração de lucro, mas colocando-o não como um fim 
em si mesmo, mas sim como um meio para se atingir um desenvolvimento sustentável e 
com mais qualidade de vida. 
 

 Visto que muitas empresas estão incluindo a responsabilidade social em seus 

planejamentos de marketing, procurou-se dividi-la em dois ambientes o interno e o externo para 

um melhor entendimento desse processo. Primeiramente será analisado o ambiente interno que se 

refere ao desenvolvimento profissional e pessoal de seus funcionários. E o ambiente externo diz 

respeito ao seu público-alvo, onde as empresas se aliam a projetos sociais ajudando o meio onde 

vivemos e a sociedade, sendo lembrado por eles como uma empresa responsável e preocupada 

com os problemas que nos cercam, tendo assim, uma imagem de marca forte com considerável 

participação de mercado e fidelização de seus consumidores. 
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 No Brasil, a responsabilidade social ainda está em fase de crescimento e aceitação, mas no 

restante do mundo a população e as empresas já olham para esse problema de maneira diferente, 

tendo agregado em seus projetos de marketing a sustentabilidade, tendo como estratégias de 

atuação o social e ambiental. 

 

 

2.4.1.1 Responsabilidade Sócio-Ambiental 

 

Pode-se dizer que a responsabilidade sócio-ambiental é o conjunto de ações que as 

empresas e instituições, estabelecem para melhor atender as necessidades e exigências das 

pessoas que se preocupam com a preservação. E também possui a importância e a necessidade de 

estar sempre respeitando as responsabilidades de produção e os padrões de consumo, para que a 

empresa não atue de forma que vá prejudicar a organização e todos que nela trabalham, 

contribuam ou se beneficiem de alguma forma, de modo que o sucesso empresarial não ajude a 

prejudicar e contribuir para os impactos sociais e ambientais. Segundo o site Gestores On-line 

(2007): 

A responsabilidade sócio-ambiental corresponde a um compromisso de empresas que 
atuam na vanguarda, atendendo à crescente conscientização da sociedade, 
principalmente nos mercados mais maduros. Diz respeito à necessidade de revisar os 
modos de produção e padrões de consumo vigentes de tal modo que o sucesso 
empresarial não seja alcançado a qualquer preço, mas ponderando-se os impactos sociais 
e ambientais decorrentes da atuação administrativa e negociável da empresa. 

 
A responsabilidade sócio-ambiental, portanto, constitui uma prática muito importante, 

pressupondo ser ético e acima de tudo ter compromisso e respeito nas relações com funcionários, 

colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, concorrentes, comunidade, governo e meio 

ambiente, e isso também é bastante utilizado por muitas empresas, como uma estratégia 

mercadológica. Segundo Dias (2007, p. 19): 

 

A atuação do marketing se baseia na busca de soluções racionais para o problema de 
tornar competitivos produtos que de uma forma ou de outra terão que incorporar no 
preço os custos ecológicos, o que cria a necessidade do entendimento dos problemas 
ambientais, que acabarão levando de qualquer forma à mudança de comportamento dos 
consumidores, das empresas e, conseqüentemente, do próprio marketing. 
 

Essa forma de responsabilidade sócio-ambiental de uma empresa atuar diz respeito às 

estratégias de marketing, que segundo Kotler e Roberto (1992, p. 59), “combina os melhores 
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elementos das abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de 

planejamento e ação e aproveita os avanços na tecnologia das comunicações e na capacidade de 

marketing”. 

Portanto a responsabilidade sócio-ambiental desenvolvida pelas empresas torna-se um 

diferencial que vai fortalecer a imagem positiva das organizações diante dos mercados em que 

atuam, dos seus colaboradores, concorrentes e fornecedores. 

 

 

2.4.2 Marketing Social 

 

Para que se possa falar em marketing social, é necessário primeiro retomar o conceito de 

marketing. Então, segundo Kotler (1998, p. 10) “marketing, é um processo social e gerencial pelo 

qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e trocas 

de produtos de valor com outros”. 

A partir dessa definição pode-se ter uma noção da aplicação do marketing social nas 

empresas, pois é através do marketing social que muitas empresas buscam um posicionamento da 

marca e da promoção de seus produtos, que assim serão associados com uma causa social. O 

conceito de marketing social é considerado como a “criação, implementação e o controle de 

programas idealizados para influenciar na aceitação de idéias sociais que envolvem considerações 

sobre planejamento de produtos, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de marketing”. 

(KOTLER E ZALTMAN, 1971, p. 5). 

O marketing social é mais uma das ferramentas utilizadas pelas empresas para beneficiar e 

incentivar a sociedade através da responsabilidade social e, assim como marketing comercial, ele 

apresenta quatro elementos fundamentais para o seu desenvolvimento, que são variáveis do 

marketing-mix: o produto, o preço, a praça e a promoção. 

Segundo Dias (2007, p. 59), os quatro P’s do marketing social, definem-se da seguinte 

maneira, “produto social é constituído predominantemente de elementos intangíveis, tais como: 

idéias, hábitos, atitudes, crenças, mitos, princípios, valores, comportamentos, ações, práticas e 

condutas”. Complementando para Kotler e Roberto (1992, p. 161) “O produto a ser colocado no 

mercado são idéias e comportamentos”. E, na maioria das vezes, o marketing social não possui 

preço monetário. Kotler e Roberto (1992) dividem o preço e o custo não monetário em duas 
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categorias: tempo-custo e riscos perdidos (riscos psicológicos, sociais e físicos). Segundo Dias 

(2007), é a distribuição que também no marketing social torna o acesso do produto o mais 

apropriado possível para o público-alvo. E para o mesmo autor “comunicação e promoção 

freqüentemente envolvem persuasão para influenciar atitudes e/ou comportamentos”. (DIAS, 

2007, p.62), respondendo então pela promoção. 

Portanto, o marketing social apropria-se de conhecimentos e técnicas mercadológicas, 

adaptando-se à promoção do bem estar social e também sendo uma estratégia de mudança de 

comportamento. 

A Responsabilidade Social está aliada ao Marketing Social, porque ambas visam à 

competitividade para os negócios, entretanto se diferenciam tendo em consideração que as ações 

de responsabilidade social começam por ações de cidadania dando sustentação ao marketing 

social, que por sua vez se apropria dessas ações e as utiliza mercadologicamente. O marketing é 

uma conseqüência da responsabilidade social. E complementando-se no sentido que ambas visam 

chegar ao bem estar do indivíduo e da sociedade. Hoje em dia, as empresas não podem mais só se 

preocupar com preços e produtos competitivos no mercado, ou também só com a qualidade 

desses produtos e serviços. Elas devem investir cada vez mais na união dos itens anteriores com o 

aperfeiçoamento de suas relações com todos os públicos tanto internos e externos, como: clientes, 

fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Podendo, trazer algo a mais agregado a 

seus produtos, assim proporcionando uma mudança cultural e ajudando a construção uma 

sociedade mais justa e solidária, na qual as empresas podem ter mais vantagens competitivas e 

financeiras. 
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2.5 EMPRESA GRENDENE 

 

A empresa Grendene nasceu em Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, em 1971. 

Figura 04: Empresa Grendene em Farroupilha – RS. 

 
Fonte: ZERO HORA (12 de Junho, 2008). 

 

Ela é uma das maiores fabricantes de calçados do país, atuando nos mercados adulto, 

adolescente, infantil e bebê. Segundo o site da Grendene (2007) “A Grendene é a maior empresa 

calçadista do Brasil em número de pares e maior produtor mundial de sandálias”, e sua 

participação no mercado internacional “detém 20% das exportações”2. Por quatro anos 

consecutivos a Grendene foi campeã de maior exportadora do Brasil em números de pares. 

 
A Grendene iniciou suas exportações em 1979, e já em 1984 estava presente nos 
principais mercados calçadistas do mundo. Atualmente, as marcas Grendene estão tendo 
cada vez mais sucesso nos principais países, podendo ser encontradas hoje nas melhores 
vitrines dos cinco continentes, sendo mais de 80 países que vendem a marca Grendene. 
(SITE GRENDENE, 29/08/2007). 

 

Os produtos que a Grendene desenvolve, são inovadores na concepção de calçados de 

moda. Os produtos possuem a “cara” do Brasil, inspirando-se nas “ruas, nas praias, na cultura 

tropical, nas necessidades e desejos de milhões de brasileiros”3. Assim podendo mostrar para 

dentro e para fora do Brasil as belezas do nosso país através dos calçados da Grendene. 

                                                 
2 Informações retiradas do site Casos de Sucesso. 
<http://www.datasul.com.br/caso/inc/php/download_folha.php?cd_caso=47>, 15 de Outubro de 2007. 
 
3 Informações retiradas do site da empresa Grendene <http://www.grendene.com.br>, 29 de agosto de 2007. 
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Segundo a Agência de notícias Brasil – Árabe (2007), “as principais marcas exportadas 

são Grendha, Melissa e Ipanema, para o público feminino, e Rider, para o masculino”. A 

Grendha possui uma linha mais extensa que atinge os mais diversos tipos de consumidoras. A 

Melissa está sempre reinventando, com lançamentos que agradam muitos fashionistas do mundo 

todo. A Ipanema é leve, sensual e tropical como é a mulher brasileira. Rider inspira-se nos 

esportes para desenvolver produtos. 

A empresa possui uma grande diversificação em seus produtos, não havendo concentração 

no faturamento de um único produto, pois todas as marcas são fortes e reconhecidas no mercado 

doméstico e internacional. De acordo com Comunicado ao Mercado da Grendene (2007), a 

Grendene vem apresentando uma performance econômico-financeira, com crescimento e 

rentabilidade, gerando lucros e a melhor lucratividade do setor de calçados. Pois, é líder nos 

setores onde atua, respondendo por aproximadamente 19% do mercado doméstico e por 18% do 

volume das exportações brasileiras de calçados em 2006. Opera com capacidade instalada de 

produção de 176 milhões de pares/ano e cerca de 18 mil funcionários em média, com fábricas nos 

municípios de Sobral, Crato e Fortaleza, no Ceará; Farroupilha e Carlos Barbosa no Rio Grande 

do Sul; e a partir de setembro de 2007 em Teixeira de Freitas, na Bahia. 

Figura 05: Fábricas da Empresa Grendene 

Farroupilha / RSFarroupilha / RS Crato / CE Fortaleza / CE

Carlos Barbosa / RS Sobral / CESobral / CE  
Fonte: EMPRESA GRENDENE <http://www.grendene.com.br/www/company/company.aspx?language=0>, 

       (29 de Agosto, 2007). 

 

Exportou 24% do volume vendido em 2006. Vantagens competitivas fundamentadas em 

elevada competitividade, larga escala de produção, tecnologia própria e de última geração, preços 
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competitivos, marcas e design próprios, pesquisa e desenvolvimento, inovação constante, 

marketing agressivo, propaganda e publicidade com apelo emocional, utilizando celebridades. 

 

 

2.5.1 Produto Ipanema Gisele Bündchen 

 

 Segundo o site da Grendene (2007), lançada em 2002, a sandália Ipanema Gisele 

Bündchen, traz com ela toda a sensualidade da mulher brasileira representada pela modelo Gisele 

Bündchen. O nome da sandália remete a uma das praias mais famosas do Brasil, mostrando bem 

a tropicalismo do nosso país. 

Desde seu lançamento foram realizados mais de cinco filmes para os produtos da linha 

Ipanema Gisele Bündchen, todos para o mercado brasileiro, o filme feito em 2002 foi LA 

Fashion, o de 2003, Ipanema Fashion, 2004 Samba Fashion, 2005 Tatoo Fashion, e o de 2006 

Indians Theme. Segundo o Relatório Anual 2006 da Grendene (2007), o ano de 2007 

proporcionou muita inspiração para as novas coleções, novos licenciamentos, novas ações de 

marketing e de vendas e também a estratégia de crescimento internacional via globalização de 

marcas, o projeto com a sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, que ganhou o mundo 

no ano de 2006. Sendo a primeira campanha da sandália Ipanema Gisele Bündchen a ser lançada 

internacionalmente. A sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, foi criada para ajudar 

uma causa social e agregar valor à marca, sendo isso uma estratégia de marketing da Grendene. 

Figura 06: Sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu 

 
Fonte: BROADSIDE DE IPANEMA GISELE BÜNDCHEN Y IKATU XINGU 
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Segundo o site Comunicado ao Mercado (2007) “A empresa tornou sua a causa dos índios 

Kisedjê”, sendo apoiadora do Projeto Y Ikatu Xingu, que significa "Água boa do Xingu”. Esse 

produto foi lançado a partir de um pedido da modelo Gisele Bündchen que é a garota propaganda 

da sandália desde seu lançamento. Segundo o Portal da Propaganda (2007), algum tempo atrás, a 

modelo Gisele Bündchen visitou o Xingu e conheceu a realidade de uma das tribos que compõem 

o Parque Indígena do Xingu e, no início do ano de 2006, ela decidiu fazer alguma coisa para 

ajudar. A idéia era conscientizar o maior número possível de pessoas sobre a atual situação das 

tribos do Xingu e arrecadar recursos para apoiar um projeto já existente e que auxiliasse essas 

comunidades. Com isso a Grendene, parceira de Gisele há cinco anos, se envolveu no projeto tão 

logo soube da intenção da modelo, e assim, foi lançado um produto temático sobre o Xingu. 

O projeto começou a criar corpo. Após vasto trabalho, foi escolhido o Projeto Y Ikatu 

Xingu (“Salve a Água Boa do Xingu”), do Instituto Sócio-ambiental (ISA)4. A empresa aliou-se a 

essa causa com o intuito de tornar isso uma estratégia mercadológica e chamar a atenção da 

sociedade para o desmatamento das cabeceiras do Rio Xingu, símbolo da diversidade sócio-

ambiental brasileira. 

A Grendene aliou a sua marca outras referências brasileiras como o próprio nome da 

sandália que se deu por uma praia do Rio de Janeiro, além de usar a imagem de Gisele Bündchen, 

agora se associando a cultura indígena e o apelo da preservação ambiental. Essa mistura 

indígeno-ecológica reflete-se no design da sandália, que é enfeitada com grafismos feitos pela 

tribo kisedjê, do Xingu. “Pela participação, os índios receberão parte dos royalties pagos a Gisele. 

Além disso, a Grendene doará parte da renda da venda das sandálias ao projeto Y Ikatu Xingu, de 

preservação das nascentes do rio Xingu, ameaçadas pelo desmatamento”. (PORTAL DA 

REVISTA EXAME ON-LINE, agosto de 2007). 

O primeiro produto da Grendene que teve um apelo de responsabilidade ambiental é a 

Ipanema Gisele Bündchen. A imagem da modelo Gisele Bündchen reforça essa campanha de 

conscientização nas pessoas. "Desde que o produto foi lançado, em outubro de 2006, as vendas 

no período já foram 40% superiores às da antiga Ipanema Gisele Bündchen no mesmo período do 

ano anterior", diz Március Dal Bó, responsável pelo marketing da Grendene. "A questão 

                                                 
4 Instituto Sócio-ambiental (ISA), que atua na região nordeste do Mato Grosso desde 1994, incorporaram a questão 
apresentada pelos índios e desenvolveram a idéia de fazer um movimento na região das cabeceiras do rio Xingu pela 
recuperação e conservação das matas ciliares (matas de beira de rio) que protegem suas nascentes. 
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ambiental e os grafismos geraram conteúdo extra para o produto, que combinaram bem com a 

imagem de Gisele”. (PORTAL DA REVISTA EXAME ON-LINE, agosto de 2007). 

Segundo o Relatório Anual 2006 da Grendene, a empresa, além do contrato nacional, 

também fechou um contrato internacional com a modelo Gisele Bündchen, para a venda da linha 

Ipanema Gisele Bündchen no exterior, como parte de uma estratégia de crescimento através da 

globalização de algumas marcas, a sandália foi uma das eleitas para representarem a empresa fora 

do mercado nacional, a contar de 2006. 

A coleção da sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, que buscou inspiração 

nas lendas indígenas do Brasil para criar a coleção, conta com três produtos, que tem em suas 

palmilhas grafismos exclusivos criados pela Tribo Kisedjê, “Cada desenho tem uma lenda, um 

significado. Conhecer um pouco mais da cultura indígena e apoiar o Projeto Y Ikatu Xingu é a 

proposta da Grendene para seu público”. (GRENDENE, 2007). Parte da renda da venda destes 

produtos será doada ao Projeto Y Ikatu Xingu.  

De acordo com o site Comunicado ao Mercado (2007), foi produzido um filme para a 

sandália, na aldeia da tribo Kisedjê, município de Querência, no Mato Grosso, para capturar as 

mais belas imagens da região do Parque do Xingu, com trilha sonora gravada pelos índios 

especialmente para o filme, traduzindo a essência da cultura indígena e a veracidade do Projeto. 

 Segundo o Portal da Revista Exame On-line (2007), os executivos de marketing da 

Grendene acreditam ter encontrado o produto certo com o apelo certo, o que permitirá à 

companhia gaúcha ter finalmente sua marca global. 

 

 

2.5.2 Projeto Y Ikatu Xingu 

 

Segundo o site Y Ikatu Xingu (2007), o Parque Indígena do Xingu é um dos maiores 

símbolos da diversidade sócio-cultural e biológica do Brasil. Criado em 1961, é uma das terras 

indígenas mais conhecidas do País. E em meados dos anos 90, as lideranças do Parque Indígena 

do Xingu, no nordeste de Mato Grosso, começaram a manifestar sua preocupação com a situação 

da ocupação e do desmatamento no seu entorno e com assoreamento dos rios que cortam a área. 

Mas foi em 1994, que o Instituto Sócio-ambiental (ISA) começou a atuar na região, por meio do 

Programa Xingu. 
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E a partir de outubro de 2004 teve início à campanha Y Ikatu Xingu, pela recuperação e 

proteção das nascentes e cabeceiras do rio Xingu. 

Figura 07: Y Ikatu Xingu 

 

 
Fonte: SITE Y IKATU XINGU (07 de Setembro, 2007) 

 

O Projeto Y Ikatu Xingu apoiado pela empresa calçadista Grendene desde 2006, tem por 

objetivo a proteção e recuperação das matas ciliares e nascentes da Bacia do Xingu no Mato 

Grosso. O projeto tornou-se conhecido pela empresa através da modelo Gisele Bündchen, que 

depois de uma viagem de férias conheceu o mesmo e decidiu ajudar essa campanha sócio-

ambiental. 

O projeto tem por intuito proteger e recuperar suas nascentes e matas ciliares do Xingu. 

Segundo o site Y Ikatu Xingu (2007).  

 

O Rio Xingu está ameaçado, ele que é símbolo da diversidade biológica e cultural 
brasileira. O desmatamento em suas cabeceiras dobrou nos últimos 10 anos. Muitas 
nascentes estão secando ou já desapareceram, afetando, só no Mato Grosso, a qualidade 
de vida de 260 mil pessoas, incluindo 18 povos indígenas. Sendo um dos povos 
participante da elaboração do produto Ipanema Gisele Bündchen, o Kisedjê. 
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2.5.3 Índios Kisedjê 

 

O significado da palavra Kisêdjê, nome da tribo, que fez parte do projeto de preservação 

do rio Xingu juntamente com a empresa calçadista Grendene é: 

 

Kisêdjê para "ver" tem sentido mais restrito do que na língua portuguesa. O olho não é a 
"janela da alma", e sim daquilo que pode ser perigoso e anti-social. A ênfase simbólica 
na visão entre os Kisêdjê está na importância da extraordinária visão possuída somente 
por feiticeiros (wayanga). (ENCICLOPÉDIA DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, 
03/10/07). 

 
Segundo o Portal da Propaganda (2007), dentre as tribos afetadas, os Kisêdjê foram os 

escolhidos para o projeto da sandália da Grendene. Eles são conhecidos pelas suas músicas, 

aprendidas com os seres e espíritos que, segundo suas tradições, habitam aquelas terras, por suas 

manifestações de ideais de beleza, pela sua vida harmoniosa em comunidade e pela integração 

dos dois mundos que os cercam: o humano e o não humano. Além disso, lutam pela integridade 

do seu território e contra a ocupação desordenada das cabeceiras do Rio Xingu, tentando salvar o 

rio e dar uma melhor condição para todos que lá vivem. 

Figura 08: Tribo Kisêdjê 

 
Fonte: REVISTA ÉPOCA (10 de Outubro, 2007) 

Assim, para complementar a concretização do trabalho, passasse então para a revisão dos 

conceitos que foram abordados ao longo deste, comprovando e demonstrando o que foi utilizado 

para a construção do mesmo. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório, focado no objetivo de descrição e 

identificação das ações e práticas de marketing desenvolvidas pela empresa calçadista Grendene, 

tendo como direcionamento explicar e conhecer quais são estas práticas, como são realizadas e 

com que intuito são feitas. 

Foi realizado na pesquisa exploratória um levantamento bibliográfico, onde foram 

analisados os materiais a serem estudados para dar sustentação teórica ao trabalho, neste, foram 

captados recursos como livros, estudos referentes ao assunto na Internet e artigos publicados, na 

área referente ao tema da pesquisa. De acordo com Duarte e Barros (2006, p. 51) esta técnica “é 

um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, selecionar os 

documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das 

referências e dos dados dos documentos para que sejam posteriormente utilizados”. 

De natureza qualitativa, a qual significa que “os dados são coletados através de interações 

sociais e analisados subjetivamente pelo pesquisador” (APPOLINÁRIO, 2004, p. 155), o método 

de pesquisa empregado é o estudo de caso, onde se faz uma pesquisa sobre um episódio em 

particular, neste caso sobre a empresa calçadista Grendene em especial do produto Ipanema 

Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, para tirar conclusões sobre princípios gerais do caso. 

Existem diversas definições para estudo de caso, mas o citado é a de Yin (2001, p. 32) que 

para ele, “estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 

claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas”.  

Foram realizadas entrevistas em profundidade, que são realizadas pessoalmente por um 

entrevistador com habilidade para extrair do entrevistado suas idéias, opiniões e argumentações 

que sustentem suas declarações. Segundo Duarte e Barros (2006, p. 63). 

 

A entrevista em profundidade não permite testar hipóteses, dar tratamento estatístico às 
informações, definir a amplitude ou quantidade de um fenômeno. Não se busca, por 
exemplo, saber quantas ou qual a proporção de pessoas que identifica determinado 
atributo na empresa “A”. Objetiva-se saber como ela é percebida pelo conjunto de 
entrevistados. Seu objetivo esta relacionado ao fornecimento de elementos de 
compreensão de uma situação ou estrutura de um problema. 
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A partir da divisão proposta por Selltiz et al. (1987), citado por Duarte e Barros, (2006, p. 

64), percebe-se que: 

 

A entrevista em profundidade é extremamente útil para estudos do tipo exploratório, que 
tratam de conceitos, percepções ou visões para ampliar conceitos sobre a situação 
analisada. Pode ser empregada para o tipo descritivo, em que o pesquisador busca 
mapear uma situação ou campo de análise, descrever e focar determinado contexto. Não 
é adequada, entretanto, para os estudos do tipo causal, que buscam estabelecer 
correlações de causa e efeito.  

 
As entrevistas em profundidade são geralmente individuais, a entrevista pode ser 

caracterizada como semi-aberta que é o modelo de entrevista que tem origem em uma matriz, um 

roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa. A entrevista semi-aberta, 

“parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 

vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante”.  (TRIVIÑOS, 1990, p. 146). 

Isto posto, a pesquisa possui o seguinte percurso metodológico: 

1° Fase: Um amplo levantamento bibliográfico a respeito do tema, Ipanema Gisele 

Bündchen Y Ikatu Xingu: Imagem da marca Grendene, moda e responsabilidade sócio-ambiental. 

2° Fase: Uma prévia coleta de dados através do contato com a empresa para obter os 

dados necessários. Esta coleta foi realizada através da seguinte técnica: Observação participante 

paralela as entrevistas, participando do andamento da empresa no próprio local e entrevistas com 

os dirigentes da empresa calçadista Grendene, como a responsável pelo marketing, Carla Daniela 

Mari 21 de maio de 2008 e os que trabalham no comércio exterior e interior, Magno Kleber 

Freitas, Morgana Bem em 07 de fevereiro de 2008, entre outros. A técnica de observação é 

participar dos fatos que acontecem na empresa, escutando o que é dito e questionando as pessoas 

ao longo de um período de tempo. 

3° Fase: E logo após, a sistematização dos dados referentes ao conjunto de informações 

do material obtido da empresa em estudo. 
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4 ANÁLISE DA GRENDENE 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Ao longo do trabalho foram coletados dados importantes da Empresa Grendene, que serão 

relatados a seguir para se compreender melhor o estudo de caso da Ipanema Gisele Bündchen Y 

Ikatu Xingu. 

O primeiro refere-se às estratégias de marketing utilizadas na construção da imagem do 

produto Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, considerando que foi o primeiro produto 

agregado a uma ação social dentro da empresa. Desde 2002 a empresa possui a licença do 

produto Ipanema Gisele Bündchen, que até 2006 possuía uma estratégia de marketing, no caso do 

mix de comunicação, voltada somente para o fashion, e para a utilização de celebridades 

agregada à marca. Segundo a responsável pelo marketing da Ipanema Gisele Bündchen, Carla 

Daniela Mari, o uso de celebridades em seus produtos já é um costume dentro da empresa, 

ressaltando também que Gisele Bündchen é uma das celebridades mais representativas que a 

empresa possui. Quando, em 2006, a “campanha da sandália virou um projeto com conteúdo 

sócio-ambiental”, o planejamento voltou-se para o social sem deixar de lado o fashion, como se 

pode perceber no esquema montado abaixo para melhor visualização desse processo. 

 

2004 2005 2006 2007         2008

Indians
Theme

Samba
Fashion

Tatoo
Fashion

2002

LA
Fashion

2003

Ipanema
Fashion

 

Para entender todo o processo realizado pela empresa para se chegar até o produto que 

possui uma causa social agregada, foi preciso compreender os passos dados pelos responsáveis 

pelo marketing da Grendene. Como já foi verificado no decorrer desde estudo, antes do 

lançamento do produto, a Gisele Bündchen já havia estado no Xingu por conta própria. Lá, ela 
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ouviu o pedido dos índios que disseram que a situação deles não estava muito boa, pedindo para 

ela contar isso ao mundo, já que ela possui uma imagem muito forte que ela fizesse isso. E ela 

por sua vez conversou com a empresa Grendene sobre o problema enfrentado no Xingu e pediu a 

empresa para dar voz a esse pedido dos índios. A própria Gisele Bündchen preocupa-se com a 

responsabilidade social, por isso propôs tal projeto.  

De acordo com Carla Daniela Mari, a Grendene por manter há anos a parceira com a 

modelo e obviamente achou ótima essa iniciativa, resolveu, portanto, viabilizar o projeto, 

apoiando a Gisele Bündchen, o Xingu e os Índios, “sendo uma união de interesses”. A intenção 

foi chamar a atenção para o problema através dela e do produto, denominado Ipanema Gisele 

Bündchen Y Ikatu Xingu. 

Segundo a responsável pelo marketing da Ipanema Gisele Bündchen, a empresa pensou 

em trabalhar ano a ano seus planejamentos do produto em cima da responsabilidade sócio-

ambiental desde 2006, “a qual passou a ser um pilar da empresa”. Também, porque acontecendo 

meio que concomitantemente a questão do aquecimento global, com o lançamento da campanha 

da sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu. Carla Daniela Mari, afirma que a 

preocupação com o meio-ambiente, a partir desse momento, “passou a ser um dos 

impulsionadores da empresa, fazendo com que a mesma continuasse por este caminho, pois 

assim, puderam perceber que o mundo todo estava sendo chamado para o problema”. 

Tendo em vista o que já foi dito anteriormente, Carla Daniela Mari relatou um dado novo 

que a empresa Grendene possui um consultor sócio-ambiental que não trabalha na empresa ele 

apenas presta serviços de consultoria a Grendene. Ele se chama Percival Caropreso, reside em 

São Paulo e o foco dele é atuar entre as empresas e as Ong’s. “Então, sabendo do interesse em 

trabalhar com índios, ele intermediou da melhor maneira possível, porque é muito delicado se 

trabalhar com índios, pois, eles são patrimônio histórico do Brasil”. Assim, ele procurou a melhor 

maneira de trabalhar com eles e ainda ajudá-los, revertendo em aspectos positivos, tanto para eles 

quanto para a Grendene. Então, ele chegou até a Ong do ISA de São Paulo, e o Instituto possui 

um programa que é o Y Ikatu Xingu, pela proteção das matas ciliares do Rio Xingu e também 

trabalha junto à tribo Kisedjê, é uma tribo que esta engajada ao projeto. Porque é de interesse 

deles mostrar para o mundo o que eles estão passando e precisam de ajuda para preservar o Rio 

Xingu. Carla Daniela Mari disse que a modelo Gisele Bündchen, aprova, opina e ajuda nas 

campanhas da sandália onde leva o nome dela, mas no produto a interferência é menor. A 
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empresa possui uma equipe de desenvolvimento de produtos profissional e que realiza pesquisas 

durante muito tempo para assim, desenvolver os produtos. Ela sempre tem que aprovar, mas não 

ajuda no desenvolvimento da sandália. A empresa possui uma relação de troca com a modelo 

muito harmônica, e a construção da campanha se faz junto com ela, porque tem que ser verídico 

para dar certo, então ela tem que aprovar e acreditar mesmo para assinar o produto. 

Com isso, a Grendene teve o interesse que tudo fosse o mais real possível, desde o design 

do produto que é composto por grafias que foram desenvolvidas pela tribo kisedjê. A empresa 

construiu uma oficina na tribo e os índios desenvolveram varias artes uma diferente da outra com 

suas próprias matérias primas. Carla Daniela Mari relatou que na tribo estava um designer da 

empresa Grendene acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Cada uma das artes utilizadas 

na sandália possui uma significação, uma história, “porque para os índios dessa tribo essas grafias 

são quase um ideograma”. Depois disso, a empresa Grendene fez a escolha de três grafismos para 

utilizar nas palmilhas das sandálias Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, essa se deu pela 

beleza e pela história que era contada, esses três grafismos contam uma mesma lenda, portanto, 

uma lenda possui três desdobramentos diferentes, sendo da mesma família a dos espiralados. 

A lenda diz: Por incontáveis luas, a tradição foi mantida. Ao completar 16 anos, os 

rapazes Kisêdjê saíam de suas casas para morar na Casa dos Homens onde viviam até 

casar, cantando, dançando e praticando a pesca. Mas quando chegou a hora de 

Ndwântxijambânkandê tudo foi diferente. O índio não quis sair do lado de sua mão 

provocando a fúria dos demais jovens e de seu pai. Incompreendido, refugiou-se no fundo 

das águas do rio, onde ficou por 7 dias, aprendendo com os peixes. Ao regressar, trouxe 

consigo uma concha em formato de caracol abrigando um filhote de peixe e transmitiu para 

toda a tribo a sabedoria dos seres das águas, expresso na pintura que fez em seu próprio 

corpo: Anhi Ro Küntêmtêm. Um símbolo que representa a descoberta, o auto-

conhecimento e a gratidão. 

Em seguida os grafismos utilizados que contam a lenda acima. 
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Figura 09 :Grafismos presentes na campanha e na coleção da Sandália. 

 

Anhi Ro Küntêmtêm – “ [fiz] uma espiral em mim mesmo” 

Fonte: BROADSIDE DE IPANEMA GISELE BÜNDCHEN Y IKATU XINGU. 

 

Depois dessa escolha, os designers adaptaram essa arte indígena nas sandálias, sem cortar 

nenhum pedaço, porque se cortasse estaria também cortando um pedaço da história da tribo 

Kisedjê. Depois da construção do produto é preciso ter estratégias de divulgação. Portanto, a 

estratégia de promoção nacional e internacional, Carla Daniela Mari disse não haver diferenças, 

pois, concebem a campanha pensando no mercado interno e externo. No Brasil, as ferramentas de 

promoção são um pouco mais agressivas, mas aqui e no exterior as campanhas publicitárias são 

compostas de mídias na televisão tanto aberta quanto fechada, sendo um comercial de 30 

segundos, anúncios em revistas e jornais, materiais no ponto-de-venda e também sempre é 

desenvolvido um hotsite da campanha que é um site novo da campanha na Internet. Portanto, 

mídia eletrônica e mídia impressa são o forte das estratégias utilizadas pela empresa, podendo 

visualizar essas peças em anexo no final do trabalho. Essas mídias são exatamente as mesmas do 

Brasil, somente adaptadas ao mercado externo, já foram veiculadas as campanhas na Austrália, 

Espanha e vai ser veiculada agora na Grécia, para divulgar o produto nesses países também foram 

utilizadas ações de relações públicas, onde ocorreu um evento para lançar a sandália Ipanema 

Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, com a presença da modelo Gisele Bündchen, da imprensa e 

foram enviados releases para os principais jornais e revistas desses países. Cada convidado ainda 

ganhou um kit que era composto por uma sacola da Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, 

uma sandália, uma camiseta do projeto Y Ikatu Xingu entre outros materiais impressos. A 
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responsável pelo marketing do produto diz funcionar da mesma maneira aqui e lá fora, pois, 

“Gisele Bündchen é um ícone universal e ela faz muito bem essa conexão Brasil e exterior”. 

Tendo em vista que utilizam a imagem da modelo Gisele Bündchen desde o lançamento 

do produto, pode se ver então, que o uso de celebridades como testemunho é uma das estratégias 

de marketing utilizadas pela empresa na construção desse produto, com isso, indagou-se o porque 

do uso de testemunho e da modelo Gisele Bündchen. Carla Daniela Mari respondeu, que o Brasil 

é um povo que “aspira internacionalmente”, então no momento que se agrega uma celebridade a 

um produto, ainda mais se ela é conhecida no exterior, você esta agregando valor / atributos ao 

produto. “Essa estratégia de uso de celebridades dando seu aval em produtos e/ou serviços é 

universal, mas é necessário sempre adequar o perfil do produto ao perfil da celebridade 

escolhida”. A parceria com a modelo se deu, porque ela é um ícone da moda, sendo uma das 

poucas celebridades hoje, que possui visibilidade nacional e internacional. “E acima de tudo 

porque o produto é uma sandália de moda, então ninguém melhor do que a modelo Gisele 

Bündchen para assinar o mesmo”. Contudo, a escolha pela modelo, é pela visibilidade e pelo 

perfil dela, mais do que pelo próprio público-alvo, claro que sempre estão atentos a aceitação dela 

perante ao público. Até porque, é o público-alvo que “diz” se podem continuar ou não com essa 

estratégia, é através deles que sabem se a imagem dela esta sendo bem aceita. Mas ela é uma das 

poucas celebridades que tem uma boa aceitação por todos. “A empresa sempre realiza pesquisas 

para verificar a mediação de exposição na mídia e como esta à exposição da modelo. E ao 

termino da campanha ou quando se inicia a campanha seguinte à empresa ou a agência conversa 

com os consumidores e procuram saber tudo que o público acha sobre a celebridade e o produto”. 

Então, em relação ao público do produto, Carla Daniela Mari disse, “ser bem democrático, 

pois a Ipanema Gisele Bündchen vende baby, infantil, adolescente e adulto”. Mesmo, vendendo 

para as mais diversas faixas etárias, “a empresa foca mais em mulheres jovens entre 25 e 30 anos 

de idade. Com isso, percebem que o público-alvo é mais pertinente ao produto do que a própria 

comunicação, pois, focam mais em quem consome de fato, porque a sustentabilidade acaba 

atingindo todos”. Depois de compreender quem é o público-alvo do produto, surgiu a seguinte 

indagação em relação à concorrência. Se existem concorrentes para o produto fora e dentro da 

empresa. Carla Daniela Mari respondeu que a “sandália possui como concorrente direto a 

Havianas, até mesmo pelo arquétipo das sandálias, pois, todas são sandálias de dedo, apesar da 

Ipanema Gisele Bündchen ter outros modelos do mesmo produto como de amarrar na perna, 
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outra amarrada no pé e a outra aberta de dedo são consideradas da mesma categoria”. Já a 

concorrência dentro da empresa, ela disse que diretamente não existe. Mesmo tendo arquétipos 

parecidos como a Linha Ipanema não consideram concorrente direto, “podendo em alguns 

momentos até concorrer, mas são produtos diferentes, porque Ipanema é um modelo tradicional e 

Ipanema Gisele Bündchen possui um agregado de moda, uma informação de moda com estampa 

diferente e a própria imagem da modelo passa isso”. 

Tendo em vista que a empresa começou a exportar o produto Ipanema Gisele Bündchen a 

partir 2006, foi necessário procurar saber se essa tendência de ter um produto como Ipanema 

Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu foi pensada internacionalmente. De acordo com Carla Daniela 

Mari, a sandália aliada a causas sociais possui um apelo muito forte, a sandália já foi lançada três 

vezes fora do país, sendo em Madrid, Austrália, Berlim, para depois se estender ao resto do 

mundo. Mas, o foco mesmo é Brasil, “ela foi pensando nacionalmente, para depois respingar em 

todo o mundo. A empresa hoje tem toda uma preocupação em realizar as campanhas com os pré-

requisitos internacionais como, por exemplo, fazendo as campanhas gráficas bonitas, que 

funcionem aqui e no exterior”. Em relação ao preço da sandália no Brasil e no exterior. Carla 

Daniela Mari respondeu que existe variação de valores aqui e no mercado externo. Para se chegar 

até o mercado externo, são cobrados muitos tributos, e com isso acaba tendo variações de valores 

que resulta em preços diferentes do Brasil. Os produtos da Grendene de um modo geral possuem 

uma proposta de atender a maioria do público. Pois, são produtos com valores mais acessíveis, 

que chegam ao alcance dos consumidores de classe B, C, D. 

Depois de ser entendido todo o processo do produto, chegou então, a seguinte indagação 

se o produto aliado ao projeto Y Ikatu Xingu, obteve mudanças em sua imagem. Carla Daniela 

Mari disse que não obtiveram grandes mudanças, porque os consumidores na hora da compra 

olham primeiro o produto e o preço, para depois pensar se o produto esta ajudando alguma causa 

sócio-ambiental. Então, o projeto sócio-ambiental ainda esta ficando em segundo plano em nível 

de importância na decisão de compra. Algumas pessoas pensam que como não podem ajudar na 

preservação do meio-ambiente, comprando um produto que tenha essa preocupação como a 

sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, vão estar ajudando mesmo que indiretamente. 

Já no exterior pela própria cultura deles, o aspecto responsabilidade sócio-ambiental influência e 

contribui na decisão de compra deles. Assim, fora do Brasil pode se dizer que teve mudanças na 

imagem do produto. Aqui no mercado nacional aos poucos esta começando a mudar a imagem 
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das pessoas e tornando-se importante, mas ainda não é fator decisivo na hora da compra. E em 

relação as alterações de imagem da marca Grendene após o lançamento da sandália Gisele 

Bündchen Y Ikatu Xingu. Carla Daniela Mari diz, que a empresa não tem pesquisas que 

comprovem se teve alguma mudança de percepção dos consumidores, mas algumas pessoas 

dizem ter comprado o produto da Grendene porque ela esta ajudando a preservar o meio-

ambiente, sendo esses relatos a única constatação de mudança na imagem da marca Grendene. 

Mas, a responsável pelo marketing da sandália disse que observaram uma mudança de percepção 

interna na empresa, os funcionários passaram a ver o produto e a modelo Gisele Bündchen com 

“outros olhos”, por terem um envolvimento maior com o meio-ambiente e a preocupação de 

preservar o mesmo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possui importância para o campo da Publicidade e Propaganda, pois serviu 

para aprimorar os conhecimentos em relação às estratégias de marketing e as ferramentas 

utilizadas por uma empresa, para construir a imagem da marca de um produto, os aspectos de 

moda, testemunho de celebridades, conceitos de responsabilidade e marketing social, que está 

começando a ser uma das ferramentas utilizadas pelas empresas. E para que esse trabalho se 

concretizasse e seus questionamentos fossem respondidos, foi preciso se pesquisar e compreender 

as estratégias que foram utilizadas para a construção da imagem do produto Ipanema Gisele 

Bündchen Y Ikatu Xingu e que reflexo isso teve na marca Grendene. 

As estratégias utilizadas pela empresa na construção do produto foram bem construídas 

desde seu lançamento em 2002 que tinha um apelo mais fashion até 2006 onde o foco passou a 

ser a responsabilidade sócio-ambiental, foram realizadas pesquisas para a construção do produto 

temático, a história que viria por trás dele, elaboração e execução do planejamento estratégico de 

marketing, bem como promoção, propaganda em meios eletrônicos e impressos, relações 

publicas, preço adequado e distribuição do mesmo no Brasil e exterior, entre outras. Mas, depois 

de o produto já estar sendo comercializado, a empresa não realizou nenhuma pesquisa para 

constatar qual é a imagem que o produto Ipanema Gisele Bündchen possui para os consumidores 

e também não têm dados se a empresa Grendene obteve reflexos tanto positivos quanto negativos 

em sua marca, mas eles acreditam que sim, pois, muitas pessoas passaram a comprar a sandália 

por causa do projeto. Com isso, seria importante que a empresa calçadista Grendene realiza-se 

pesquisas para analisar qual o grau de satisfação dos clientes para com o projeto em referência, 

porque só com dados reais a empresa será capaz de vislumbrar novas possibilidades de negócios 

no âmbito social. Pois, a mesma não possui conhecimento se aliar sua marca a um projeto social, 

torna a empresa mais reconhecida e seu produto mais procurado resultando em maiores vendas. 

Já nas estratégias utilizadas pela organização no que diz respeito à sandália, foi a partir de 

2006 que o foco em responsabilidade social, voltado para a preservação do meio-ambiente, foi 

lançado e com isso passou a mostrar ao público seus valores e promessas básicas de preservação. 

O produto se relaciona com a causa sócio-ambiental, de modo que possui o intuito de 

preservar as matas ciliares do Xingu, através do pedido dos índios a modelo Gisele Bündchen que 

por sua vez relatou o problema enfrentado por eles a empresa Grendene, que resolveu apoiar a 
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causa. Antes a sandália apenas possuía seu nome e hoje leva para o mundo uma causa social e 

proteção da fauna e flora brasileira. 

Acredito, que a empresa já deu um passo para modificar as atitudes dos consumidores 

através das estratégias de marketing de responsabilidade sócio-ambiental agregado a um produto 

consagrado pelo público, até mesmo pelo nome da modelo, assim causando maior impacto e 

promovendo um pensamento de preservação na sociedade. 
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APÊNDICE: 
 

Roteiro de entrevista aplicado à empresa Grendene 
 
 

1- Como e porque surgiu a linha Ipanema? 
 
2- Qual é o planejamento do produto Ipanema, desde o primeiro (2002) até agora? E o 
posicionamento do mesmo? 
 
3- Que público-alvo se basearam? Qual o público-alvo desejado? É o mesmo de hoje? 
 
4- Foi uma tendência internacional ter um produto como a Ipanema ou atingir este público? 
 
5- Qual a relação da sandália com a concorrência externa? 
 
6- O produto possui alguma concorrência de outro produto da empresa Grendene? 
 
7- Como chegaram até o design do produto Y Ikatu Xingu? 
 
8- Quais as estratégias de divulgação no Brasil e no exterior? 
 
9- Porque o uso de celebridades? 
 
10- Porque da parceria com a modelo Gisele Bündchen? 
 
11- Foi através de alguma pesquisa com o público-alvo que decidiram utilizar a modelo Gisele 
Bündchen? 
 
12- Como e porque surgiu a sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu? Que 
necessidades sentiram? 
 
13- A modelo Gisele Bündchen influencia, da sugestões em relação ao produto e a campanha? 
(Algumas pesquisas realizadas na Internet dizem que foi através da Gisele Bündchen que 
chegaram até essa campanha, mas gostaria de saber se ouve mesmo alguma influência dela ou 
não). 
 
14- Como procedem ou procederam com as sugestões da modelo? (se existiu) 
 
15- Que imagem o produto tinha antes de se aliar ao projeto Y Ikatu Xingu, mudou alguma 
coisa? Qual é a imagem atual do mesmo? 
 
16- Observaram alguma mudança no produto, através de vendas ou outras maneiras depois que 
lançaram a sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu aliada à responsabilidade sócio-
ambiental? Como é o relacionamento do produto com a causa sócio-ambiental? 
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17- Quais foram as alterações na marca do fabricante (Grendene) após o lançamento da sandália 
Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu? 
 
18- Quais as estratégias de preço da sandália Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, tem variações no 
Brasil e no exterior? Ou possui valor fixo? 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 01: Materiais do Ponto-de-Venda 
 

 
 

Totem peneiras 
Formato: 45 X 170 cm 

 

 
Display biombo 3 produtos 

Formato: 72 X 28,5 cm 
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Display peneira 2 produtos 
Formatura: 27 X 30 cm 

 
 

 
 

Sinalizador 
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Banner 
 

 
 

Tag 
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Embalagem. 
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Anexo 02: Anúncios 
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Anexo 03: VT Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu 

 


