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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um framework para guiar a utilização 
do marketing de conteúdo e do storytelling para a construção de marcas na pós-
modernidade. A sua motivação foi primeiramente a importância que as marcas têm 
nesta sociedade para indivíduos e empresas, tanto pelo papel econômico que exercem, 
como pelas necessidades objetivas e subjetivas que satisfazem. Um segundo fator 
importante para a realização deste estudo é o tamanho do investimento publicitário no 
Brasil, superior a R$ 120 bilhões no Brasil em 2014, que requer eficácia na sua 
utilização. Finalmente, justifica-se este trabalho pela ocorrência de dois vetores de 
mudança com grande repercussão na comunicação mercadológica: a emergência de 
uma nova geração de consumidores e a adoção maciça da internet e da telefonia 
móvel pela população que estabeleceu um novo paradigma de mídia, e demandam 
uma revisão das estratégias e táticas para construção de marcas. Neste contexto, o 
marketing de conteúdo e o storytelling são duas ferramentas que têm crescido em 
utilização e enquanto fatias do orçamento de marketing. A partir da premissa que elas 
podem se beneficiar de conceitos, parâmetros e processos que norteiem a sua 
utilização, foi conduzida uma pesquisa exploratória, em que foram entrevistados em 
profundidade quinze especialistas em comunicação de marcas e contação de histórias, 
de segmentos de atuação distintos, ocupando cargos de liderança em empresas com 
orçamentos anuais de marketing superiores a R$ 1.000.000. O resultado deste 
trabalho é o oferecimento de um modelo objetivo para a aplicação destas técnicas para 
a construção de marcas poderosas, constituído de doze passos sequenciados, 
respaldado pela experiência de profissionais com grande vivência na disciplina. 

 

Palavras-chave: Marketing de conteúdo, storytelling, construção de marcas, 
arquétipos em marketing 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study has aimed to develop a framework to support the implementation of 
content marketing and storytelling for the construction of solid brands in a post-
modern world. The motivation behind it has been primarily the importance that 
brands have for both organizations and individuals, considering its economic role and 
the satisfaction of objective and subjective needs. Secondly, the size of the investment 
in brand communication exceeded R$ 120 billion in 2014 in Brazil, recquiring its 
effective use. Finally, this research is justified by the simultaneous occurrence of two 
key vectors of change in society:  the emergence of a new generation of consumers 
and the ubiquitous adoption of the internet and mobile telephones by the population 
that has set a new media paradigm, which demand a review of marketing strategies 
and tactics for branding. In this context, content marketing and storytelling are 
marketing tools that have grown in use and in share of the marketing budgets. 
Assuming that the two techniques can benefit from a more robust set of concepts, 
parameters and processes to guide their use, an exploratory research was conducted, 
consisting of fifteen interviews with specialists in brand communications and 
storytelling, from distinct segments, occupying managerial positions, and in charge of 
annual marketing budgets equal or superior to R$ 1.000.000. The result of this work is 
an objective framework to guide the use of content marketing and storytelling for 
branding, comprehending twelve steps, supported by the experience of industry 
leaders with significant experience in the disciplines. 

 

Key-words: Content marketing, storytelling, branding, marketing archetypes 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os últimos vinte anos viram a progressiva adoção da telefonia celular e da internet pela 

população brasileira. Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia (SECOM, 2015), o número de 

linhas celulares no país já supera o total de habitantes e a penetração da internet alcança mais 

de 51% população, atingindo 107 milhões de pessoas. Além de marcantes sob o ponto de 

vista absoluto, os números fazem do país o quarto maior contingente de internautas do mundo 

e o terceiro com maior tempo gasto em navegação na rede (BBC, 2014).  

A conexão direta, constante e com parâmetros claros de eficiência que estas tecnologias 

proporcionaram entre pessoas e empresas, foi interpretada como uma boa alternativa para a 

construção de marcas: em dezembro de 2014, os investimentos publicitários na internet no 

Brasil chegaram a R$ 8,3 bilhões, mais de 20% do total investido, o que fez dela a segunda 

maior mídia no país  (IAB, 2014). 

Contudo, a própria genética do meio tem tornado essa missão mais complexa. Tendo sido 

concebida de forma multidirecional, permitindo o compartilhamento de conteúdo multimídia 

por qualquer usuário, pessoa ou empresa, a internet levou a humanidade a um patamar sem 

precedentes na sua produção.  Assim, a competição original que era por vendas e participação 

de mercado, extrapola para a captura da atenção do consumidor e faz de todas as empresas 

potenciais produtoras de mídia com a necessidade de gerar conteúdo relevante e engajante 

para seus consumidores. Muito mais complexo do que isso, elas passaram a disputar com 

qualquer pessoa, incluindo amigos e familiares de seu público-alvo, agora também produtores 

de conteúdo, a sua atenção (PULIZZI, 2014). 
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Como consequência desta realidade, os dois principais veículos de mídia digital do mundo, 

Google e Facebook, destinos das maiores fatias do investimento publicitário em internet, 

desfrutam de tamanha demanda que conseguiram consagrar uma nova dinâmica comercial na 

qual os anunciantes têm que participar de leilões para conquistar cliques em seus links ou 

impressões em suas redes de conteúdo.  

Isso tem tornando cada vez mais cara a conquista de audiência pela compra de espaço 

publicitário e feito da produção de conteúdo relevante, que as pessoas procurem e 

compartilhem, como uma alternativa, mais do que viável, necessária para a construção 

sustentável de marcas.  

Tendo sido o marketing de conteúdo uma disciplina mais rara na prática mercadológica no 

país até o começo do século XXI e que por força do universo digital e das mídias sociais foi 

cataputalda para uma posição de protagonista da comunicação de marcas, o profissional da 

área depara-se com uma necessidade crescente de obter mais conhecimento acerca da sua 

utilização, visando provê-lo com conceitos, métricas e parâmetros que justifiquem, estruturem 

e norteiem a atividade de produção de conteúdo como forma de melhorar a sua performance 

mercadológica. 

O problema desta dissertação é: como utilizar o marketing de conteúdo e o storytelling para 

construir marcas. 

1.2 - OBJETIVOS DA PESQUISA 

Este trabalho tem como objetivo geral propor um framework de referência para auxiliar 

gestores de comunicação a implementar o marketing de conteúdo e o storytelling nas suas 

estratégias para construção de marcas, considerando as transformações que ocorreram no 

âmbito das mídias e da relação entre marcas e consumidores nos últimos vinte anos. 
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Para viabilizar este objetivo geral, fez-se necessária a investigação dos seguintes objetivos 

específicos:  

a) Saber se o marketing de conteúdo e o storytelling cresceram em adoção e investimento 

como reação a este novo cenário; 

b) Verificar quais são os processos e metodologias para planejamento e criação de 

conteúdo e histórias de marcas; 

c) Identificar técnicas e procedimentos para a gestão e otimização do marketing de 

conteúdo e o storytelling; 

d) Estabelecer indicadores para a avaliação da eficácia da utilização do marketing de 

conteúdo e do storytelling para a construção de marcas. 

1.3 - JUSTIFICATIVA 

A construção de marcas é uma prática fundamental para a comunicação da proposição de 

valor de uma empresa para seus clientes e consumidores, sendo reflexo de um posicionamento 

ao mesmo tempo único, crível, relevante e consistente. 

Marcas poderosas além de vender mais e com melhor rentabilidade, são valorizadas também 

pelo mercado investidor, sendo contabilizadas como ativos financeiros dentro de um balanço 

patrimonial (AAKERS, 1996, p.7-8). 

Com esta finalidade, uma parcela significativa dos orçamentos das empresas é investida na 

comunicação de marcas. Segundo dados do estudo Retrospectiva e Perspectivas do Ibope 

Media (KANTAR, 2015), os gastos publicitários no Brasil em 2014 cresceram 8% em relação 

a 2013, passando de R$ 112 bilhões para R$ 121 bilhões. Estes números tendem a ser ainda 

mais significativos, considerando-se que a cobertura dos gastos com veículos de comunicação 
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digital ainda é reduzida e não há dados sobre as despesas com a produção das peças e 

conteúdos veiculados. 

Logo, a identificação de conceitos, modelos e técnicas para a sua construção, bem como a 

otimização dos seus gastos, devem ser prioridades corporativas para empresas de todos os 

setores econômicos. 

Uma das possibilidades emergentes para se atingir tal fim se dá pela produção e 

compartilhamento de conteúdo de marca para seu público-alvo, numa atividade chamada de 

marketing de conteúdo, adotada por mais de 95% das empresas norte-americanas com mais de 

1000 funcionários (PULIZZI, 2014).  

Dentre as diversas linhas autorais esta pode seguir, a transmissão por meio de histórias – 

numa técnica chamada de storytelling - se mostra uma das mais poderosas e instigantes, ao 

produzir engajamento do consumidor em torno de uma narrativa mais do que útil, envolvente, 

inspiradora e emocionante (GODIN, 2009, p.3-8). 

Tendo em vista que a utilização do marketing de conteúdo e do storytelling para a construção 

de marcas fortes são práticas recentes para a maioria das empresas no Brasil, com poucos 

indicadores confiáveis acerca da sua utilização e desempenho, profissionais de marketing e 

comunicação, bem como acadêmicos ainda carecem de conceitos, técnicas e parâmetros para 

responderem aos desafios potenciais apresentados. 

Esta dissertação procura contribuir para o desenvolvimento dos corpos teórico e prático destas 

técnicas por meio de uma pesquisa junto a empresas com notória experiência na sua aplicação, 

tanto anunciantes, como agências de comunicação e fornecedoras especializadas. Dado o 

grande porte das empresas participantes, o estudo pode ser complementado pela investigação 

junto a negócios de outros tamanhos e características. 
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1.4 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

1.4.1 A natureza da pesquisa 

Citando Mattar (1996, p.18), a pesquisa qualitativa: 

…visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os 
primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e 
a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, 
pouco ou inexistentes. 

Posto que o estudo se propôs a promover um entendimento inicial e geral sobre o marketing 

de conteúdo e o storytelling no Brasil, cujas práticas tornaram-se bastante disseminadas, ainda 

que não plenamente dominadas, e prover os profissionais de marketing com referências que 

os auxiliem a tomar decisões mais abalizadas sobre a sua aplicação, essa modalidade de 

pesquisa se revelou a mais apropriada, conforme os predicados expostos. 

O tipo de pesquisa adotado foi a entrevista em profundidade face a face individual que, 

seguindo a sugestão de Creswell (2010, p. 216), valeu-se de um protocolo (APÊNDICE 1) 

composto por instruções sobre o procedimento padrão e um roteiro não estruturado, com 

questões abertas e subsequentes que visaram levantar opiniões e experiências de profissionais 

de comunicação e marketing sobre o tema proposto. 

1.4.2 Sujeitos da pesquisa 

Assumindo que uma das vantagens da pesquisa qualitativa é a sua disposição intrínseca de 

valorizar as diferentes percepções dos entrevistados, objetivando a reprodução de múltiplas 

realidades, ao invés de procurar generalizações  (CRESWELL, 2010, p.228), procurou-se 

compor uma base de respondentes com representantes de diferentes setores econômicos, 

agregando profissionais de empresas fabricantes de bens de consumo, prestadoras de serviço e 

fornecedoras especializadas em comunicação e marketing. 
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O fato da utilização do marketing de conteúdo e do storytelling não ser contabilizada, 

avaliada ou auditada por nenhuma instituição tornou a seleção dos participantes um tanto 

mais complexa. Na falta de dados para identificar seus praticantes por seus gastos, resultados 

ou premiações, a dificuldade foi contornada pela arbitragem do pesquisador, mediante 

consulta a profissionais atuantes em empresas expoentes na área. 

O grupo pesquisado consistiu de quinze sujeitos, selecionados intencionalmente, atualmente 

ocupando cargos de gerência ou diretoria, responsáveis pela comunicação de marcas com 

orçamentos anuais de comunicação iguais ou superiores a R$ 1.000.000, sendo nove 

indivíduos procedentes de agências de comunicação e consultorias e seis anunciantes. 

O requisito do cargo de gerência deveu-se à proposta do estudo de se embasar em opiniões e 

experiências de profissionais com referências e senso crítico suficientes para poder avaliar as 

diferentes facetas da disciplina.   

Ademais, a demanda por um piso orçamentário de investimento em comunicação visou 

formar uma base de respondentes com vivência das múltiplas modalidades de comunicação, 

capazes de produzir comparações entre estas e discernir as características, vantagens e 

desvantagens relativas. 

O perfil dos entrevistados é descrito no quadro 1.  

Quadro 1 - Perfis dos entrevistados 

Empresa           Segmento   Código entrevistado 

Loducca             Propaganda    S1 

FCB                   Propaganda    S2 

Bullet                 Promoções e eventos   S3 
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Quadro 1 - Perfis dos entrevistados (continuação) 

Empresa           Segmento   Código entrevistado 

Lowndes Live marketing    S4 

24/7 Relações públicas   S5 

FMCom Comunicação corporativa  S6 

Kantar Pesquisa     S7 

Trip  Branded content    S8 

Seragini  Branding     S9 

Diletto Bens de consumo   S10 

Do bem Bens de consumo   S11 

Nike Bens de consumo   S12 

Fazendo História Serviços terceiro setor   S13 

Yahoo Serviços - tecnologia   S14  

Spotify Serviços - tecnologia   S15  

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

1.4.3 Coleta de dados: instrumento e procedimento 

Ao contrário da pesquisa quantitativa, nos estudos qualitativos o pesquisador é o instrumento 

principal de investigação, tanto para a coleta como para a análise dos dados, servindo-se para 

tanto de seu conhecimento tácito - intuitivo ou sentido, para produzir interpretações sobre os 

temas discutidos (CRESWELL, 2010, p.231). 

No caso específico deste estudo, o pesquisador valeu-se de sua experiência de 23 anos de 

atuação na área de marketing e comunicação de empresas com notória competência na 

construção de marcas, como Ambev, L’Oréal, Procter & Gamble e J. Walter Thompson, para 
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conduzir as entrevistas e suas análises de forma crítica, imparcial e sensível, procurando 

apreciar as sutis nuances e particularidades presentes nas narrativas dos diferentes 

entrevistados. 

Segundo sugestão de Creswel (2010, p. 216), foi-se desenvolvido um protocolo para as 

entrevistas, com todas as instruções que deveriam ser seguidas na sua realização, bem como 

um roteiro para guiar as conversas (APÊNDICE 1). 

A abordagem às pessoas foi feita por meio de correio eletrônico e posterior contato telefônico 

para agendamento da data e local para sua realização. Com o intuito de preservar a 

naturalidade das respostas, as entrevistas se deram nos locais de trabalho dos participantes ou 

em ambientes públicos de sua preferência, levando em consideração o conforto, a 

conveniência e a compatibilidade com os seus gostos.  As poucas orientações feitas quanto à 

escolha do local foram no sentido de garantir privacidade e a não concorrência com outras 

mídias – como TV, rádio, computador e telefone celular. 

De acordo com a determinação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, as entrevistas 

foram sempre iniciadas pela apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

que informou aos participantes o compromisso ético da pesquisa e as possibilidadades que 

tinham caso quisessem comunicar alguma irregularidade ou desconforto na sua aplicação 

(APÊNDICE 2). 

Na sua sequência, foi feita uma pergunta chamada de “quebra-gelo”, de baixa complexidade, 

que teve como intenção deixar o entrevistado mais confortável e descontraído em relação à 

pesquisa. Assim, pediu-se para ele falar sobre a sua experiência profissional com construção 

de marcas. 
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Fiel à intenção exploratória do estudo, o roteiro seguiu a recomendação de Marconi e Lakatos 

(2005), valendo-se exclusivamente de perguntas abertas, o que pretendeu dar espaço para o 

participante desenvolver seu raciocínio a partir de suas próprias premissas e prover a conversa 

com permeabilidade para identificar e explorar ideias e pensamentos que não tivessem sido 

previstos no referencial teórico. Os temas abordados foram:  

1. A evolução na comunicação de marcas; 

2. Percepções gerais sobre o marketing de conteúdo e o storytelling; 

3. O processo para produção de conteúdo e histórias de marcas; 

4. Melhores técnicas e práticas na aplicação das técnicas; 

5. A mensuração da eficácia do marketing de conteúdo e do storytelling para a 

construção de marcas. 

As entrevistas foram conduzidas de forma indutiva, partindo-se de questões mais concretas, 

como as práticas rotineiras relacionadas ao marketing de conteúdo, e evoluindo-se para 

raciocínios mais abstratos que pudessem conduzir a insights relevantes relacionados aos 

temas do estudo.  

O roteiro ainda contemplou algumas subquestões que faziam referência à teoria pesquisada e 

à lente teórica adotada. Assim, abordaram-se os seguintes tópicos: metodologias, utilização de 

pesquisas, cocriação de histórias com consumidores, utilização de narrativas arquetípicas, a 

seleção dos meios para a contação de histórias, considerações execucionais e comparação do 

marketing de conteúdo e o storytelling com outras técnicas. 

Para facilitar a sua transcrição e análise, elas foram gravadas com ciência dos participantes, 

sendo a base de dados complementada com as anotações feitas ao longo das conversas. 
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1.4.4 Análise dos dados 

Para validação dos dados coletados, foi seguida a recomendação de Creswell (2010, p.234-

235) e adotadas múltiplas estratégias, sendo elas: 

- Triangulação das fontes de dados; 

- Verificação das anotações junto aos entrevistados; 

- Utilização de uma descrição densa dos resultados; 

- Esclarecimento do viés do pesquisador; 

- Compartilhamento das informações discrepantes ou negativas; 

- Revisão do conteúdo por pessoas independentes. 

 

A estratégia de análise dos dados foi a teoria fundamentada, em que procura-se explicar os 

dados a partir de um modelo teórico - no caso a construção de marcas por meio da utilização 

do marketing de conteúdo, do storytelling e dos arquétipos em marketing, seguindo passos 

sistemáticos: organização, leitura, codificação, inter-relacionamento e interpretação dos dados 

(CRESWELL, 2010, p.216-224), representados na Figura 1. 

A análise das entrevistas foi feita de forma descritiva, posto que os dados foram expressos por 

meio de palavras, e emergente, considerando que suas conclusões nasceram da negociação 

com os pesquisados sobre as interpretações e significados presentes na sua fala, de forma a 

tentar reconstruir de maneira coerente a sua realidade (CRESWELL, 2010, p. 208-209). 
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Figura 1 - Procedimento de análise e interpretação dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRESWELL, J. Projeto de pesquisa.	Porto Alegre : Artmed, 2010, p. 218 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico será apresentada a revisão da teoria que fundamenta este trabalho, resgatando-se 

de forma breve o desenvolvimento do pensamento em marketing, partindo dos seus 

primórdios até a adoção generalizada da ideia do marketing mix e dos quatro Pê’s pelos 

mundos acadêmico e corporativo, consagrando o modelo proposto pela escola do 

gerenciamento mercadológico. 

Considerando a reflexão dos autores pós-modernos de que as últimas décadas do século XX e 

as primeiras do século XXI presenciaram mudanças significativas e progressivas na sociedade, 

com consequências transformadoras à vida individual e coletiva, inclusive no consumo, que 

adquire papel crítico na expressão da identidade do indivíduo perante a comunidade 

(BAUMAN, 2001, p. 105-107), o estudo apresenta o debate sobre a suficiência do paradigma 

dominante em marketing para responder às demandas desta sociedade que desponta proposto 

pela escola nórdica de pensamento. 

A sugestão de uma nova lógica para a disciplina baseada em serviços em que o valor é 

cocriado com o consumidor por meio da sua experiência de consumo é avaliada à luz da sua 

capacidade de responder a dois fatores disruptivos à ordem mercadológica: a emergência de 

uma nova geração de consumidores, chamada de millenials, com novos valores, crenças, 

comportamentos e atitudes de compras, e os progressos nas tecnologias da informação e da 

comunicação que levaram à massificação da adoção da internet e dos telefones celulares com 

profundas sequelas nas relações com empresas e marcas. 

Finalmente, considerando que as empresas precisarão construir marcas poderosas para atuar 

neste novo contexto, enfrentando o desafio de capturar a atenção de um consumidor hiper-

estimulado pelo novo arranjo midiático, discute-se a oportunidade destas agirem não apenas 

como produtoras de um bem ou prestadora de um serviço, mas também como agentes de 
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mídia, capazes de produzir conteúdo mercadológico que interesse, envolva, engaje e mobilize 

o seu público-alvo. 

Neste sentido, a pesquisa vai se aprofundar na utilização do marketing de conteúdo e do 

storytelling como ferramentas para a construção de marcas, procurando identificar as 

melhores práticas para a sua execução. 

2.1 A vida na modernidade à pós-modernidade  

Iniciada em 1789 com a Revolução Francesa, a modernidade viu nascer e se consolidarem os 

estados nacionais com cartas constitucionais que ofereceram direitos e responsabilidades para 

os indivíduos, tornando-os pela primeira vez na história protagonistas da organização social e 

destinatários dos serviços do Estado (GIDDENS, 1991). 

A individualidade era contida pelos limites de instituições totalitárias – como o governo, 

igreja, universidades e empresas, que alienavam o homem comum das decisões críticas sobre 

o seu futuro, concentravam o saber e o poder, proporcionavam respostas e soluções para as 

pessoas em todos os âmbitos e, por isso estruturavam a vida de forma segura e previsível.  

Filosoficamente, esta época pauta-se pelo racionalismo e pela busca constante da sociedade 

por progresso e desenvolvimento material, acalentando o sonho utópico da perfeição 

(GIDDENS, 1991). 

Na modernidade, o paradigma econômico adquiriu primazia sobre os demais. O 

industrialismo foi sua expressão inicial, unindo capital e trabalho em fábricas, tornando o 

primeiro cada vez mais especializado e padronizado, a produtividade a métrica de avaliação e 

o crescimento o seu objetivo central (GIDDENS, 1991).  
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Esta lógica levou a organizações sempre maiores que procuravam abastecer os mercados com 

bens e serviços produzidos em gigantescas fábricas ou escritórios, imobilizando o capital e 

impondo ao capitalista o ônus da administração do negócio.  

A essa configuração da vida política, econômica e social Bauman (2001, p. 7-24) se referiu 

como o estado sólido da modernidade, valendo-se da metáfora da química clássica, por força 

da interdependência que mantinha seus participantes coesos em sistemas grandes e complexos 

que visavam a estabilidade e a sua perenização. 

A busca por competitividade para poder participar de mercados que foram primeiro se 

internacionalizando e depois se globalizando, levou a um modelo de gestão chamado de 

reestruturação permanente, que persegue incessantemente a produtividade por meio da 

redução de custos e o aumento da produção (NOGUEIRA, 2007, p. 229-244). 

Neste cenário, o compromisso das empresas com o bem estar da comunidade em que se 

originou e dos seus trabalhadores afrouxou-se e os vínculos tornaram-se precários: as fábricas 

migraram para locais com mão de obra mais barata e ambientes econômicos mais eficientes, 

as linhas de produção receberam robôs que substituiram milhões de pessoas, atividades foram 

terceirizadas e as empresas visaram uma estrutura mínima.  

O capital passou a fluir por países, propostas, projetos e mercados à busca de retornos 

melhores, em função das oportunidades que se apresentam, os benefícios, as regras e as 

perspectivas oferecidas por um mundo com fronteiras cada vez mais sutis e conectado por 

tecnologias que associam pessoas, empresas e informações, e viabilizam a instantaneidade 

como possibilidade para a mobilidade (BAUMAN, 2001, p.72-77). 

As consequências destes tempos afetaram as empresas e os mercados: concorrentes têm se 

fundido visando principalmente economias de escala, consolidando categorias inteiras em 
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poucas empresas. Neste movimento, marcas emblemáticas do século XX têm perdido espaço 

para outras e até desaparecido (NOGUEIRA, 2007, p. 217-219). 

Assim, comumente nos deparamos com empreendimentos sediados em países com baixas 

cargas tributárias, produzindo itens em países com mão de obra barata, sendo comercializados 

online em países com maior poder aquisitivo e tendo o serviço de pós venda realizado por 

atendentes em algum local em que as pessoas falem bem o idioma necessário e ganhem pouco.  

Essa mesma lógica penetra nas políticas públicas que passam a considerar a atração de capital 

e a competitividade de suas indústrias em mercado internacionais como prioridades para 

fomentar o seu crescimento e enriquecimento. Isso tem impacto na estabilidade institucional, 

nas regulação dos mercados, na legislação trabalhista e até mesmo nos serviços e garantias 

oferecidos à população  (NOGUEIRA, 2007, 242-245). 

O efeito desta conjuntura sobre as pessoas é enorme. Esta época vai marcar a progressiva 

emancipação do indivíduo de seus vínculos e papéis anteriores, adquirindo a sua liberdade – 

com o bônus de poder fazer suas escolhas sem a tutela de um governo ou de outros 

mecanismos de controle da ordem social e o ônus de ser agora o único responsável pelas suas 

consequências (BAUMAN, 2001, p.25-33).  

A universalização de direitos individuais, a conectividade e a mobilidade proporcionadas pela 

tecnologia e a fragilização na relação com o estado e as instituições, precipitou a sua 

libertação de acordos, vínculos e relações que formavam o tecido social da modernidade - 

como o trabalho formal, a comunidade, a igreja e a própria âncora espacial que vinculava 

pessoas a determinados locais. Só, o indivíduo vê-se na necessidade de defender o seu 

conforto e bem estar, abandonando o compromisso com o bem estar coletivo em prol da 

individualidade. Assim, a vida e os espaços públicos tornam-se separados e segregados e o 

encontro com estranhos e diferentes algo indesejável (BAUMAN, 2001, p.43-52).  
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Incertas sobre o seu destino, libertas das regras e dos papéis que antes desempenhavam e sem 

o respaldo das instituições, as pessoas sentem-se angustiadas.  A multiplicidade de escolhas 

acirra essa sensação, a medida que implica na renúncia às outras opções e traz na sua esteira a 

ansiedade, já que sempre haverá, como pressuposto da primeira fase da modernidade, espaço 

para a melhoria e novas opções. 

Suas escolhas são uma tentativa de solidificar suas existências em torno de uma identidade, 

adicionando coerência e consistência às suas histórias. Contudo, posto que muitas dessas 

escolhas são concebidas e propostas por terceiros a partir de padrões desenvolvidos e 

propagandeados por estes, somados ao fato que seus recursos restringem suas possibilidades,  

resta a dúvida sobre o quão livres as pessoas efetivamente são e, consequentemente, quão 

únicas são as suas identidades (BAUMAN, 2001, p.105-114). 

Por detrás dessas escolhas, há as demandas a serem respondidas – que em um tempo foram 

necessidades mais ou menos concretas, evoluíram para desejos subjetivos e infinitos e 

chegam nesse tempo a quereres de prazeres fluidos e imediatos. O consumo é a ação que 

satisfaz essa demanda e a sua viciosa repetição dá às pessoas a sensação de estarem vivas e 

participando. Em função disso, a competência de escolher bem e continuamente o que se 

compra sinaliza o sucesso de um indivíduo (BAUMAN, 2001, p.79-82).  

A possibilidade de agir sobre esse cenário, ainda que de forma fugaz e incompleta, com 

símbolos que dizem que são a solução e, por isso, acalmam e atenuam a insegurança latentes 

deste mundo, explicam o papel do consumo para o estado psíquico das pessoas e a sua 

transformação num vício paliativo para a sociedade pós-moderna, em que as marcas cumprem 

um papel quase sacerdotal ao preencher o vácuo de referências culturais produzido pelo 

enfraquecimento das instituições de outros tempos (PEARSON, MARK, 2003, p.358). 
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2.2 O paradigma moderno do marketing 

Um paradigma refere-se ao modelo ou padrão aceitos por uma comunidade. No ambiente 

científico, base da ciência normal, seu status advém por ser mais bem sucedido que as ideias 

competidoras na solução dos problemas formulados (KUHN, 1962). Este capítulo apresenta 

como surgiu e estabeleceu-se o paradigma dominante em marketing. 

Segundo Converse (1951), o marketing surgiu como prática corporativa estruturada e área do 

conhecimento no início do século XX como reflexo da modernidade e na esteira do 

capitalismo e da Revolução Industrial, cujo progresso tecnológico levou as empresas a um 

salto de produtividade sem precedentes, ampliando a oferta de produtos e fazendo necessário 

o desenvolvimento de atividades para se escoar a produção excedente.  

O interesse acadêmico pelo desenvolvimento de uma teoria em marketing na academia, 

nasceu de demandas por respostas mais confiáveis para problemas relacionados à precificação, 

distribuição, entidades que participam de um ambiente mercadológico, alternativas que 

dispõem, o caráter temporal da análise, as atitudes e motivações de compradores e vendedores 

e a organização da estrutura de marketing em si (ALDERSON, 1948). 

Ainda segundo Alderson (1948), as respostas para tais problemáticas e a integração de todas 

elas numa disciplina única viria da contribuição de outras áreas do conhecimento como a 

teoria econômica; os estudos dos comportamentos grupais e sociais; e a ecologia 

populacional; aos estudos prévios sobre os temas específicos. 

Com este fim, universidades e organizações começaram a pesquisar modelos para ampliar a 

distribuição pelos diferentes canais e mercados, otimizar os custos e propor técnicas para 

incrementar as vendas para clientes e consumidores (KOTLER, 1972). Ao estudo destas 
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funções deu-se o nome de marketing, sendo o primeiro registro de utilização da expressão 

identificado na Universidade da Pennsylvania, em 1905 (BARTELS, 1970). 

As primeiras escolas de marketing foram a de commodities - que procurou organizar a matéria 

a partir do tipo de produto oferecido, sendo o trabalho de Copeland a grande referência desta 

abordagem; a institucional – que concentrou seus estudos nas atividades dos agentes da cadeia 

de produção, transformação e distribuição; e a interregional que pesquisou às áreas de 

influência dos distribuidores (SHAW et al, 2009). 

À medida que o capitalismo se desenvolveu, os mercados foram sendo povoados por mais 

empresas e coube ao marketing formular e implementar estratégias para sobreviver e superar 

a concorrência, fazendo da competitividade e do desenvolvimento de mercados pautas 

centrais da sua pesquisa e prática.  

Em resposta a esse contexto, de acordo com Michael Baker (2010), o período entre o fim dos 

anos 50 e o começo dos 60 viu nascer e florescer a escola de gerenciamento de marketing, 

especialmente na indústria de bens de consumo nos Estados Unidos, que consolidou a 

problemática mercadológica na gestão de quatro variáveis controláveis: produto, preço, ponto 

de venda e promoção, que influenciariam a resposta do consumidor, resultando numa posição 

de vendas e imagem de marca.  

Esta ideia, concebida originalmente por McCarthy (1960), introduziu ao mundo acadêmico e 

corporativo o paradigma dos quatro Pê’s de marketing, em referência à letra inicial das quatro 

variáveis (Quadro 2). O conceito adquiriu os seus contornos finais com a colaboração de 

Borden (1964) que sugeriu o nome de marketing mix para o composto mercadológico gerado 

pelas definições do gestor de marketing para cada uma dessas dimensões do produto, visando 

capturar valor e oferecê-lo ao consumidor, cujo ponto de vista passa a ser o ponto de partida 
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para toda a administração e planejamento da disciplina, como exposto por Bartels (1970) em 

sua descrição da evolução do pensamento em marketing. 

A elegância, simplicidade e universalidade da sua proposta fez com que vários acadêmicos a 

adotassem nas suas linhas de pesquisa, fazendo dela o paradigma dominante da teoria em 

marketing, adotada tanto no meio acadêmico como corporativo. 

Quadro 2 - Os quatro Pê’s em marketing 

Variável 

controlável 

Significado 

Produto As especificações sobre a constituição do produto a partir das 

necessidades e desejos do consumidor, incluindo marca, embalagem, 

serviços complementares e manutenção. 

Preço Como o preço final de um produto é definido, levando em 

consideração descontos e as margens dos intermediários. Sua 

definição passa pela relação com concorrentes, o valor entregue pelo 

produto para o usuário, sua escassez, os custos de produção e 

contingências como sazonalidades e oportunidades comerciais. 

Ponto-de-venda (ou 

distribuição) 

Define as regiões, canais e meios pelos quais o produto vai chegar até 

determinados perfis de consumidores-alvo 

Promoção Abrange propaganda, promoção de vendas, publicidade, relações 

públicas, marketing direto, marketing digital, patrocínios, endossos e 

as demais ferramentas para promover um produto, marca ou empresa. 

Fonte: Admnistração de marketing/ Philip Kotler, 1986  
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Conhecido como o Pai do Marketing Moderno, Kotler (1998) aplicou rigor e análises 

matemáticas para organizar a teoria de marketing, definindo seu conceito genérico como o 

estudo das maneiras pelas quais as transações são criadas, estimuladas, facilitadas e 

valorizadas (KOTLER, 1998).  

Do ponto de vista estratégico, o gerenciamento do marketing em mercados não-monopolistas 

deveria responder a três perguntas fundamentais (LAS CASAS, 2006): 

• Como segmentar o mercado? 

− A segmentação do mercado visa dividi-lo em grupos quantificados, valorizados, 

homogêneos e acionáveis, a partir de variáveis que podem ser, por exemplo, 

demográficas, de consumo, geográficas ou psicográficas (KOTLER, 1986, P. 233-

249). 

• Qual o público-alvo da marca? 

− A partir da segmentação de mercado, a empresa deve escolher um ou mais 

segmentos cujas características, expectativas e atitudes, proporcionem os melhores 

resultados para si, numa prática chamada de targeting (AAKER, 1996, p. 179). 

Para tanto, pode levar em consideração, dentre outras alternativas, o tamanho do 

segmento, o preço que pode praticar junto a ele, os recursos internos – 

competências, tecnologias, pessoas, reputação e equipamentos - que dispõe em 

relação aos seus concorrentes, o nível de competitividade existente e a sua 

tendência de crescimento em tamanho e valor. 

• Qual o posicionamento da marca junto a este público-alvo? 

− Para um target específico, as empresas constituem um posicionamento 

competitivo, materializado por meio do composto mercadológico e consolidado 

por uma imagem de marca. Al Ries e Jack Trout (1989, p.1-7), ressaltaram o papel 
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central deste conceito dentro da estratégia mercadológica, ao servir como um 

poderoso fio condutor na direção de uma posição única, crível, consistente e 

relevante na cabeça dos seus clientes e consumidores.  

O modelo proposto pela escola do gerenciamento de marketing foi massivamente adotado por 

empresas de bens-de-consumo, definindo não apenas o seu escopo, como também a estrutura 

ideal para operá-lo, baseado em gerências de produto servidas por áreas de serviços em 

marketing que respondiam por tarefas que demandavam a atenção de especialistas. 

Como abordado no capítulo anterior, as últimas décadas do século XX trouxeram mudanças 

significativas para a humanidade, com efeitos sobre seus valores e comportamentos, o que 

levou, dentre outros, a uma revisita ao conceito de marketing e a discussão sobre sua 

adequação para sociedades em transformação. 

2.3 O impacto da pós-modernidade sobre o marketing 

Clancy e Schulman (1993, p. 34-35), sugerem que a mudança nas crenças, valores e atitudes 

do consumidor e a emergência de fatores tecnológicos são fatores críticos numa análise 

ambiental mercadológica.  

A pós-modernidade conjuga ambos os vetores:  chegou à idade adulta um novo perfil de 

indivíduo, chamada de millenials e observa-se acelerado progresso nas tecnologias da 

informação e da comunicação (MOTTA, CALLIARI, 2012, p.10-12).  

Desta forma, o marketing não escapou dos tentáculos desta modernidade líquida, 

experimentando profundos questionamentos e revisões na sua teoria e prática. 

 

2.3.1 Os millenials 
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A população mundial registra desde 1999 a chegada à maioridade de uma nova geração de 

pessoas, nascidas entre os anos de 1981 e 1995, que em 2016 terão entre 21 e 35 anos de 

idade, e receberam a denominação de Millenials ou Geração Y (HOWE, STRAUSS, 2009).   

A segmentação de pessoas por gerações, ou intervalos de nascimento, é uma maneira de 

procurar entender um recorte etário específico da sociedade a partir dos marcos políticos, 

sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, demográficos e aleatórios que ocorreram durante 

a sua infância, adolescência e primeiros anos da vida adulta, de forma a gerar um perfil médio 

de cidadão, cujos valores, atitudes e comportamentos explicam-se parcial ou integralmente 

por eles, que, por sua vez, com o tempo, transformam o panorama da sociedade da qual fazem 

parte (HOWE, STRAUSS, 2009). 

Os millenials são frutos da soma dos arranjos familiares tradicionais com as novas 

possibilidades que uma sociedade em transformação proporcionou: famílias menores, com 

uma diferença de idade cada vez maior entre pais e filhos, sendo muitos filhos de casais 

divorciados que formaram outras famílias, de mães provedoras – solteiras ou não, ou de 

parentes homossexuais (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.37-47).  

Independentemente da configuração familiar, a geração que os antecedeu visou progredir 

socialmente pelo trabalho intensivo em ambientes econômicos recessivos – e por isso foram 

chamados de workaholics. Se tantas horas dedicadas à carreira resultaram em ascensão 

financeira e conforto material, por outro lado produziram o sentimento de culpa ante a 

educação de seus filhos, que foi expiado com carinho, presentes e uma educação mais liberal 

e até permissiva – o que lhes fez confiantes e seguros, sem pressa de deixar o conforto do lar 

para encarar as vicissitudes da vida adulta (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.37-47). 

Sua infância e adolescência foram vividas numa época que compreendeu algumas conquistas 

substanciais da humanidade, tais como: um período de paz prolongada na maior parte do 
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mundo; o fim da guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética com a vitória do 

capitalismo sobre o comunismo; a globalização econômica com progressiva suavização das 

fronteiras e barreiras entre povos e nações; crescimento econômico em que o emprego e a 

renda cresceram não apenas no mundo desenvolvido, mas também em nações de capitalismo 

tardio; a adoção da democracia por quase todos os países do globo; grande progresso nos 

principais indicadores de educação e saúde; e uma preocupação crescente com o meio 

ambiente (HOWE, STRAUSS, 2009). 

Um dos reflexos da maior educação é o desenvolvimento da tolerância e respeito à 

diversidade, bem como o questionamento da ordem estabelecida por gerações passadas, 

fazendo da frase “você não me representa” um mantra repetido nas suas contestações e 

reinvidicações frente à instituições como a escola, a igreja, os grupos políticos, as empresas e 

a própria família  (CALLIARI, MOTTA, 2012, p. 177).  

Este vazio ético e moral é em grande parte preenchido por produtos e marcas, que, ao propor 

caminhos éticos e estéticos, ajudam a definir comportamentos, valores e estabelecem 

referências por meio dos quais os jovens afirmam sua identidade, compreendem o seu 

ambiente e fazem as suas escolhas (PEARSON, MARK, 2003, p.375-376). 

 

Este cenário tem levado a construção de marcas maiores que os próprios mercados em que 

atuam, símbolos que representam épocas inteiras, fases da vida, estilos de vida e 

personalidades (PEARSON, MARK, 2003, p.17). Seu alcance se tornou cada vez maior a 

medida que as empresas se internacionalizaram e as pessoas podem acessá-las. 

2.3.2 O progresso nas tecnologias da informação e da comunicação 

As inovações ocorridas nas tecnologias da comunicação e da informação, em especial a 

universalização da internet e a telefonia celular, ao viabilizar a conexão instantânea e a partir 
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de qualquer lugar entre pessoas, ideias e instituições, foram duas das mais poderosas 

catalisadoras para a criação de uma sociedade pós-moderna, permeando as mais diversas 

dimensões da rotina dos millenials, alterando os seus hábitos de consumo e a forma como se 

relacionam com produtos, organizações e entre si e fazendo imperiosa a revisão do paradigma 

de marketing  (DHOLAKIA et al, 2009).  

Um olhar rápido sobre o ambiente mercadológico atual já é suficiente para identificar os seus 

profundos efeitos sobre o marketing mix de milhares de categorias, a medida que os 

consumidores passam a agregar à sua cesta de consumo itens virtuais, cada vez mais 

comprados de pontos de vendas online, por preços que muitas vezes podem ser pesquisados 

instantaneamente ou definidos em leilões digitais e promovidos não apenas pelas empresas 

que os produzem mas também pelos próprios usuários por meio de redes sociais e outros 

meios digitais de conexão (MOTTA, CALLIARI, 2012, p. 83-94).  

O Pê de produto experimenta grande transformação em diversas categorias de consumo, 

trocando as melhorias incrementais de décadas passadas por avanços significativos na sua 

forma e função. Assim, diversos bens e serviços passaram a ser produzidos e consumidos 

digitalmente, reduzindo a necessidade da sua existência física, de intermediários e custos 

operacionais. Seus ciclos de vida aceleraram-se, tornando obsoletas suas versões originais, 

precipitando o fim de categorias tradicionais e universalizando outras que sequer existiam 

anos atrás.  

Nestes mercados, o ritmo de surgimento e extinção de marcas tornou-se muito veloz, 

causando um substancial rearranjo das forças relativas de marketing que antes pareciam 

sólidos patrimônios da cultura e do dia-a-dia das pessoas. Nesta direção, o ranking da Revista 

Forbes (2015) identificou que das vinte marcas mais valiosas do mundo onze são do segmento 
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de tecnologia – destacando-se nas três primeiras posições a Apple (número um), a Microsoft 

(número dois) e o Google (número três).  

Nesta nova realidade mais virtual, interativa e colaborativa, a consideração do cliente ou 

consumidor como parte ativa do processo de criação de valor e não apenas para quem as 

empresas direcionam as suas táticas mercadológicas, parece mais do que sensata, uma 

condição para a sobrevivência (ESPALLARDO, 2003).  

Esse novo contexto afeta também o Pê de preço e a percepção de valor dos produtos. 

Primeiramente, por possibilitar ao consumidor comparar em poucos segundos o preço de 

produtos em milhares de pontos de vendas online, munindo-o com mais informação e 

aprimorando sua capacidade de tomar decisões. 

O preço é ainda mais desafiado à medida que produtos similares podem ser facilmente 

escrutinados e avaliados, por meio das muitas ferramentas de comparação disponíveis e 

alimentadas pelas opiniões tanto de especialistas como de outros consumidores, reduzindo a 

subjetividade da compra e a assimetria da informação entre empresas e consumidores.  

A alteração da configuração dos produtos e da distribuição podem onerar ou reduzir custos, 

pilar fundamental para a determinação de preços e, portanto, da viabilidade econômica da 

oferta de uma empresa. 

O ponto de venda, o terceiro Pê do corolário dominante de marketing, também passa por 

profunda disruptura, rapidamente se virtualizando e passando a responder à lógica digital que 

impõe as demandas por instantaneidade, relevância, comparação e intensifica a sua exposição 

ao juízo público.  

A competitividade do varejo, que foi multiplicada pela globalização e pelo surgimento de 

lojas virtuais, tornou-se exponencialmente mais complexa pela possibilidade dos indivíduos 
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começarem a oferecer também os seus produtos – novos ou usados - misturando os papéis 

antes tão bem consolidados de fornecedores e consumidores (MOTTA, SANTOS, 

SERRALVO, 2008, p. 23-39). 

A oportunidade de contato com o consumidor antes da decisão de compra nos ambientes 

digitais tornou-se uma prerrogativa do consumidor, dando espaço para o desenvolvimento de 

novas ferramentas para a promoção de vendas.  

As vendas realizadas virtualmente também demandam um novo tratamento da operação 

logística, em que muitas empresas precisam fazer chegar seus produtos não mais apenas aos 

pontos de vendas, mas também às casas dos consumidores – passando a demandar por 

competências e parceiros que até então não existiam.  

Finalmente, a pós-modernidade comprometeu as estruturas do Pê de promoção ao revelá-la 

quase que invariavelmente irrelevante, indesejável e desnecessária para um consumidor cada 

vez mais educado, crítico e aparelhado para contestar seu teor e utilidade (GRÖNROOS, 

2009).  

Tida como o estandarte do marketing tradicional, a propaganda precisa passar por profunda 

revisão para sobreviver não apenas ao escrutínio de sua efetividade, mas também ao seu 

próprio sentido para essa sociedade que não precisa mais de seu patrocínio para acessar 

conteúdos que lhe interessam, razão pela qual ela era compulsivamente exibida ao 

consumidor nos tempos de dominância midiática da televisão, jornal, revista, rádio, outdoor e 

cinema (GRÖNROOS, 2009). 

McKenna (1991) já sentenciava a propaganda tradicional como majoritariamente inócua e 

com mínimos efeitos para o desenvolvimento da marca. Sintomas da construção de um 

posicionamento estanque, ele ainda sugeriu, numa época anterior à da adoção da internet pela 
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população média, que a adaptabilidade, a flexibilidade e a responsividade – que deveriam ser 

os fundamentos norteadores da comunicação mercadológica – seriam virtualmente 

inexistentes na comunicação de massa, numa postura de evidente soberba ante a voz 

individual e coletiva dos consumidores.  

Neste sentido, a pesquisa realizada por Nail  (2005) detectou uma vertiginosa erosão na 

percepção da importância da propaganda junto a consumidores. De acordo com o estudo, num 

intervalo de apenas dois anos, 40% menos pessoas concordaram que propaganda era uma boa 

maneira de aprender sobre um produto, 59% menos pessoas disseram que compram um 

produto por causa de sua propaganda e 49% menos pessoas acharam que as propagandas as 

entretiveram. 

Paradoxalmente a esse momento da ferramenta, as mídias tradicionais  tornaram-se caras 

demais para a imensa maioria das empresas anunciantes por conta da limitação de inventário 

publicitário e a multiplicação de anunciantes – numa situação típica de valorização por conta 

do desequilíbrio entre a oferta e procura.  

A revisão do modelo tradicional acelerou-se pela propagação da internet como ferramenta de 

conexão entre pessoas, empresas e conteúdos. Mais do que substituir, a internet veio para se 

somar às demais mídias, ampliando as possibilidades que as empresas têm para impactar e 

convencer o consumidor a escolher a sua oferta, sobressaindo-se pela interatividade e 

conectividade inerentes à sua concepção (MOTTA et AL, 2015). 

Empoderados por aparelhos e plataformas digitais que fizeram acessíveis mídias e formatos 

antes restritos às grandes empresas especializadas, as pessoas agora transpõem para formatos 

midiáticos trechos de suas vidas, relações sociais e expressões culturais, num processo 

chamado de midiatização (COULDRY, 2008), passando a competir com veículos de mídia 

pela atenção da sua rede de relacionamentos – que torna-se cada vez mais fragmentada, 
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aumentando a dificuldade para uma marca ser notada e preferida, tanto pontual quanto 

repetidamente.  

Apesar dos recursos agora disponíveis ao gestor da comunicação, um estudo sobre as dez 

maiores fanpages brasileiras no Facebook mostrou que as marcas ainda utilizam o novo meio 

de forma antiga - unidirecional e não interativa, desconsiderando seu potencial para construir 

relações com seus consumidores. Para efeito de exemplo, a pesquisa observou que apenas três 

destas páginas responderam a uma mensagem enviada pelo observador netnográfico, 

enquanto a maioria ignorou a sua tentativa de interação (MOTTA et al, 2015).  

Não bastasse isso, o consumidor passou a ser abordado por um número cada vez maior de 

empresas que o tem como alvo para sua mensagem mercadológica, resultando numa 

dificuldade sem precedentes para conquistar relevância e audiência que só poderá ser 

transposta por investimentos crescentes na compra de espaços publicitários ou pela habilidade 

em produzir conteúdo que o interesse e mobilize.  

Assim, o escopo da concorrência entre as empresas transcendeu a venda de produtos e agora 

chega à disputa pela sua audiência e engajamento online. Isso elimina as barreiras das 

categorias de produtos e faz com que milhares de anunciantes concorram entre si, 

independentemente do que oferecem, para abordar o target e firmar a sua posição 

mercadológica, onerando o investimento em mídia que hoje passa a ser feito nas principais 

empresas de mídia por meio de leilão digital – em que quem dá mais aparece. O resultado 

disso é um declínio acentuado da eficiência publicitária, incompatível com a sua fatia do 

orçamento das empresas (GRÖNROOS, 2009). 

Se por um lado o universo de conteúdo disponível e consumido cresceu explosivamente, pelo 

outro nunca houve tantas ferramentas para identificar e impactar precisamente o consumidor. 

Os sempre crescentes bancos de dados gerados pelos consumidores, somados ao potencial 
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crescente de processamento dessas informações, permitem às empresas segmentá-los como 

preferirem, gerar produtos customizados, tornar o timing e o local das ações absolutamente 

sincrônicos com suas as necessidades, fazendo da gestão dos bancos de dados a fábrica do 

século XXI (DHOLAKIA et al, 2009). 

Bryson, Kenwright, Cox, Elwsworth e Haimes (1999) foram os primeiros a utilizar o termo 

Big Data para denominar a previsibilidade que a análise estatística da imensidão dos dados 

gerados digitalmente pelos usuários aferiu ao processo decisório. Aplicado à pesquisa 

mercadológica, ela permitiu correlacionar as pegadas digitais dos consumidores com seus 

comportamentos futuros, inclusive os relacionados a consumo de mídias e produtos, passando 

a ser uma ferramenta de grande precisão para a gestão mercadológica de uma empresa. 

Mais do que um novo cenário para a comunicação publicitária, entende-se que faz-se 

necessária uma mudança na forma de se construir e gerenciar marcas para que elas adquiram 

ritmo para sobreviver a um mercado em movimento, em que a grande ideia de ontem não é 

mais garantia de permanência amanhã. 

Partindo do cenário em que elementos disruptivos atacam todas as funções do marketing mix, 

torna-se importante questionar a sua capacidade de responder às questões e problemas que a 

sociedade apresenta aos praticantes e pesquisadores desta área do conhecimento. 

2.4 A emergência de uma nova lógica dominante para o marketing 

O principal contraponto à escola de gerenciamento de marketing foi feito pela escola nórdica, 

nome dado em referência à procedência dos autores e instituições de ensino que formularam a 

crítica, que propôs o relacionamento com clientes como objeto de estudo da disciplina ao 

invés da transação, cabendo ao marketing formular promessas e apoiar a cocriação de valor 

pelos seus clientes nos processos individuais de consumo (GRÖNROOS, 2009). 
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Considerando que muitos dos novos produtos e marcas viabilizados pelo progresso 

tecnológico, por força do seu caráter multidirecional, pressupõem uma participação mais 

evidente e vigorosa do consumidor na cocriação de valor, seja pela parcela intangível 

adicionada por ele à oferta original da empresa, seja pelo papel que cumpre na construção da 

sua imagem, o atual contexto torna mais palpável a lógica da dominância dos serviços, 

proposta por Vargo e Lusch (2004).   

O exemplo dado por Levitt (1974) de que os consumidores não compram brocas para 

furadoras, mas sim furos na parede, ilustra a sua participação na construção de valor e reforça 

o caráter de prestação de serviços embutida no bem vendido mesmo para categorias mais 

tradicionais. 

Assim, o marketing assume o papel de facilitador e parceiro do consumidor na construção 

destas experiências de consumo, conquistando uma nova ordem de vantagem competitiva que 

lhe permite exercer um novo tipo de controle sobre a demanda (PRAHALAD, 

RAMASWAMY, 2004).  

Pelo ponto de vista da organização da estrutura de marketing, o modelo atual também falha ao 

restringir a sua prática a um departamento específico cujas responsabilidades são muito mais 

pertinentes à transação do que à entrega efetiva de valor e ao desenvolvimento de 

relacionamentos com o consumidor. Estas funções, a cargo de outros departamentos, 

deveriam ser integradas à estratégia de marketing (GRÖNROOS, 2009).  

A crítica de Grönroos (2009) de que o paradigma dos quatro Pê’s é reducionista, funcionalista 

e pouco estratégico revela-se menos herética na medida em que a tecnologia viabiliza 

relacionamentos significativos com consumidores e clientes, bem como acentua as 

possibilidades de cocriação de valor.  
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Numa direção semelhante, Baker (2010) identificou a preocupação com as necessidades e 

desejos dos consumidores e um esforço genuíno para estabelecer com eles diálogos e relações 

de longo prazo como pressupostos da filosofia mercadológica que deve servir como uma 

diretriz corporativa e não como uma relação de funções. 

Todas essas considerações levaram a uma nova definição para marketing  (GRÖNROOS, 

2006b), que apesar de não ser universalmente adotada, esforça-se por responder aos principais 

elementos esperados da disciplina por esta sociedade pós-moderna:  

Um foco no cliente que permeia todos os processos e funções dentro de uma 
organização, sendo direcionado à formulação de promessas por meio de uma 
proposição de valor, capacitando o preenchimento das expectativas 
individuais geradas por essas promessas e apoiando o seu cumprimento 
pelos processos criadores de valores dos clientes, desta forma viabilizando a 
criação de valor pelos processos da empresa, dos clientes e de outros 
stakeholders. 

2.5 A construção de marcas na sociedade pós-moderna 

Segundo a Associação Americana de Marketing (2015), a marca pode ser um nome, termo, 

desenho, símbolo ou qualquer outra característica que torne as ofertas de cada vendedor 

únicas e reconhecíveis. Mais do que isso, ela deve facilitar e promover a recorrência das 

transações e relacionamentos com seus clientes e consumidores, tendo sido adotadas desde a 

antiguidade e popularizadas já na Idade Média. 

Imbuídas não apenas de atributos racionais, mas também de elementos humanizados e fortes 

cargas simbólicas, as marcas passaram a identificar não apenas a oferta de um fabricante, 

como o próprio perfil de seu consumidor – que recorre a elas tanto para cumprir seus desejos 

e necessidades objetivos quanto para afirmar a sua identidade perante a sociedade. A compra 

e o uso de determinadas marcas passaram a qualificar seus consumidores e sintetizar o que 

são ou gostariam de ser (BAUMAN, 2001, p. 93-114).  
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Como proposto pela teoria da psicologia, as marcas agem como uma das manifestações 

possíveis da persona na medida que atuam como formas de apresentação do indivíduo para o 

mundo, servindo para afirmar sua identidade e influindo na maneira como abordam e 

resolvem seus problemas (PEARSON, MARK, 2003, p.52-54).  

Do ponto de vista econômico, essa engenhosa construção permitiu que as empresas 

capturassem não apenas mais vendas para si, mas também comunicassem as suas proposições 

de valor (AAKER,1996, p. 95), influenciando decisivamente o faturamento, a rentabilidade e 

o próprio valor da empresa.  

A massificação da produção na modernidade e a boa gestão mercadológica criaram marcas e 

posicionamentos mundialmente conhecidos, cujos resultados comerciais e financeiros 

estimulou as empresas a investir no seu fortalecimento junto aos mercados (RIES, TROUT, 

1989). 

Diante deste cenário, empresas cada vez maiores passaram a investir crescentemente em 

maneiras de promover seus produtos para ampliar a sua demanda nos pontos de vendas. O 

patrocínio e a propaganda em jornais, outdoors, revistas, programas de rádio, televisão e 

internet associou as marcas à cultura das massas e tornou-as ubiquamente reconhecidas e 

reputadas. 

A admiração por algumas marcas como Apple, Nike, Coca-Cola e Heineken, chegou a tal 

ponto que foram criaram lojas grandiosas e até museus para que seus consumidores, agora 

transformados em fãs, pudessem ter uma experiência ainda mais intensa com a marca. 

Ao processo de criação da imagem única de uma marca na cabeça de seus consumidores, 

visando atrair e reter clientes, deu-se o nome de branding e este assumiu a proeminência na 
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pauta de marketing de uma parte relevante das principais empresas do mundo (AAKER, 

1996). 

Apesar do papel crítico que as marcas ocupam na sociedade, o desafio do branding nunca foi 

maior se for considerado que um americano médio receba diariamente mais de 5.000 

impactos de marcas (RAMOS, 2013, p.7), sendo quase a sua totalidade rapidamente 

descartada por filtros físicos e seletivos da memória humana. Kotler (1998) identificou três 

processos de percepção humana que agem nesse sentido:  

 

i) atenção seletiva: é mais provável que as pessoas percebam estímulos relacionados 

a uma necessidade atual, assim como é mais provável que percebam estímulos 

previstos e estímulos cujos desvios sejam maiores em relação a um estímulo 

normal; 

ii) distorção seletiva: as pessoas tendem a interpretar dados de acordo com suas 

intenções pessoais, reforçando pré-concepções; 

iii) retenção seletiva: as pessoas têm uma predisposição de reter aquilo que reforcem 

suas atitudes e crenças. 

 

Dada a sua importância para os resultados de uma empresa, a saúde das marcas passou a ser 

monitorada e relativizada tendo como base alguns indicadores que  somados deveriam 

conduzir a vendas e valor, sendo os mais relevantes: o conhecimento de marca, 

experimentação, conhecimento do posicionamento, consideração de marca, preferência e 

lealdade (AAKERS, 1996, p. 189). 
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Quadro 3 - Indicadores de saúde de marca 

Indicador  Definição 

Conhecimento de marca % dos consumidores dentro do target que lembra espontânea 

ou estimuladamente da marca 

Top of mind % dos consumidores dentro do target que cita a marca em 

primeiro lugar na sua categoria de consumo 

Experimentação % dos consumidores dentro do target que já consumiu a marca 

Conhecimento do 

posicionamento 

% dos consumidores dentro do target que conhece o 

posicionamento da marca 

Consideração de marca % dos consumidores dentro do target que diz que compraria a 

marca 

Preferência de marca % dos consumidores dentro do target que tem a marca como 

primeira opção de compra 

Lealdade % dos consumidores dentro do target que escolhe regularmente 

a marca nas suas compras 

Fonte: Building Strong Brands/AAKERS– Nova Iorque : 1996 

 

Uma das formas de se construir marcas bem-sucedidas se dá pelo uso eficiente das 

ferramentas de comunicacão com o consumidor (AAKER, 1996, p. 180). Os capítulos a 

seguir vão tratar da utilização de duas técnicas emergentes para responder a esta missão.  
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2.6 O marketing de conteúdo como ferramenta para construção de marcas 

O volume colossal de conteúdo que é diariamente produzido por empresas e pessoas em todas 

as mídias dispersa e distrai a atenção do consumidor, tornando insustentável a estratégia de se 

promover uma marca exclusivamente pela compra de espaços publicitários. Por mais recursos 

que uma empresa disponha, ela não tem capacidade de multiplicar seus investimentos na 

mesma proporção com que novos conteúdos são gerados, impondo a conquista de relevância 

da sua mensagem junto ao consumidor como uma pauta prioritária às equipes de marketing 

(DHOLAKIA et al, 2010). 

Para lidar com esta demanda, estabeleceu-se a atividade chamada de marketing de conteúdo. 

Ela trata da criação, produção e distribuição consistente de conteúdo valioso, mobilizador e 

relevante por marcas, visando produzir um comportamento positivo em seus consumidores ou 

prospects (PULIZZI, 2014, p.5).  

Sob este ângulo, as empresas passam a acumular a função de publishers de conteúdo, 

submetendo-se às mesmas lógicas e condições do mercado editorial, diferindo deste 

essencialmente no seu modelo de negócios: enquanto no marketing de conteúdo a sua 

produtora quer conduzir a audiência a uma atitude mais positiva ante uma marca de produtos 

ou serviços de sua propriedade, o segundo tem como fim atrair a audiência das pessoas para 

ser remunerado direta ou indiretamente por terceiros pelo conteúdo em si (PULIZZI, 2014, p. 

29-30).  

A premissa por detrás desta ferramenta é a possibilidade dos consumidores recompensarem 

com sua preferência e lealdade as empresas que compartilharem suas opiniões e 

conhecimento consigo (HARAD, 2013). 
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A dissolução das barreiras tecnológicas, somada à oferta abundante de mão de obra para 

produzir conteúdo, o desenvolvimento de meios massivos e pouco onerosos de conexão entre 

as marcas e os consumidores e a disposição destes em consumir conteúdo de outras fontes que 

não somente as maiores e mais tradicionais, têm servido para impulsionar a utilização do 

marketing de conteúdo por um número crescente de empresas (PULIZZI, 2014, p.22-23). 

Ramos (2013, p. 8) revela a força do marketing de conteúdo ao compartilhar estudo que 

aponta que 70% das pessoas preferem aprender sobre um produto por meio de vídeos ou 

artigos a formatos técnicos ou publicitários. Tão relevante quanto isso, quase dois terços 

destas pessoas considera que o conteúdo produzido pelas empresas, ainda que seja 

reconhecida a sua intenção de persuadir o consumidor, ajuda-os a tomar melhores decisões de 

compra. 

Um outro argumento pela produção de conteúdo de qualidade é a inferência de que quanto 

melhor ele for, mais será procurado e compartilhado pelo público, e menos dinheiro precisará 

ser gasto na compra de espaços publicitários  (VAYNERCHUK, 2013, p. 28). 

Segundo Ramos (2013, p.5-6), os cinco elementos que definem o marketing de conteúdo são: 

o seu caráter editorial e por isso parcial; sua intenção mercadológica e comercial; seu poder 

de influência; sua destinação a um público-alvo claro; e a  disseminação por meio de 

múltiplos canais.  

Pulizzi (2014, p. 94) entende que a empresa pode produzir diferentes conteúdos para 

públicos-alvos distintos, assumindo viéses específicos na comunicação com cada um deles. 

Em última instância, os recursos tecnológicos já disponíveis permitem utilizar os dados 

gerados pelo público-alvo durante a sua navegação online para rastreá-los e impactá-los com 

mensagens específicas e personalizadas, tornando o a elaboração do conteúdo mais pertinente, 

envolvente e potente (DHOLAKIA et al, 2010).  
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De acordo com Harad (2013), o discurso da marca pode adotar um ou mais destes três 

formatos para conquistar a atenção do consumidor: educacional – quando a intenção do 

compartilhamento é ensinar para o consumidor algo que ele não saiba; editorial – em que a 

empresa compartilha seus pontos de vista, valores e opiniões sobre determinado assunto; ou 

entretenimento – em que o prazer e a diversão são as moedas que a marca quer oferecer.  

Ramos (2013, p. 29-33) acrescentou a esse rol de possibilidades dois outros formatos que 

podem ser igualmente relevantes para os consumidores: a curadoria de conteúdo de terceiros 

– em que a empresa pesquisa e compartilha material pertinente e qualitativo sobre temas 

relacionados à sua área de atuação e posicionamento publicitário e o desenvolvimento de 

ferramentas e aplicativos digitais que cumpram propósitos importantes. Sob qualquer formato, 

o posicionamento deve ser o lastro da narrativa da marca, que ainda deve comunicar seus 

atributos, benefícios e estética.  

Pulizzi (2014, p.77-79) propõe que para atingir os melhores resultados o conteúdo de marca 

deva ser: pautado por assuntos ou pontos de vista não abordados por outros veículos e marcas, 

consistente, atual, visual, humanizado e crítico. Além disso, ele deve evitar mensagens 

comerciais que desvirtuem a narrativa construída. 

A materialização estética do conteúdo, as experiências sensoriais que produz, é outro 

elemento de grande importância para o seu desempenho, num mundo em que a diferenciação 

pela função é algo precário ou questionável (SCHMITT, SIMONSON, 1997, p. 3-25). 

Para acompanhar essa sociedade em transformação, a construção obstinada de uma ideia 

estática – uma interpretação insuficiente do conceito de posicionamento - tem cedido lugar à 

uma comunicação ágil e fluida, lastreada pelos valores, crenças e significados que a marca 

representa numa esfera mais simbólica.  
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Diferentemente do modelo publicitário tradicional em que as marcas inseriam suas mensagens 

publicitárias no conteúdo de terceiros, o marketing de conteúdo, potencializado pela internet, 

agora tem como destino inicial as mídias de propriedade da marca – blog, site, página, perfil, 

revista, jornal, programa de TV, podcast, webinar, dentre outras – onde consumidores mais 

interessados ou engajados podem recorrer para adquirir informação em maior quantidade ou 

qualidade. Num segundo momento, este pode ser adaptado, levando-se em consideração suas 

idiossincrasias, recursos e funcionalidades, para mídias, canais, ferramentas ou grupos de 

discussão de terceiros, visando torná-lo mais abrangente (HARAD, 2013). 

Dentre as diversas plataformas que emergiram para a distribuição deste conteúdo, as mídias 

sociais capturaram especial atenção do mercado publicitário, não apenas pela penetração que 

adquiriram junto à população, mas também pelo nível de audiência conquistada que as 

alçaram à liderança junto a diversos segmentos populacionais, notadamente os mais jovens.  

As mídias sociais são plataformas conectivas que permitem aos seus usuários criar e 

compartilhar suas próprias narrativas individuais e coletivas e interagir com as de outras 

pessoas, instituições e empresas. Desta forma, todo o conteúdo produzido é sujeito à 

interferência de terceiros que podem alterar sobremaneira a mensagem original (KOZINETS 

et al, 2010).  

Isso tem levado a uma utilização indevida do conceito de social media marketing como 

sinônimo de marketing de conteúdo. Como explica Ramos (2013), o social media marketing é 

uma técnica, dentre tantas outras possíveis, à disposição da empresa que o pratica, que se por 

um lado traz o benefício da audiência, por outro apresenta limitações intrínsecas que cerceiam 

o potencial da disciplina, como por exemplo: tamanho, formato, públicos-alvo, restrições à 

programação digital, captura de dados individualizados. 
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A disponibilidade destas novas mídias, especialmente as digitais, no repertório de uso diário 

das pessoas, com funções únicas e relativamente importantes, sugere que o local de 

publicação e a frequência das mensagens precisarão aumentar em número e qualidade para 

cumprir seu papel de gerar uma memória sobre cada trecho da história  (VAYNERCHUK, 

2013, p. 8-14) 

.O momento de publicação do conteúdo passa pela sincronização com as necessidades do 

público-alvo dentro do ciclo de vendas de uma marca e a tática determinada pelo seu 

calendário editorial que deve prever datas e ocasiões significativas para o produto, a categoria 

e os consumidores (PULIZZI, 2014, p. 105).  

Ainda em relação ao tempo, Paul Ford (2014) identificou que a internet está viabilizando um 

fenômeno de relativização deste a medida que permite a justaposição de conteúdo novo e 

antigo sobre as marcas na rede. Essa convivência desfaz a noção de tempo linear, tornando 

uma prerrogativa do navegante digital o conteúdo que deseja consumir. Ao gestor de 

conteúdo, fica a possibilidade de reciclar, reutilizar ou eliminar conteúdo de tempos em 

tempos. 

Mas acima de todas estas possibilidades, a grande mudança em curso na narrativa de uma 

marca tange a viabilização da participação das pessoas na construção das mensagens 

corporativas, advinda do caráter interativo da internet, que permite às empresas que melhor 

compreenderem este novo contexto cocriar histórias e valor com seus consumidores 

(DHOLAKIA et al, 2010).  

Agora, mais do que um narrador solitário, cabe aos seus gestores a estimulação da sua base de 

interessados para que esta gere conteúdo positivo e, na medida do possível, alinhado com o 

posicionamento que aqueles pretendem para a sua marca.  
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O user generated content, expressão em inglês que designa a criação de conteúdo pelos 

usuários, produz um poderoso efeito sobre os consumidores atraidos aos canais corporativos 

para expressar suas opiniões, histórias e conhecimentos e também sobre a sua rede de 

relacionamentos, acrescentando credibilidade e autenticidade ao discurso de marcas.  

Por certo, a ubiquidade que as mídias conquistaram no dia-a-dia da população e a 

possibilidade de contato instantâneo a partir de qualquer localização também tornaram as 

interações mais caóticas e desordenadas, forçando as marcas a lidar com um leque de 

situações muito mais amplo e complexo daquele percebido na época pré-internet. Assim, a 

página de uma empresa numa mídia social como o Facebook vai ter que conciliar a 

construção de marca com diferentes intenções dos seus consumidores: reclamações, pedidos 

de compras, sugestões e até solicitações de emprego – cada qual demandando uma resposta 

específica, sempre visível à toda a comunidade presente naquele veículo, e devendo remeter à 

ideia central contida no posicionamento  (VAYNERCHUK, 2013, p. 28) 

Apesar destas considerações, e de alguns estudos demonstrarem que a contribuição de outros 

consumidores não representa necessariamente um salvo-conduto criativo, podendo, em certas 

ocasiões, produzir um certo ceticismo em relação à sua qualidade, fidedignidade e eventual 

restrição posta a sua intenção manipulativa (THOMPSON, MALAVIYA, 2013), a 

possibilidade de ter consumidores engajados com a narrativa de marca ao ponto de quererem 

falar por ela soa como uma oportunidade e tanto nestes tempos. 

2.7 O storytelling como uma possibilidade dentro do marketing de conteúdo 

Segundo Bennett (2013), comunicação eficiente não é sobre perfeição da mensagem, mas 

sobre conexão com a sua audiência. A conexão é mais facilmente estabelecida pela emoção e 

histórias são uma das formas mais eficazes de emocionar pessoas, engajá-las ao seu conteúdo 

e, consequentemente, influenciá-las. 
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Pulizzi (2014,  p.73) considera o storytelling como o estágio mais avançado que uma empresa 

pode alcançar na produção de conteúdo. Partindo dessa premissa, mais do que prover 

conteúdo específico ao produto ou ao seu benefício, a comunicação de uma marca pode ser 

estruturada de forma semelhante à de uma história, adotando um enredo que desperte 

interesse, engajamento e emoções muito mais poderosas que a mera informação útil pode 

oferecer. 

A psicologia demonstrou que histórias têm o poder de comunicar valores e ajudar as pessoas a 

projetarem suas questões de forma protegida (BENNETT, 2013, p. 48). Ao proporcionarem 

um distanciamento das situações pessoais, permitem um entendimento mais amplo dos pontos 

de conflito e as potencializam os indivíduos a resolvê-los a partir da consciência das suas 

causas, contextos e consequências. A insistência comum em assistir histórias com enredos 

muito similares remete às angústias, medos e dificuldades não resolvidos pelo indivíduo 

(PEARSON, MARK, 2003, p. 43-46).  

Exemplificando esta ideia, tome-se a capacidade dos contos Pinóquio (COLLODI, 1881) e A 

Bela e a Fera (VILLENEUVE, 1740) de comunicar a crianças sobre a moralidade nos 

comportamentos e o erro existente nos preconceitos. 

Galvão (2015, p. 179), quebrou o termo em dois, separando o desenvolvimento da estória 

(story) da sua contação (telling), o que se revela útil ao estabelecer a distinção e a relevância 

individual destes dois processos.  

2.7.1 O desenvolvimento de uma história de marca 

O dicionário Michaelis (2015) diferencia a palavra história de estória, pelo caráter realista e 

factual da primeira e o ficcional da segunda. Para a comunicação de marcas, ambos os 

conceitos podem ser adotados, desde que sejam comunicadas antecipadamente com seus 
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consumidores se as suas bases são fatos reais ou liberdades criativas (GODIN, 2009, p. 118-

119). 

Procurando fórmulas e fornecedores capazes de desenvolver histórias de marcas bem-

sucedidas, o marketing tem recorrido cada vez mais a outras áreas do conhecimento, como a 

psicologia e a antropologia, à cultura e às artes populares (PEARSON, MARK,2003, p. 44). 

A utilização de figuras arquetípicas é uma das alternativas possíveis para a construção de 

histórias. Propostos originalmente por Jung (1981), como uma teoria dentro da psicanálise, os 

arquétipos são expressões do inconsciente coletivo e propõem que a humanidade conta desde 

tempos imemoriais as mesmas histórias, cujas temáticas visam responder a perguntas 

essenciais latentes na psique humana, como: Quem eu sou? De onde venho? Por que venho? 

Para onde eu vou? (PEARSON, MARK,2003, p. 44) 

A comunicação em marketing, entendida como uma forma de expressão cultural massiva de 

nosso tempo, visando animar marcas, produtos e serviços, tem imputado a estes um caráter 

humano, de forma alegórica ou direta, pela utilização de arquétipos. Assim, muitas marcas 

bem sucedidas passaram a ser reconhecidas de forma tão clara como personagens admiráveis 

da vida real ou ficcional.  

Pearson e Mark (2003, p.33-46) adaptaram a ideia original de Jung (1981) para a atividade 

publicitária e propuseram doze arquétipos em marketing, gerados a partir de dois grandes 

eixos motivacionais, que abraçam as escolhas íntimas de todos os indivíduos na condução de 

suas vidas materiais e emocionais: a busca por independência ou por pertencimento e a trilha 

arriscada da perseguição da maestria em contraste com o refúgio na ordem e na estabilidade.  
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O arquétipo do criador apela às pessoas que vivem ou aspiram a possibilidade de conceber 

algo relevante, que deixe um legado para a sociedade, sendo indicado para marcas que visam 

a inovação, como Lego, Absolut e MTV. 

O prestativo é uma imagem que atribui à marca um caráter de coadjuvante no 

desenvolvimento da situação de um consumidor, agindo como um apoiador diligente cuja 

maior motivação é promover o bem alheio. Dessa maneira, servir aos outros a define. Marcas 

que respondem à essa figura são: Johnson & Johnson, Amazon, Nestlé e Porto Seguro. 

O governante se presta a marcas que afirmam-se como líderes, sólidas e poderosas, refletindo 

a persona de seu público-alvo ou proporcionando a segurança que esta postura inspira nas 

pessoas. São exemplos da imagem do governante os trabalhos realizados por Microsoft, IBM, 

BMW e Globo, que têm o controle como proposta fundamental. 

O bobo da corte parece comunicar bem com os valores dos millenials, enfatizando a alegria 

no viver, a despretensão, o gregarismo e a juventude. Skol, a maior marca brasileira, é um 

caso emblemático de sua utilização, respaldada pela adequação deste com a imagem, ritos e 

experiências que a categoria de cerveja proporciona. Sua palavra chave é diversão. 

O cara comum também conversa com os mais jovens, ao apresentar o ideal não da separação 

e da competição dentro do grupo, mas sim a sua conexão e a mútua colaboração. Dove é uma 

marca que aplicou bem o potencial desse arquétipo ao evocar a real beleza das pessoas, bem 

como Havaianas ao propor que todo mundo a usa. Sua essência é o pertencimento. 

O amante hedonista, estético e erótico, busca a proximidade e a cumplicidade, numa tentativa 

de sempre ser aceito pelos demais. Apesar do seu individualismo, ele sensibiliza as novas 

gerações ao valorizar o hoje, a recompensa imediata e o prazer intenso. Algumas marcas que 
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se utilizam bem da figura do amante no país são Nespresso, Magnum, O Boticário, 

Mastercard e Victoria Secret. Intimidade é o que perseguem. 

O herói representa o mito universal, sinônimo de superação e esforço em prol de uma 

conquista maior e improvável. De caráter masculino, ele é expresso na comunicação de Nike, 

Adidas e Gillette, todas caracterizadas pela maestria em determinada atividade ou missão. 

O arquétipo do fora da lei traz todo o charme daqueles que aspiram criar as suas próprias leis, 

construindo uma vida fora dos padrões impostos pela sociedade, expiando dessa maneira seu 

ressentimento e inconformismo. Marcas fora-da-lei são Uber, Greenpeace, Oi e Harley 

Davidson, tendo como premissa a liberação do indivíduo. 

O mago acredita que há leis ocultas regendo a vida e o universo, podendo ser acessadas por 

pessoas que tenham o dom para tanto ou por algum tipo de iluminação do indivíduo. A 

palavra que o sintetiza é poder, sendo a Apple, a maior marca do mundo, e Google, exemplos 

de marcas capazes de materializar esses feitos fantásticos e levá-los à vida das pessoas, bem 

como a Disney em todas as suas divisões. 

O inocente procura experimentar a utopia da perfeição e o paraíso em vida, acreditando que 

isso é possível dentro da nossa rotina. Coca-Cola e Itau são marcas extremamente 

competentes na narrativa pela ótica do inocente, denotando a o bem-estar e a segurança que 

caracteriza o seu ideal. 

O explorador vai se retirar da sociedade para, livre de suas imposições, descobrir sua 

verdadeira identidade, adquirindo repertório e histórias para tanto. Marlboro, Jeep e Starbucks 

são marcas que se utilizam a liberdade proposta pelo arquétipo. 
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O sábio assume que todas as suas dúvidas têm uma resposta, podendo ser obtidas pela 

pesquisa e análise. Sempre perseguindo o entendimento, Insper, Folha de São Paulo e  BBC 

são marcas que se valem produtivamente desta construção. 

Dessa maneira, escritores, artistas e publicitários procuram despertar o interesse da sua 

audiência e engajá-la em torno de sua obra pelo conto de uma dessas doze narrativas 

arquetípicas, seja pela identificação com o personagem ou pelo seu caráter, ainda que distante, 

aspiracional. A administração do significado da marca passa a ser a função mediadora entre a 

motivação do consumidor e um produto inanimado (PEARSON, MARK, 2003, p.22-27). 

Galvão (2015, p. 66) entende que as histórias devam ser conduzidas por uma narrativa 

contínua e integrada, contendo conexões e relações entre suas partes que componham um 

corpo único compreensível, organizado para encaminhar-se para o desfecho visualizado. 

Aplicando grande ênfase à estética, o autor defende que a estrutura da narrativa é tão 

relevante quanto o tema para a construção de roteiros vencedores. Para tanto, ele se utiliza de 

um modelo com quatro passos sequenciais: 

• Ambientação: apresentação do protagonista, seu contexto, suas questões e 

conflitos; 

• Incidente incitante: ocorrência de um fato extraordinário que altera as 

condições pré-existentes do protagonista; 

• Complicações progressivas: situações que afastam o protagonista da solução 

do problema e ajudam a construir uma dimensão maior de si e do seu drama; 

• Final: conjuga a crise final, o clímax e a resolução do problema.  

Este modelo guarda grande semelhança com a jornada do herói proposta por Campbell (2007) 

a partir da identificação, em centenas de civilizações, religiões, folclores e culturas, da 
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repetição da história arquetípica de um homem participante de uma extenuante jornada pelo 

divino, numa metáfora constante da busca humana de sentido para a sua existência.  

Além da trama, o planejamento da comunicação precisa definir o tom para a condução da 

história. Em função do público-alvo, da categoria, do posicionamento e da figura arquetípica 

escolhida, este pode ser de humor, romance, suspense ou drama, puros ou híbridos, como no 

caso das comédias românticas ou das peças de humor negro (GALVÃO, 2015, p. 151). 

Quanto mais autenticidade em relação ao posicionamento e as práticas da marca permear a 

história, mais crível e confiável ela será para os seus consumidores. Valendo-se de conceitos 

da psicologia, Pearson e Mark (2003, p.54) defendem que o descasamento entre verdades 

corporativas e discursos mercadológicos produzem a neurose corporativa, que em algum 

momento pode se tornar pública. 

Alguns componentes invariavelmente denunciados nas histórias propostas pelas empresas são 

a presença de exageros, mentiras e até fraudes. Mesmo que bem-sucedidas por determinado 

período, essas adições tendem cada vez mais a serem expostas por críticos ou até insiders das 

empresas, acarretando em grave perda de credibilidade para a empresa (GALVÃO, 2015, p. 

53) e, em situações de maior repercussão, para toda a classe de anunciantes, devendo ser 

banidas do arsenal da comunicação.  

Para acrescentar longevidade a uma história, o que otimiza os seus resultados, Galvão (2015, 

p. 145), propõe o desenvolvimento de subtramas, conflitos menores, análogos ou 

complementares que expandam o núcleo original da mensagem, sem desvirtuá-lo. 

Godin (2009, p. 38-41) sugere um caráter mais pragmático às narrativas corporativas, 

construindo-as em torno de visões de mundo aplicadas à questões específicas que podem ser 

resolvidas pelos produtos e marcas. Estas visões de mundo são moldadas pelas regras, valores, 
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predisposições, crenças e experiências dos indivíduos, e se tornam as lentes com as quais 

estes enxergam as questões que lhes são apresentadas pela vida, inclusive aquelas 

relacionadas ao consumo. 

São exemplos de visões de mundo fortes atualmente, a preferência por alimentos orgânicos ou 

produzidos com menos ingredientes químicos; e a prática da reciclagem e o reuso de produtos 

para poupar os recursos do planeta e reduzir a poluição e a substituição do transporte em 

carros por meios alternativos como a bicicleta ou o pedestrianismo. 

Comparando os dois conceitos – de arquétipos e de visões de mundo – parece razoável 

considerar que estas podem estar contidas naqueles, numa dimensão mais cotidiana, direta e 

específica, traduzindo as questões mais profundas da psique humana, previstas no pensamento 

arquetípico, em posições parciais sobre determinados problemas. 

Em ambos os casos, as narrativas precisam ser capazes de sensibilizar segmentos 

significativos mercadológica e financeiramente, acrescentando um componente quantitativo 

ao campo qualitativo do posicionamento das marcas.  

Mais do que isso, o que permeia ambos os pensamentos é que não carece ao profissional de 

marketing criar uma nova história, arquétipo ou visão de mundo, mas sim selecionar uma já 

existente, que efetivamente reflita coerentemente as posições dos consumidores alvo, desde 

que relevante e inédita dentro de seu mercado, e aplicar a moldura do seu produto.  

Muitas vezes, gestores de comunicação falham na aplicação da significação por querer utilizar 

múltiplas imagens, o que compromete o entendimento e reconhecimento da referência 

arquetípica, ou pela alternação entre elas. A unicidade e a consistência à escolha feita são 

tidos como práticas necessárias ao sucesso do storytelling para construir marcas.  
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Dois recursos poderosos à disposição das marcas são a participação do público-alvo como 

coautor e a sua inserção como personagem da história. No primeiro caso, chamado de 

cocriação, o público-alvo é convidado a constribuir no desenvolvimento do roteiro ou 

conteúdo, mediante o oferecimento de benefícios específicos como em promoções ou pelo 

efetivo interesse que tem em fazer parte da construção da marca. No segundo caso, chamado 

por Galvão (2015, p. 197) de storydoing, o roteiro prevê a participação experencial do 

consumidor na produção ou no desenrolar da história, em papéis de mais ou menos 

protagonismo, provocando efeitos mais profundos e duradouros do que quando eles são meros 

espectadores da história.  

2.7.2 A contação de uma história de marca 

A outra faceta do storytelling é o ato em si de contar a história, ao qual Galvão (2015, p. 179) 

referiu-se como o telling. Mais do que uma seleção de meios e formatos, a sua transmissão 

tem implicações importantes tanto na concepção quanto na própria significação da história.  

Desta forma, desde o início deve-se considerar o impacto gerado pela figura do interlocutor – 

quando este existir; os formatos e recursos que a mídia proporciona; e o contexto em que 

ocorrerá a sua veiculação (GALVÃO, 2015, p. 180). 

Assim, a imagem do narrador, pode tanto corroborar e realçar o enredo, como adicionar novas 

percepções junto ao público. Como exemplo disso, tome-se o caso da utilização da Apple da 

figura de seu fundador, Steve Jobs, na apresentação de seus produtos. Tido como ídolo por 

milhões de pessoas ao redor do mundo, a sua mera presença cativava interesse e admiração da 

audiência. 

Os meios e o contexto em que a história será exibida também são decisivos para a sua 

concepção. Para ilustrar essa ideia, considere-se a diferença que uma narrativa baseada em 
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140 caracteres gráficos veiculada no Twitter tem em comparação a um filme de 143 minutos 

exibido na tela grande e sala escura do cinema, como “O Náufrago”, utilizado pela Fedex para 

comunicar seu produto e posicionamento.  

Para Vaynerchuk (2013, p.1), a onipresença dos dispositivos móveis – smartphones ou tablets 

– na vida das pessoas, convida os roteiristas de marcas a produzir histórias consumíveis nestes 

formatos. Para tanto, ele assume dados que atestam que a sua penetração tanto nos Estados 

Unidos como no Brasil superaram a proporção de um aparelho por cidadão. 

O autor opina que as redes sociais serão cada vez mais o veículo dominante para a 

comunicação de marcas, exigindo que as marcas contem histórias de uma forma que se 

mimetize com as redes, sejam frequentes e despretensiosas e respondam ao contexto do qual 

fazem parte. De maneira provocativa, Vaynerchuk (2013, p. 25) recomenda que as marcas 

pensem micro – no detalhe, na nuance, na pequena oportunidade do momento. 

Para chegar a este ponto, ele recomenda o empirismo, a tentativa e erro educada pelos 

aprendizados que cada situação proporciona e alavancada pelas experiências e talentos 

contidos na organização, balizada pelos valores e promessas contidos no posicionamento da 

marca (VAYNERCHUK, 2013, p. 13). 

Mais do que uma questão orçamentária, esta decisão contempla a disposição da empresa em 

seguir caminhos mais ousados, tendo como base a sua cultura e a experiência de seus líderes 

(PULIZZI, 2014). 
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3. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos da pesquisa de campo, organizados a 

partir do objetivo central do trabalho de construir um framework para a utilização do 

marketing de conteúdo e do storytelling para a construção de marcas. 

Desta forma, reconstituem-se os dois grandes vetores de mudanças da vida pós-moderna: o 

marco tecnológico da internet e dos telefones celulares e o amadurecimento dos millenials 

enquanto consumidores e procura-se entender os efeitos que ambos têm sobre o papel das 

marcas e a maneira de construi-las. 

A realização de que o marketing de conteúdo e o storytelling são técnicas que respondem bem 

a este novo contexto faz com que elas assumam um protagonismo no arsenal mercadológico, 

adotadas por empresas de segmentos diversos e direcionadas para públicos-alvo com 

características heterogêneas. 

A montagem do framework procurou responder as perguntas mais fundamentais da prática 

mercadológica, constituintes do que se chama o briefing: por que fazer (metas e métricas), 

quem vai fazer (talentos e competências), para quem vai fazer (público-alvo), como vai fazer 

(formatos, enredos, tons, execução), aonde vai fazer (mídias), como se vai medir (pesquisas, 

benchmark) e como reagir ao ambiente.  

Em relação ao enredo, a parte mais subjetiva da comunicação, foi adotada a lente teórica dos 

arquétipos em marketing que se revelou presente em muitos casos de sucesso da indústria de 

comunicação. 

Para tanto, foram consideradas as experiências de líderes da indústria de comunicação e 

marketing, que comparadas com o referencial teórico respondeu ao objetivo desta pesquisa. 
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3.1 Sujeitos do estudo 

A escolha dos sujeitos previu o acesso a altos executivos de grandes empresas anunciantes ou 

fornecedoras de comunicação para marcas, valendo-se para tanto do perfil de insider que o 

pesquisador conquistou ao longo de sua vida profissional. 

As poucas recusas que aconteceram foram justificadas pela falta de conhecimento específico 

do tema, apesar destas pessoas trabalharem em empresas que ostensivamente utilizam-se do 

marketing de conteúdo e/ou do storytelling para a construção de marcas. Para contornar esta 

situação, foram convidados novos profissionais até se completar o número inicialmente 

previsto de quinze entrevistados, mantendo-se os mesmos pré-requisitos para recrutamento.   

3.2 A evolução na comunicação de marcas nos últimos vinte anos 

A virada do milênio viu chegar a idade adulta uma geração que não é apenas a que teve em 

média o maior número de anos de educação acadêmica, mas também aquela que mais se 

beneficiou do acesso praticamente ilimitado a informações, ideias e pessoas.  

Apesar da posição emergente de crítica ao consumismo, essa geração recorre a marcas não 

apenas para atender necessidades específicas, mas também para se apresentar ao mundo, 

processar seus conflitos e reconhecer a sua identidade. Neste sentido, S13 reconhece que: 

O consumo de produtos e marcas, realizado com moderação e bom senso, pode 
contribuir para sublimar conflitos pessoais, expiando emoções, processando 
angústias e reafirmando identidades, como o fazem as peças culturais e artísticas. 
Para tanto, marcas bem construídas, com personalidades fortes e histórias bem 
contadas são necessárias. 

Seu senso crítico apurado encontrou no meio digital um canal capaz de ampliar o alcance de 

seus pensamentos e opiniões sobre tudo, inclusive marcas, lançando um desafio ao branding e 

à comunicação de marcas de prever a convivência do discurso mercadológico com as 

interferências do consumidor. Ao ver de S3: 
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A capacidade de expressão individual e mobilização coletiva que foi proporcionada 
pelas redes sociais e os consensos, ainda que parciais, que podem ser estabelecidos 
pelo compartilhamento de ideias, gerou uma mudança na estrutura de poder na 
relação entre marcas e consumidores, com o fiel da balança pesando para o lado 
destes. 

 

Mais do que uma disputa de poder, neste novo contexto as relações entre empresas, clientes e 

consumidores são potencializadas, viabilizando diálogos, organizações, movimentos, 

colaborações, transações e reduzindo a assimetria de informações que caracterizou o mundo 

até então. Desta forma, todos os agentes estão mais empoderados para atuar de forma lúcida e 

eficiente em pról dos seus interesses. Como observado por S2, “nunca houve tantos recursos 

para se construir marcas, estabelecer relacionamentos com o consumidor e mudar 

comportamentos”. 

Separando as marcas desta oportunidade, a dispersão da atenção destes consumidores pelas 

diferentes mídias se revela significativamente maior do que na era pré-internet.  

Segundo S3:  

a comunicação de marca precisa ser competente o suficiente para passar pelos filtros 
cognitivos e ser percebida por pessoas que assistem simultaneamente a conteúdos de 
diferentes mídias, num fenômeno chamado de segunda tela”. 

 

A dominância que as mídias digitais vêm assumindo na rotina das pessoas tem produzido uma 

intenção e uma efetiva decisão do mercado corporativo de investir e participar crescentemente 

deste meio. O rearranjo dos orçamentos e esforços publicitários que esse cenário provoca leva 

a reestruturações das empresas de mídias e fornecedoras de comunicação, pela mudança no 

tamanho do seu negócio, mas, principalmente, pela urgência de se desenvolver novas 

competências que respondam a ele.  
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Mais do que se adequar aos novos meios e seus formatos, os profissionais de comunicação e 

marketing precisam aprender a conduzir uma nova dinâmica de construção de marcas: direta, 

sem interrupções, colaborativa  e interativa. 

Por tudo isso, o trabalho de comunicação de marcas, responsável por torná-las conhecidas, 

posicionadas, consideradas, preferidas e regularmente compradas, nunca encontrou um 

ambiente tão propício para se viabilizar em alto nível, justificar-se por métricas objetivas e 

resultados tangíveis.  

Porém, nunca foi tão complexo e competitivo. 

3.3 A emergência do marketing de conteúdo e do storytelling como técnicas para 

construção de marcas:  

Constatado por todos os entrevistados, o marketing de conteúdo e o storytelling são 

ferramentas disponíveis para a construção de marcas desde os princípios do marketing, 

havendo diversos casos de sucesso imagético e comercial por todo século XX.  

O fato das pessoas serem educadas desde sua primeira infância com base em histórias, 

desenvolvendo em si mecanismos que permitem o processamento e decodificação de seus 

significados, mais ou menos explícitos, retendo aquilo que mais lhes diz respeito, produz 

como resultados frequentes uma maior lembrança do conteúdo da marca, a promoção do 

engajamento do consumidor e o compartilhamento deste pelo próprio usuário com outras 

pessoas.  

Os fatos novos observados em relação a estas técnicas são a sua adoção por mais marcas e a 

elevação de sua importância dentro do arsenal mercadológico, baseadas em duas premissas 

principais:  
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• Conteúdo relevante e histórias são mais eficientes para a  comunicação de 

marcas que outros formatos de comunicação; 

• A universalização da utilização da internet e das redes sociais são  uma 

oportunidade para as marcas conduzirem conversas mais prolongadas com os 

seus consumidores – sejam elas histórias ou conteúdo relevante;  

Contudo, salvos os momentos em que o conteúdo ou as histórias de marca são sincrônicos 

com uma demanda específica do consumidor, eles não são naturalmente procurados e 

costumam ser até evitados. A ideia por detrás do marketing de conteúdo e do storytelling é 

que o oferecimento de conteúdo útil, interessante ou agradável atraia e retenha a atenção das 

pessoas e seja capaz de comunicar na sua esteira o posicionamento de uma marca.  

Para tanto, cada vez mais estas técnicas têm se mimetizado com o jornalismo, as artes e a 

cultura, apropriando-se de sua linguagem, estética e meios de difusão. Uma vez bem 

executadas, elas se tornam capazes de sensibilizar e envolver o seu público-alvo.  

Corroborando esta premissa, S3 aponta que comunicação de marca boa é desejada, pois 

informa, entretém, emociona:  

Os comerciais veiculados no intervalo do super bowl, jogo final do campeonato 
mundial de futebol americano, tida como a inserção publicitária mais cara de TV no 
mundo, têm tal qualidade de execução que são considerados uma atração adicional a 
parte para os seus milhões de espectadores, sendo acessados voluntariamente nas 
redes sociais mesmo depois do evento. 

 

Mesmo considerando o evidente entusiasmo dos entrevistados com as técnicas, não se pode 

afirmar que elas substituam completamente outras formas de comunicação mercadológica, 

sendo mais razoável considerar que são uma alternativa à disposição dos profissionais de 

marketing para compor a manifestação imagética de uma marca. 
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3.4 O desenvolvimento de um processo para a produção de conteúdo e a contação de 

histórias:  

A pesquisa verificou que não há um processo universal para desenvolvimento das histórias 

que leve repetidamente à boa comunicação de marcas. Os resultados, de modo geral, se 

mostram muito dependentes da sensibilidade e de um pensamento intuitivo da equipe 

envolvida, fazendo da qualidade das pessoas um fator crítico para o alcance dos objetivos da 

comunicação, ponto confirmado por S1.  

Foi identificado ainda que as competências necessárias para a sua consecução estão  se 

cambiando, o que convida outros perfis de profissionais a participar deste processo, 

estimulando uma rediscussão do relacionamento entre anunciantes e seus fornecedores sobre 

o próprio modelo de negócio que os vincula, conforme S2. 

Uma fragilidade latente a um novo processo é a dificuldade que a área de comunicação tem de 

propor métricas e metas de desempenho, considerando que o seu trabalho é sujeito a variáveis 

externas incontroláveis e tem um prazo de maturação indeterminado. Em atenção a este ponto, 

S15 relembrou que a cultura de resultados de curto prazo que permeia a gestão corporativa, 

interfere no arbítrio de seus executivos, deixando-os mais avessos ao risco. 

Isso pode deixar muitos de fora da discussão mais estimulante sobre o assunto, por ser 

também a mais arriscada, acerca da participação do consumidor nas narrativas corporativas, 

que sugere a seus dirigentes uma postura e uma dinâmica mais próximas e humanizadas de se 

comunicarem, contemplando o diálogo e a falibilidade na sua essência, como avaliou S9. 

Diante destas oportunidades, este estudo propõe, a partir dos resultados da pesquisa, um 

framework abrangente para auxiliar o desenvolvimento de conteúdo e histórias de marcas de 

sucesso. 
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Figura 2 - Framework para implementação do marketing de conteúdo e do storytelling 

para construção de marcas 

 

Passo 1: Definição de indicadores 
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3.4.1 Passo 1: Definição de indicadores e metas de desempenho  

Apesar da percepção geral de que o marketing de conteúdo e o storytelling são técnicas 

eficazes para a construção de marcas e que devam ser mais utilizados por empresas, ainda 

faltam parâmetros objetivos para medir o seu desempenho, justificando o investimento e 

tornando mais previsíveis os seus impactos sobre os resultados das marcas. 

Os parâmetros de participação nas mídias digitais ainda são baseados em impressões 
e visualizações, o que não deveriam ser considerados como indicadores de eficácia 
da comunicação. Falta um maior discernimento para agências e anunciantes sobre os 
potenciais e limitações do meio. 

A simples medição da audiência e da interação com as mensagens, adotadas por boa parte dos 

pesquisados, são métricas insuficientes para determinar o sucesso de uma história em 

transmitir um posicionamento e uma proposição de valor, falhando ao pressupor que as 

histórias e conteúdos têm um fim em si mesmas.  

Um exemplo desta visão desfocada foi dado por S3 ao afirmar que considera bem sucedidos 

os projetos que realiza pela repercussão midiática que provocam junto às comunidades, 

audível no meio digital, na imprensa e no contato direto com consumidores. 

A premissa correta para a sua avaliação é delas serem um veículo eficaz para a comunicação 

do posicionamento da marca, dos valores da empresa e ambições mercadológicas, carregando 

o seu projeto de futuro e sustentabilidade.  

Assim, para evitar o empirismo na comunicação ou a gestão por métricas menores e/ou 

acessórias, recomenda-se a adoção de indicadores para análise do desempenho de três 

naturezas: 

• Perceptuais: O progresso nos indicadores de saúde de marca – conhecimento, 

experimentação, consideração, preferência e lealdade – devem ser a baliza regular 
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para o trabalho de comunicação. O efeito cumulativo destes é traduzido pela 

percepção de confiança na marca, elemento chave para a constituição de um 

relacionamento. 

• Comportamentais: Numa esfera mais tangível, estas ferramentas serão úteis se 

reforçarem comportamentos positivos no público-alvo e alterarem os indesejados em 

favor dos negócios dos clientes, expressos pela adoção, recompra e recomendação de 

sua marca. 

• Financeiras: Além de aprimorar os resultados perceptuais e comportamentais, as 

técnicas devem ser avaliadas à luz do progresso nos resultados financeiros de curto, 

médio e longo prazos.  

Os resultados obtidos devem ser comparados com aqueles oriundos do uso de outras técnicas 

de construção de marcas, permitindo a avaliação relativizada da eficácia das técnicas. 

Uma recomendação final em relação a gestão das métricas de avaliação é a sua ponderação 

pelo prazo necessário de maturação da comunicação e o cuidado para que elas não inibam a 

opção por caminhos mais ousados. Neste sentido, S2 coloca: “uma campanha demanda tempo 

para se consolidar, é difícil de mensurar e precisa poder errar para se amadurecer”. 

O caso de Nextel, que foi catapultada para a liderança em lembrança da comunicação, 

consideração de compra no segmento pós-pago - o mais valioso da categoria e preferência, 

com ganho de market share e impacto no balanço da empresa, mostra que é possível mudar a 

história de uma empresa a partir de um trabalho competente de contação de histórias, 

satisfazendo todas as considerações anteriores. 

3.4.2 Passo 2: Construção do briefing 
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O passo seguinte para a condução deste trabalho é o briefing: o documento que problematiza 

mercadologicamente a situação da empresa e estabelece os parâmetros para desenvolvimento 

das histórias e conteúdos, esclarecendo qual o conceito da marca, seu contexto, histórico, 

objetivos imediatos e de longo prazo, as posições de seus concorrentes e os recursos 

disponíveis para se produzir a comunicação.  

O núcleo do briefing é o posicionamento da marca, a partir do qual emanam as histórias e 

conteúdos, que deve atender os pré-requisitos expostos no referencial teórico de originalidade, 

relevância, credibilidade e consistência (RIES, TROUT, 1989). 

S10 citou a criação da história contemporânea do Papai Noel pela Coca-Cola como uma 

intervenção bem-sucedida de marca no imaginário popular, partindo de um briefing bem 

formulado: resolver o problema de queda no consumo do produto nos meses de inverno no 

hemisfério norte. 

3.4.3 Passo 3: Seleção e recrutamento de talentos e competências 

A precisão do briefing também esclarece quais são as necessidades e as possibilidades para a 

sua consecução, preparando o terreno para o passo subsequente que é a arregimentação de 

talentos e competências capazes de criar e produzir histórias poderosas. Ela pode se dar por 

três vias: 

• Terceirização para agências: o conteúdo e as histórias de marcas são majoritariamente  

feitos, nas empresas de médio e grande porte, por agências ou escritórios terceirizados, 

especializados de acordo com o meio em que serão veiculados. Desta forma, agências 

de propaganda cuidam especialmente de peças destinadas ao meio offline – TV, rádio, 

cinema, jornal, revista e mídias exteriores, agências e departamentos digitais fazem a 

comunicação online, agências de promoção, eventos e live marketing criam projetos 
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baseados em experiências presenciais e empresas de relações públicas vão produzir 

aquilo destinado à veiculação pela imprensa ou por formadores de opinião. 

• Terceirização para especialistas: almejando alcançar efeitos semelhantes aos das 

histórias e conteúdos bem-sucedidos, algumas empresas têm recorrido a especialistas 

em construção e produção de roteiros – como, por exemplo, jornalistas, escritores, 

cineastas e músicos - para elaborar a comunicação de suas marcas, partindo da 

premissa que os talentos que hoje atuam nestas áreas podem transpor suas técnicas 

para a narrativa de uma marca.  

• Internalização: algumas empresas consideram a sua produção uma competência 

fundamental para o sucesso corporativo. Desta maneira, casos recentes de sucesso de 

branding no mercado brasileiro, como a empresa de alimentos e bebidas Do Bem e a 

fabricante de sorvetes Diletto, têm como sócios profissionais criativos que conduzem 

pessoalmente as narrativas de suas marcas, internalizando o trabalho de criação da 

comunicação, como explicou S11.  

De acordo com os entrevistados, a seleção da equipe que vai trabalhar o briefing deve 

considerar: domínio das técnicas envolvidas, um repertório vasto e senso crítico apurado, 

demonstrados pela quantidade de casos de sucesso na sua carreira. 

3.4.4 Passo 4: Investigação do público-alvo 

Para iniciar o tratamento do briefing, deve-se buscar a especificação e o detalhamento do 

público a quem a comunicação vai se destinar. Neste sentido, a sua pesquisa deve ser 

necessariamente a quarta etapa do processo. 

Das suas características demográficas (exemplos: idade, sexo, regiões, estado civil, educação, 

faixa de renda), hábitos e atitudes referentes à categoria (exemplos: como consome, aonde 
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consome, quanto consome, aonde compra) percepção das marcas (exemplos: quais prefere, 

quais compraria, quais rejeita, quais desconhece) e consumo de mídia (exemplos: quais meios 

assiste, quais veículos assiste, quando assiste, como assiste), podem ser estipulados critérios 

para a tomada de decisões sobre a execução do projeto. 

Já em relação ao desenvolvimento do conteúdo e das histórias, não há consenso quanto ao 

benefício da utilização da pesquisa como guia para a criação, posto que muitos não 

reconhecem uma metodologia capaz de investigar as dimensões mais subjetivas e 

inconscientes do indivíduo, de onde sairiam emoções e nasceriam percepções positivas, como 

a afetividade e a confiança. 

Universalmente utilizada por profissionais de comunicação, a pesquisa de referências 

criativas é uma prática que produz inferências, assunções e analogias sobre enredos e 

conteúdos a partir do trabalho de terceiros, ainda mais se acompanhada por uma análise 

infométrica, que quantifique e qualiique o sucesso destas peças junto ao público-alvo.  

As observações etno e netnográficas são alternativas que podem mitigar a dificuldade 

metodológica. Ao permitir a imersão na vida cotidiana e na atividade digital do público-alvo, 

contribuem para inspirar os pesquisadores a partir das nuances e sutilezas presentes das suas 

ações e reações naturais. Sem intenção quantitativa, elas são desdobramentos diretos da 

interpretação do pesquisador que enviesa os resultados de acordo com seus objetivos e a sua 

própria cultura, sendo consideradas produtivas para estimular a criação de histórias e 

conteúdo. 

A neurociência tem sido introduzida em alguns estudos para avaliar a dinâmica neurológica 

das histórias e peças de conteúdo, agregando conclusões objetivas e aproximando o processo 
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da prática científica. Seus resultados ajudam a compreender melhor os fatores que despertam 

a atenção, promovem a acreditação e levam a mudanças de comportamentos.    

Metodologias heterodoxas como a de Clotaire Rapaille (2007), em que as pessoas seriam 

conduzidas a um estado de conexão com o seu inconsciente para revelarem suas percepções 

mais simbólicas e profundas sobre marcas e categorias, mesmo citada por um respondente, 

não são recomendadas, pois são excessivamente dependentes da capacidade do seu condutor, 

o que sugere uma fragilidade do método e dificuldade na sua reprodução 

3.4.5 Passo 5: A seleção das mídias  

Num momento em que os recursos da tecnologia da informação e da comunicação se 

tornaram disponíveis para quase qualquer ser humano, a possibilidade da interação entre 

marcas e pessoas a qualquer tempo e em qualquer lugar tornou-se uma oportunidade midiática 

formidável para a construção de marcas, fazendo desta discussão uma das mais relevantes 

para o marketing de conteúdo e o storytelling. 

A montagem de um plano de mídia é, antes de mais nada, um exercício de otimização do uso 

da verba disponível pelo anunciante. A lógica que a rege é o alcance do maior número de 

pessoas dentro do público-alvo, dentro de uma frequência ideal de impactos. Contudo, a 

enxurrada de estatísticas de audiência e eficiência contraditórios apresentados pelos veículos 

de mídia concorrentes têm feito da montagem do plano de mídia uma atividade intrincada e 

regida por boa dose de subjetividade. 

A simulação dos resultados possíveis tendo como base os índices prometidos pelos diferentes 

veículos - audiência, custos por impacto, tempo dispendido na mídia - é o procedimento 

recomendado para sustentar o processo decisório do investimento em mídia.  
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Esta análise deve ser ponderada por critérios como a originalidade, os recursos para 

enriquecimento da mensagem oferecidos - como som, imagem, vídeo, interação e o próprio 

efeito do meio em que a contação de histórias e o compartilhamento de conteúdo ocorre sobre 

o seu significado. Como exemplifica S5: 

…a utilização de um formato jornalístico adiciona credibilidade e, dependendo dos 
veículos que os noticiam, estatura para a marca, sendo componente importante da 
mensagem. 

 

Tendo em mente que a audiência informada pelos veículos não é sinônimo de eficácia no 

entendimento e processamento da história, a seleção das mídias deve ser fruto de uma 

negociação entre fatos objetivos e considerações subjetivas, conclusão consistentemente 

compartilhada pelos entrevistados neste estudo.  

Em relação ao caráter da mídia e sua relação com o público-alvo, identifica-se os seguintes 

tipos: 

• as mídias de interrupção - que veiculam as mensagens de marca em quebras nas 

apresentações do conteúdo, como ocorre em programas de rádio, TV e digitais, 

anúncios de jornal e revista;  

• as mídias de passagem – Fruto do estilo de vida urbano, em que as pessoas despendem 

boa parte do seu tempo no trajeto entre seus locais de destino, há diversas iniciativas 

de aproveitar esse período oferecendo um conteúdo que distraia ou seja útil para a 

população. Exemplos disso são as mídias de elevadores, oferecidas pelo Portal Terra, 

a Rádio Sulamérica que dá reportes sobre o trânsito nas cidades e as TVS criadas 

especificamente para aviões, ônibus e metrôs nas grandes metrópoles; 

• as mídias de permissão – que enviam conteúdo mediante solicitação ou concordância 

do indivíduo, como o database e o social media marketing;  
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• as mídias presenciais – as promoções e eventos são meios para se transmitir o 

conteúdo de marcas por meio de uma experiência presencial, geralmente causam um 

impacto e uma memorização mais poderosos do que conteúdos consumidos em outras 

mídias; 

• as mídias nativas – em que o conteúdo de marca permeia o de terceiros, parecendo-se 

com ele na sua linguagem e estética, como ocorre em artigos jornalísticos, posts na 

internet, publieditoriais e product placement, que insere produtos e mensagens ao 

longo de programas e matérias; 

Uma opção a estas mídias é a construção de mídias próprias, em que o ônus de realizar todo o 

processo cabe ao anunciante, que se beneficia de liberdade editorial, controla a sua 

distribuição e elimina o custo de compra de mídia.  

São modalidades destas as publicações próprias on e offline, as ações de live marketing e as 

curadorias de conteúdo de terceiros, brevemente apresentadas a seguir. 

As publicações próprias compreendem as revistas, jornais, newsletters, programas de rádio, 

TV e internet, dentre outros, assinados pelas marcas, produzidos por si ou terceiros, e 

distribuídos para públicos determinados. Elas têm crescido em prestígio junto a anunciantes, 

ao promover suas expertises, virtudes e valores. 

S8 reforça esta possibilidade e atesta o interesse da alta direção de um número crescente de 

empresas em ouvir e participar do processo de desenvolvimento de pautas e conteúdo com o 

publisher, num relacionamento antes restrito ao publicitário, e evidência de que a propaganda 

tradicional tem sido flanqueada por estas ferramentas.  

Pode-se acrescentar ao rol de meios para a contação das histórias corporativas a criação de 

veículos proprietários que não são explicitamente relacionados à marca, o que propricia as 
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vantagens de apropriar-se de um tema importante para os consumidores sem a resistência e 

rejeição deste ante um conteúdo produzido por uma marca que pode ou não ser da sua 

preferência. Com a audiência cativa, o conteúdo de marca é entremeado sutilmente no seu 

corpo, no que foi chamado no passado recente de mídia de emboscada. 

As promoções e eventos proprietários têm sido chamados nos dias mais recentes de live 

marketing, em função do conteúdo ser produzido ao mesmo tempo em que é consumido in 

loco pelo consumidor. Seu modelo possibilita às marcas abater dos custos as receitas geradas 

por bilheteria e outros consumos decorrentes da sua realização, além do patrocínio de outras 

marcas, o que viabiliza realizações maiores que o orçamento da marca permitiria de outra 

maneira, avaliou S4.  

Como efeitos colaterais positivos deste formato, o seu conteúdo pode ser transmitido pelas 

mídias tradicionais e digitais ampliando o seu alcance, a imprensa pode lhe promover caso 

ache significtiva a iniciativa e, mais valioso do que tudo, os próprios consumidores 

compartilham suas experiências com seus círculos de relacionamentos tanto de forma real 

quanto virtual.  

Para S9, o live marketing, neste sentido, se aproxima dos conceitos de storydoing, em que as 

pessoas são personagens ativos da história sendo construída ou seus próprios roteiristas, e do 

storyframing – em que o papel das marcas é construir molduras que vão preparar o ambiente 

para que seus públicos possam construir suas histórias. 

Ainda sobre mídias proprietárias, a curadoria de conteúdos de terceiros por marcas é uma 

maneira de se valer de conteúdo de qualidade especializado, sem o ônus de sua produção. Seu 

modelo é geralmente a permuta do conteúdo pela mídia que a empresa oferece – física, virtual 

ou eventual. Para distingui-la de um mero patrocínio, a marca precisa ser contextualizada 
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dentro da experiência, agindo como uma protagonista e a ação em si desenvolvida com os 

cuidados para traduzir fielmente os valores da marca no seu formato, destacou S4. 

A divulgação das histórias por meio da cobertura de imprensa ou de publieditoriais – 

coberturas jornalísticas pautadas e patrocinadas por uma marca, são uma possibilidade mais 

crível e envolvente de explicar conceitos e fatos de uma marca, mas com menos ingerência da 

empresa na sua concepção, avaliou S5. Nestes, algumas empresas utilizam-se 

propositadamente de pessoas humanas – fundadores, executivos ou especialistas - para contar 

ou participar de suas histórias, adicionando a proximidade que a figura humana pode 

despertar no público-alvo. 

Duas mídias que são consideradas ascendentes para a contação de histórias são o celular e os 

games. Enquanto o primeiro goza de uma virtual ubiquidade de utilização e audiência e por 

isso torna-se uma fronteira para os profissionais de marketing, a segunda tem o potencial de 

inserir o consumidor no enredo da história, podendo retê-lo por diversas horas com alto nível 

de atenção e concentração, como se depreende da fala de um S3 

Em termos de tendências, o conceito de transmedia storytelling, em que as histórias de 

marcas transcendem meios e formatos, sendo contadas fragmentada e complementarmente 

por plataformas que recebem em diferentes momentos e com modos de interação específicos 

a audiência do público-alvo, tem sido objeto de discussão no meio publicitário, explicou S14. 

No entender de S1, o que justifica uma nova abordagem para essa estratégia de mídia é “o 

nível de sofisticação que esse modelo pode proporcionar nos dias de hoje, mais por conta dos 

recursos sensoriais e interativos disponibilizados pelas mídias – especialmente internet, 

games, celulares, do que pela forma híbrida de aplicá-los”. 
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A produção de conteúdo de qualidade gera outros benefícios importantes além dos efeitos 

diretos sobre a atitude do consumidor, como alimentar as estatísticas dos motores de buscas 

na internet – Google, Yahoo e Bing, por exemplo – por meio da audiência, 

compartilhamentos e referências gerados. Tais efeitos, por sua vez, promovem a posição da 

marca nas buscas orgânicas, fator chave para atrair mais internautas para os territórios digitais 

da marca, resultando num círculo virtuoso de audiência, salientou S14.  

Além de sujeitos para quem são destinadas estas histórias, os consumidores atuam também 

como canais midiáticos, reproduzindo voluntariamente conteúdos de marca, positivos ou 

negativos, acrescidos da credibilidade e afetividade despertadas que desfrutam junto a pessoas 

que os conhecem e confiam. Assim, em várias situações, o mensageiro se torna a própria 

mensagem. 

Esporadicamente, algumas peças têm tamanho poder de repercussão que são disseminadas 

gratuitamente por um grande número de usuários para outras pessoas que também as 

compartilham de forma sucessiva, acabando por alcançar um número expressivo de 

consumidores sem um gasto proporcional de mídia, vindo a constituir um caso de marketing 

viral – que, quando têm uma conotação positiva, são um dos resultados mais cobiçados por 

gestores de marca nestes tempos. 

À falta de verdades absolutas na seleção de meios para a veiculação de conteúdo, os decisores 

devem se guiar tendo como premissas a audiência, o engajamento que o meio proporciona, a 

originalidade que a mídia pode representar para seus consumidores, seu orçamento, a 

adequação com a categoria de consumo e os recursos que oferece para uma contação de 

histórias qualitativa.  

Em síntese, a despeito do furor com que os meios digitais têm sido recebidos pelo mercado, 

os entrevistados, de modo geral, acreditam que a comunicação bem sucedida de marcas será 
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híbrida, vislumbrando uma convivência produtiva das novas mídias com as tradicionais. 

Como propôs o S10 sobre a seleção de mídias, “A utilização de múltiplos canais, inclusive o 

próprio produto e embalagem, para carregar as narrativas de marca”. 

Nesta época em que empresas e profissionais mostram-se preocupados em acompanhar o 

ritmo frenético de inovação do mundo digital, concorda-se que uma boa história funciona em 

qualquer meio.  

3.4.6 Passo 6: A definição dos formatos  

A seleção das mídias em que o conteúdo das marcas será veiculado e o seu caráter 

proprietário ou terceirizado define os formatos que serão adotados, com alguma margem para 

inovação de acordo com o meio, mediante negociação entre quem cria e quem veicula.  

Assim, o conteúdo pode sair sob a forma de comercial para TV, cinema e internet, anúncio 

para rádio, jornal e revista, peças para mobiliário urbano e mídia outdoor, ação promocional e 

evento para o live marketing, merchandising para o ponto de vendas, posts, banners e 

semelhantes para sites e redes sociais, aplicativos para celulares, games, releases para a 

imprensa, bem como materiais mais complexos como as publicações e programas para os 

veículos proprietários, relacionou S10.  

Apesar do encaminhamento que há em relação aos formatos, é neste ponto que ocorre a maior 

resistência da parte de anunciantes e de seus fornecedores à mudança midiática em curso. 

Com um cultura secular de destinar as maiores fatias do orçamento à compra de mídia, os 

anunciantes ainda relutam em apostar suas maiores fichas na produção de conteúdo que vai 

ter que conquistar sua própria audiência. Pelo lado das agências e escritórios, sua 

remuneração é majoritariamente função do valor de mídia investido – o que desincentiva a 

proposição de conteúdo desvinculado daquela.  
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Como vaticina S2: 

o modelo de remuneração da indústria tradicional de comunicação, baseado no 
investimento para compra de mídia, não prevê uma realidade em que as ideias são 
veiculadas com custos muito baixos em comparação às mídias offline. A falha em 
reagir a este novo contexto, inibe a busca por conteúdos surpreendentes. 

A solução para este impasse passa pela revisão do modelo de relacionamento entre 

anunciantes e seus fornecedores, além de uma evolução cultural acerca da disciplina. 

3.4.7  Passo 7: A escolha do arquétipo em marketing  

O conhecimento e a utilização de construções arquetípicas na comunicação de marcas ocorre 

na maior parte das empresas de comunicação, sendo elemento constituinte de uma parcela 

crescente dos seus trabalhos, independentemente se o caminho escolhido foi a produção de 

conteúdo de marca ou o storytelling, compartilha S1. 

A distinção entre histórias arquetípicas e histórias genéricas deve ser feita levando-se em 

consideração que as primeiras se tornaram massivamente populares pelo seu poder recorrente 

de inspirar sentimentos e responder a questões fundamentais dos indivíduos, enquanto as 

segundas abordam de maneira superficial e previsível lugares comuns e questões de menor 

importância na vida das pessoas. 

Os doze arquétipos propostos (Quadro 4) por Pearson e Mark (2003) e descritos no referencial 

teórico, representações comuns da jornada do herói de Campbell (2007), são uma relação 

abrangente dos estilos de vida urbanos e contemporâneos e a maneira mais abrangente para a 

definição da narrativa da marca a ser construída. 

Para selecionar a figura mais indicada para a sua marca, deve-se primeiramente avaliar quais 

são as figuras mais pertinentes à categoria de consumo, tomando como base a coleção de 

atributos, benefícios e funcionalidades que proporcionam a seus consumidores.  
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Mais sutilmente do que isso, a escolha deve considerar o entendimento do código cultural 

atribuído a ela pelo público-alvo, ou seja, a simbologia e as representações subjetivas que elas 

cumprem para o seu target, lembrou S14. Para tanto, deve-se analisar o conjunto de pesquisas 

e insights produzidos na fase de preparação da comunicação. 

Um exemplo dessa compreensão, citou S14, foi alcançada por Pantene, marca de xampús da 

Procter & Gamble, que produziu o insight de que as mulheres faziam inconscientemente um 

paralelo entre seus bulbos capilares e o útero feminino, havendo a necessidade de produtos 

para nutrir o “embrião”, no caso a fibra capilar. Esta descoberta serviu para posicionar a 

marca que se tornou a líder mundial da categoria e carregou consigo todo o discurso da 

concorrência na direção de arquétipos relacionados a expertise técnica e inovação, típicos do 

que Pearson e Mark (2003) chamaram de Criador.  

Para balizar a escolha, a equipe ainda deve fazer os seguintes questionamentos: 

• Quais as motivações e expectativas do consumidor ante à categoria:  

o Pertencimento a uma comunidade, grupo, organização ou perfil 

o Controle das causas e efeitos sobre a sua vida 

o Estabilidade e previsibilidade 

o Independência ante a lugares comuns, o status quo, aos padrões sociais 

o Diversão e leveza ante a vida e os problemas 

o Maestria e precisão para lidar e resolver situações 

o Risco e ousadia para buscar soluções inovadoras ou difíceis 

o Plenitude existencial pela conexão com valores íntimos e/ou universais e o 

alcance de objetivos significativos 

• Essa figura é inédita na categoria principal e nas substitutas? 
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• Se não, é possível apropriar-se da mesma por uma superioridade execucional em 

comparação os concorrentes? 

• A figura é compatível com os valores, a história e a visão da organização? 

• Quais são as características, atributos e práticas compatíveis com este arquétipo dentro 

do posicionamento da marca?  

• A marca está disposta a mudar as configurações do seu marketing mix para adquirir 

consistência com a figura? 

• O arquétipo possui aderência com a vida e práticas pregressas da marca? 

• A marca pode sustentar os atributos previstos nesta figura por fatos ou ideias? 

• A adoção desta figura responde a uma atitude ascendente ou descendente da sociedade 

face a categoria? 

• Quais marcas utilizam-se deste arquétipo mesmo em outras categorias de consumo? 

Como o fazem? Elas são bem sucedidas? 

A busca na história da empresa, nos sonhos e trajetórias dos seus fundadores e líderes, pode 

justificar a seleção de um arquétipo para a marca, lastreando o discurso em fatos reais que não 

apenas cumprem papel muito importante para a construção da imagem e da cultura 

corporativas, como funcionam como amálgama que mantém coesos e inspira os diferentes 

públicos, como defende S9. 

No mesmo sentido, S6 colocou: 

Um bônus que a ligação da história corporativa com a comunicação da marca gera é 
a galvanização do público interno em torno da cultura corporativa. Numa época em 
que o lado de dentro das organizações é recorrentemente exposto por vazamentos, a 
coerência entre a imagem pública e a prática interna é essencial. Tal prática carrega 
ainda um potencial significativo de transformar seus colaboradores em promotores 
do posicionamento e da história corporativa. 
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Seguindo um modelo teórico ou meramente intuindo a potência das histórias universais, há 

um entendimento generalizado sobre a eficiência superior que estas proporcionam - não 

apenas pela capacidade de captar e reter a atenção das pessoas, mas também de comunicar o 

posicionamento de uma marca no bojo de seu enredo, reforçou S10.  

Quadro 4 - Os arquétipos em marketing 

ARQUÉTIPO MOTIVAÇÃO DESEJO 

Criador  Estabilidade e controle Criar algo de valor duradouro 

Prestativo Estabilidade e controle Proteger as pessoas da dor 

Governante Estabilidade e controle Controle 

Bobo da corte  Pertencimento e diversão Viver o momento com diversão e 

alegria 

Cara comum  Pertencimento e diversão Conectar-se com os outros 

Amante Pertencimento e diversão Alcançar intimidade e experimentar 

prazer sexual 

Herói  Risco e maestria Provar o seu valor por ações difíceis e 

corajosas 

Fora da lei Risco e maestria Vingança ou revolução 

Mago Risco e maestria Conhecer as leis fundamentais do 

funcionamento do mundo e do 

universo 
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ARQUÉTIPO MOTIVAÇÃO DESEJO 

Inocente Independência e plenitude Experimentar o paraíso 

Explorador  Independência e plenitude Obter a liberdade de saber quem se é 

pela exploração do mundo 

sábio Independência e plenitude Descobrir a verdade 

Fonte: Pearson e Mark (2003) 

3.4.8 Passo 8: Definição do tom da comunicação 

A pesquisa revelou que as histórias mais apreciadas são aquelas nas quais as pessoas 

identificam questões que lhes dizem respeito abordadas de forma positiva e construtiva. Neste 

sentido, S13 entende que “O viés que é aplicado ao conteúdo é um fator determinante para o 

sucesso da comunicação, a medida que conduz a sensações inclusivas, felizes ou 

reconfortantes”.  

Em resposta a um consumidor mais crítico quanto às promessas de marca, porém mais 

compreensivo com as limitações do outro, surge a oportunidade para as marcas de assumir 

uma atitude mais humanizada, o que desperta a empatia em seus consumidores e, 

possivelmente, a confiança – elemento fundamental para a construção de preferência e 

lealdade à marca. Conforme S2, “observa-se hoje que muitas empresas têm moderado o tom 

de sua comunicação, tornando-a menos pretensiosa, menos prepotente e até mais humilde”. 

A conquista ainda que parcial e provisória deste status vai demandar que as marcas assumam 

um compromisso com a verdade e a autenticidade nas histórias que contam e nos diálogos que 

estabelecem com uma sociedade mais educada, com mais acesso à informação e 
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discernimento para detectar exageros e inverdades embutidos no discurso mercadológico, 

frisou S15. 

S8 reforça que esta lógica é válida também para outros formatos, como os semi-jornalísticos e 

testemunhais que devem claramente explicitar que são pagos por uma marca, não tentando em 

nenhum momento ludibriar ou confundir o consumidor. 

Isso não deve inibir o uso da fantasia na comunicação de marca. Pelo contrário, as pessoas 

estão àvidas por receber conteúdo e propaganda de boa qualidade, que emociona, informa, 

entretém e gera assunto. O que não é mais tolerado é a mentira, o engodo e esquemas para 

manipular ou ludibriar o consumidor. Como provocou S1, “As marcas não precisam falar 

apenas a verdade, mas não podem mentir.” 

Sobre este tema, o caso de duas marcas brasileiras que conquistaram significativo prestígio 

recentemente, Diletto e Do Bem, foi citado por S15 e S11, como contraponto a esta nova 

consciência, ao tentarem fazer crer que elementos fantasiosos de suas histórias eram fatos 

verdadeiros, tendo sido denunciadas e processadas isso (EXAME, 2014).  

Enquanto a Dilletto divulgava que o avô italiano do fundador teria criado o sorvete na Italia, a 

Do Bem citava fornecedores pequenos que abasteciam as suas linhas de produção. 

Com a denúncia comprovada que tais promessas não correspondiam a verdade, os casos 

extensivamente divulgados pela imprensa e compartilhados viralmente por consumidores 

furiosos, as marcas defenderam-se tentando comprovar que suas versões eram expressões da 

verdade (EXAME, 2014). 

O impacto imagético do episódio não foi medido pelas empresas, mas a sua tentativa de 

provar verdadeiros fatos que eram em sua maior parte fantasiosos foi, com certeza, mais 

trabalhosa do que simplesmente explicar para os julgadores do Conar – órgão autorregulador 
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da atividade publicitária, e, principalmente, seus consumidores que tratava-se de uma alegoria 

criativa que realmente poderia ter sido mais explicitamente caracterizada como tal. 

Pela visibilidade que adquiriu, o caso destas duas marcas serviu como um sinal de alerta para 

o uso excessivo de fantasia nas narrativas de marca e a sugestão de uma utilização mais 

transparente do storytelling nas suas comunicações.  

3.4.9 Passo 9: Considerações execucionais  

O sucesso de uma narrativa arquetípica se dá muitas vezes pela superioridade execucional 

dentro da categoria, fazendo da qualidade na execução um elemento tão importante quanto o 

próprio enredo da história. S3 sustenta essa posição pelo exemplo do segmento de materiais 

esportivos em que dois gigantes, Nike e Adidas, disputam o mercado utilizando-se da mesma 

figura arquetípica – a do herói – com uma superioridade execucional da primeira, o que faz 

dela uma marca mais robusta que a segunda.  

Para que a execução das histórias e conteúdos conduzam seus enredos ao seu potencial 

narrativo e mercadológico, recomenda-se que se considerem: 

• Amplitude: As histórias precisam prever tramas, subtramas, temas acessórios aos 

principais e reação ao ambiente desde a sua concepção para poderem ser duradouras e 

abrangentes, evitando o seu desgaste precoce ou um efeito insuficiente para a 

construção da imagem geral da marca; 

• Relevância: Uma maneira de ganhar a atenção do público é o endereçamento da sua 

narrativa para problemas reais e importantes das pessoas. A proposição da fabricante 

de automóveis BMW liderar a discussão sobre mobilidade urbana, num desafio de 

reinvenção da categoria em um mundo em que os carros se tornaram um problema 



	

	

86	

para a vida em cidades, é um exemplo uma pauta relevante e inovadora para o diálogo 

com o seu público-alvo e a sociedade; 

• Consistência: Uma vez escolhida a figura arquetípica, a marca deve evitar a 

alternância com outras, pois confunde e fragmenta o entendimento da história pelo 

consumidor, explicou S1; 

• Frequência: apesar da velocidade com que os conteúdos são produzidos especialmente 

no mundo digital e a ansiedade que as marcas demonstram em querer participar desta 

nova dinâmica de comunicação, é virtualmente impossível para uma marca contar 

boas histórias todos os momentos, devendo ser estabelecido um ritmo para a sua 

produção com previsão de algumas adições não-planjeadas, que concilie os recursos 

da marca para tanto com a disposição do público-alvo em consumi-lo. A sanha por 

quantidade em detrimento da qualidade das mensagens, desvaloriza o trabalho e pode 

condenar a narrativa à irrelevância, fazendo delas meros barulhos publicitários; 

• Contextualização: a inserção da história da marca no contexto mais amplo do 

consumidor, além de sua integração com este a medida que ele se altera permite que a 

história mantenha-se atual e significante para os seus destinatários;  

• Invenção e inovação: contra a possível imitação de seu conteúdo, um fator recorrente 

no cotidiano das marcas, estas podem recorrer à invenção tanto no conteúdo quanto na 

forma, transgredindo o paradigma competitivo de uma categoria e criando novas 

proposições de valor, o que o captura para si sem a norma da concorrência. Em menor 

escala, a inovação, que aqui designa a melhoria incremental de uma ideia, colabora 

para justificar o seu posicionamento, sem romper códigos ou padrões da categoria, 

como exposto por S10; 
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• Detalhamento: quão mais detalhada e rica a história ou o conteúdo sendo publicado, 

mais ilações podem ser feitas pela sua audiência, ampliando os seus significados e 

adicionando lembranças de atributos e nuances de um posicionamento; 

• Gênero: a utilização de gêneros como o humor, o romance, o suspense e o drama, 

tornam a comunicação mais atraente e envolvente, podendo ainda considerar soluções 

híbridas. A sua análise deve ser feita à luz do arquétipo escolhido, que pode impor 

restrições a algum gênero e potencializar outros; 

• Tradução semiótica: além do enredo de qualidade, S10 recomenda um 

aprofundamento no desenvolvimento dos seus símbolos não verbais, relativos à 

estética, como o estilo e os detalhes com que serão produzidos, para reforçar a ideia 

central e ampliar as possibilidades de compreensão e absorção pelo target; 

• Colaborações e endossos: a utilização das histórias de notáveis pessoas, projetos e 

organizações, pode acelerar o processo de construção de marcas, ao atrair a audiência 

que estas normalmente atraem, apropriar-se dos valores que elas expressam e, 

preferencialmente, associar as histórias que carregam com as da empresa contratante, 

defendeu S15. Em todos os casos de utilização, seus comportamentos gerais, tanto na 

vida privada como pública e profissional, precisam ser coerentes com o que 

representam dentro desta história ou discretos o suficiente para não interferir com a 

imagem que está sendo construída. 

A campanha da Nextel “Bem vindo ao clube” é um exemplo de excelência execucional, de 

acordo com S1, tendo compreendido todos as considerações sugeridas neste capítulo. Nela, a 

equipe de criação recorreu a histórias de terceiros para refletir a trajetória da própria empresa, 

retratadas por diversas pessoas famosas, de formações distintas, que viveram um drama, 

passaram por percalços e derrotas significativos, mas perseveraram e deram a volta por cima, 

conciliando o arquétipo do herói com a própria história corporativa, falível mas vencedora.  
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3.4.10 Passo 10: A interação entre o conteúdo, os consumidores e o ambiente 

A inserção e responsividade do conteúdo ao contexto é um fator crítico para o seu sucesso, 

defende S5. A convivência e interação com o seu ambiente é o que vai prover a história da 

marca com relevância para o seu público. 

Assim, a pesquisa concluiu que a narrativa de marcas é afetada por três fatores exógenos 

principais: a participação desejada ou não dos consumidores; a emergência de novos valores, 

consciências e comportamentos; a ocorrência de fatores imprevistos que impactam a sua 

realidade ou de seus consumidores.  

O primeiro fator que afeta o marketing de conteúdo e o storytelling é a interferência dos 

consumidores na condução da história. Ela pode se dar pela criação ou cocriação de conteúdo, 

alinhado ou não com o enredo da marca, qualitativo ou depreciativo, produtivo ou destrutivo 

para o branding.    

Engajados em múltiplas conversações - não apenas com marcas, mas sobretudo com outras 

pessoas, estes consumidores convivem com muitos mais agentes alimentando a base de 

informações e opiniões que vai se constituir na narrativa total de uma marca. 

Conseguir o endosso e a recomendação de pessoas próximas e conhecidas têm se constituído 

cada vez mais uma prova social da qualidade e valores de uma marca, influenciando a 

percepção de terceiros e suas decisões de compra. Obter o apoio da comunidade é, assim, uma 

das principais missões de um gestor de comunicação, colocou S1. 

Esta participação crescente do cliente nas mídias desfaz a fantasia de controle na construção 

da imagem da marca que as mídias não interativas proporcionavam e, por mais que algumas 

empresas tentem reduzi-la e limita-la, ela vai se fazer cada vez maior conforme a marca 

aumente a sua relevância e desperte mais interesse do seu público-alvo. Neste novo papel de 
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guia de uma narrativa compartilhada, a marca precisa ter claro quais diálogos quer ter, com 

quais consumidores e em quais ambientes.  

Mais do que isso, S2 sustenta que ela vai precisar aprender a conviver com a crítica, as ideias 

contraditórias e as mudanças indesejadas no foco na comunicação que podem advir de 

consumidores empoderados e que nem sempre vão assentir com o monólogo corporativo. 

Assim, as marcas precisam abraçar duas novas competências para viverem essa época na sua 

plenitude: a de ouvir os seus consumidores e de conduzir diálogos mercadológicos produtivos 

com os mesmos.  

A perda de controle sobre o que é publicado é uma ideia perturbadora para a maioria das 

marcas, temerosas pelo risco envolvido. Assim, são poucas que investem na participação livre 

do usuário na sua comunicação de marca, concluiu S2.  

Pela confiança que tem na qualidade do seu produto e na relação fanática que construiu com 

os seus consumidores, a Apple é um caso de empresa que compartilha a comunicação da 

marca com o seu target, chegando a fazer de alguns deles embaixadores em campi 

universitários ou vendedores em suas lojas, de acordo com S3.  

O outro lado desta moeda é a disseminação de experiências, sentimentos e opiniões negativos 

de consumidores ressentidos que se valem dos meios digitais para tornar pública sua 

insatisfação objetiva ou subjetiva. Muitas dessas posições adotam um tom agressivo ou 

virulento, o que levou a mídia especializada a chamá-los de haters (ou odiadores). A força 

desses ataques, combinada com o apoio de outros haters, pode desvirtuar a narrativa da marca 

e afetar a opinião de muitos outros usuários que tinham até então uma visão neutra ou positiva 

a seu respeito. 
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Mais complexos que estes, há os trollers, pessoas que navegam pelas páginas procurando 

desvirtuar uma narrativa e, invariavelmente, enraivecer outras partes que se desengajam do 

debate proposto pela marca e passam a desferir e a se defender de ataques pessoais e raivosos. 

Ambas as situações precisam ser tratadas com habilidade e firmeza, evitando comportamentos 

no mesmo tom que podem acabar unindo mais pessoas na vibração negativa produzida tanto 

por haters como pelos trollers contra a marca. 

O segundo fator que afeta as histórias das marcas é a emergência de novos valores e 

comportamentos na sociedade que vão representar ameças ou oportunidades para as marcas, 

dependendo da sua reação a elas. Em contraste com o pensamento de Godin (2009, p.38-41) 

sobre estas visões de mundo, elas não substituem as histórias universais do storytelling, por 

serem circunstanciais e expirarem a medida que se tornam um consenso social, considerou S1. 

S15 deu como exemplo de visão de mundo atual é a celebração por diversas marcas da 

conquista pela comunidade L.G.B.T.S. (lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais e 

simpatizantes) do respeito da sociedade às suas preferências sexuais, que após décadas de luta 

e debate caminham na direção de se tornar um consenso social. 

Apesar de causarem alto impacto atualmente e reafirmarem contigencialmente valores de 

marca, suas discussões vão se tornar irrelevantes com a conscientização da população média e 

a sua promoção vai ficar obsoleta e datada.  

Finalmente, o terceiro fator exógeno que afeta o conteúdo de marca é a ocorrência de fatos 

internos ou externos que potencializem ou prejudiquem a narrativa de marca. Se os fatos 

positivos podem fortalecer o seu discurso, as crises podem anular todo o esforço realizado 

pelo branding por mais competente que tenha sido e nenhuma marca está imune a elas. 
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Isso impõe um caráter fragmentado e frequente ao conteúdo, incorporando o ineditismo e a 

responsividade aos acontecimentos presentes, tal qual um veículo normal de mídia, gerando 

traduções e leituras coerentes com a linha editorial da marca. Esses ingredientes tornam-se 

críticos para o sucesso das marcas que são obrigadas a sair da sua zona de conforto e aprender 

a conviver com o risco e o erro, para manter o seu target engajado com o discurso da marca e 

pleitear a sua consideração quando do consumo.  

Ante o esfacelamento do ideal de perfeição perseguido pelas marcas desde o início da 

modernidade, S8 enxerga uma oportunidade para estas promoverem uma conexão real com o 

consumidor ao assumir a sua falibilidade, desculpando-se quando necessário e 

permeabilizando sua gestão às ideias de terceiros.  

Para todos estes casos, uma gestão próxima e permeável do que está acontecendo no 

ecossistema da marca se faz primordial, levando a reações e interações necessárias e que 

podem ser parametrizadas pelo posicionamento da marca e a sensibilidade de seus gestores. 

3.4.11 Passo 11: Pós-teste 

Uma vez produzidos e veiculados, recomenda-se o pós-teste do conteúdo. 

Defendido por S1 e S15, ele é tido como uma ferramenta importante para geração de uma 

curva de aprendizado que baliza ajustes na sua execução e fundamenta criações posteriores, 

devendo ser relativizado ante outros trabalhos. 

Sua realização pode se dar tanto no âmbito qualitativo, em que gera premissas para o processo, 

como no quantitativo em que provém dados específicos sobre seus resultados. 

 

 



	

	

92	

3.4.12 Passo 12: Escolha de um benchmark 

A escolha de um benchmark, além de ajudar a compreensão do briefing, permite a pesquisa 

de sua estrutura e configuração e estabelece uma referência para desempenho, por isso pode 

ser assumida como um passo relevante para a produção de conteúdo e a contação de histórias.  

O caso de Red Bull foi citado por S12 como o melhor benchmark sobre o tema, tendo a 

produção de conteúdo de marca sido colocada no centro da estratégia corporativa e atingido 

tal nível de excelência que seus filmes e peças prescindem da compra de mídia, posto que os 

próprios consumidores procuram o que a marca publica e compartilham seus filmes com a sua 

rede de relacionamentos. A seu respeito, S4 colocou ”Red Bull é uma empresa de conteúdo 

que produz energéticos”. 

A avaliação dos resultados obtidos, aferidos pelos instrumentos disponíveis, comparados às 

metas e ao benchmark proposto, afetados pelo ambiente que participa, enseja a volta ao início 

do processo, num ciclo virtuoso de construção da marca. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As marcas cumprem importante função na sociedade pós-moderna, não apenas pelo seu papel 

econômico de representar e formar uma proposição de valor, mas também por satisfazerem 

necessidades e desejos reais ou inconscientes dos seus clientes e consumidores. Por isso, a sua 

construção movimenta grandes orçamentos e produz efeito significativo na vida das pessoas, 

o que requer o estudo permanente de técnicas e processos que levem ao seu aperfeiçoamento. 

O processo de branding se tornou mais complexo nos últimos vinte anos em grande parte em 

decorrência de dois vetores: o surgimento de novas mídias como a internet e os smartphones 

que viabilizaram a relação direta e instantânea entre indivíduos, empresas, ideias e 

instituições; e a chegada a idade adulta de uma nova geração de consumidores com uma 

consciência, valores  e comportamentos distintos das anteriores. 

A partir da realização de quinze entrevistas em profundidade face-a-face com líderes 

especialistas em comunicação e construção de histórias de diferentes setores, este estudo 

tráçou um panorama geral sobre estas ferramentas, identificou suas melhores práticas e gerou 

um modelo para a sua aplicação. 

Neste framework a utilização de histórias arquetípicas é a base para o fortalecimento das 

narrativas de marcas, a ser materializada de forma excelente a partir da adequação às 

características peculiares do seu público-alvo, valendo-se da combinação de competências, 

mídias, formatos e tons, avaliada a partir de métricas tangíveis, considerando-se o orçamento 

disponível. Uma vez implementada, a sua gestão deve ser  permeável à inevitável participação 

dos consumidores na narrativa, à mudanças no ambiente mercadológico e ao surgimento de 

novos comportamentos e percepções. 
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Esta pesquisa verificou também que o marketing de conteúdo e o storytelling são técnicas 

emergentes de construção de marcas, cujas utilização e destinação de investimentos por 

empresas de segmentos diversos, deve se acelerar nos próximos anos, à medida que recursos 

tecnológicos aumentem a capacidade das marcas de produzir narrativas de alto impacto, 

eleve-se a expectativa dos consumidores por conteúdo ainda mais qualitativo e desenvolva-se 

um arcabouço teórico e prático que otimize a sua aplicação. 

Ao ver dos entrevistados, posto que são consideradas alternativas eficazes para atrair a 

atenção do público-alvo, envolvê-lo com a sua narrativa e comunicar o posicionamento da 

marca.  

Tendo em vista o caráter exploratório deste modelo de pesquisa e entendendo suas limitações 

para formular generalizações definitivas, espera-se que este estudo sirva de ponto de partida 

para investigações mais específicas e conclusivas sobre o tema,	 que,	 dentre	 outras	

possibilidades,	 aprofundem	 o	 conhecimento	 das	 oportunidades	 que	 o	 progresso	

tecnológico	 proporciona	 e	 respondam	 às	 especificidades	 de	 cada	 mercado	 e	 seus	

públicos.		 

Além disso, com o objetivo de justificar a sua prática, compará-la com outras técnicas de 

comunicação de marcas e produzir melhorias no seu uso, recomenda-se o monitoramento do 

seu impacto na saúde geral das marcas e nos resultados dos negócios. 
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APÊNDICE 1 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

(Para preenchimento prévio à entrevista) 

Data: 

Local: 

Entrevistado: 

Histórico acadêmico e profissional: 

Área de atuação: 

“Gostaria de agradecê-lo(a) pela participação nesta pesquisa sobre a utilização  do 

marketing de conteúdo e o storytelling para construção de marcas. Antes de mais nada, 

gostaria de lhe informar que esta pesquisa seguem as normas do Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP explicadas neste termo que agora lhe entrego.” 

“Conte-me um pouco sobre sua experiência na construção de marcas.” 

QUESTÕES: 

1. A evolução do marketing de conteúdo e do storytelling; 

2. O processo para produção de conteúdo e histórias de marcas; 

a. Competências; 

b. Briefing; 

c. Pesquisas. 

3. Melhores técnicas e práticas na aplicação das técnicas: 
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a. Meios; 

b. Formatos; 

c. Arquétipos; 

d. Considerações execucionais. 

e. Gerenciamento; 

4. A eficácia do marketing de conteúdo e do storytelling para a construção de marcas: 

a. Como você compara o marketing de conteúdo e o storytelling às demais? 

b. Pós-testes. 

c. Benchmark. 

“Chegamos ao final do roteiro. Você gostaria de fazer algum comentário adicional sobre 

o tema?” 

 

 

“Você pode me indicar alguém que acredite que possa me ajudar com estas perguntas?” 

 

 

Gostaria de agradecê-lo(a) pela participação nesta pesquisa, com a qual esperamos 

lançar uma luz sobre as potencialidades e melhores práticas na condução do marketing 

de conteúdo e o storytelling para construção de marcas. 
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ...(nome do sujeito da pesquisa, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, endereço, RG), 

estou sendo convidado a participar de um estudo denominado A UTILIZAÇÃO DO MARKETING DE 

CONTEÚDO E DO STORYTELLING COMO FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DE MARCAS 

NA PÓS-MODERNIDADE, cujo objetivo é propor um framework de referência para auxiliar 

gestores de comunicação a implementar e desenvolver o marketing de conteúdo nas suas 

estratégias para construção de marcas. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de opinar com base em minhas 

experiências acadêmica e profissional sobre os temas relacionados ao problema enunciado. 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar como benefício o acesso à pesquisa 

concluída. Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e 

riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou 

negativos somente serão obtidos após a sua realização.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer 

prejuízo.  

O pesquisador envolvido com o referido projeto é Alfredo Guimarães Motta, mestrando em 

administração pela PUC-SP e com ele poderei manter contato pelos telefones 11-3884-2757 ou 11-

974015324. 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas conseqüências, enfim, tudo o que eu 

queira saber antes, durante e depois da minha participação. 
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 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente 

ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, haverá 

ressarcimento na forma seguinte: ressarcimento em dinheiro. De igual maneira, caso ocorra algum 

dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente indenizado, conforme determina 

a lei. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para o CEP PUCSP 

– Sede Campus Monte Alegre - Telefone: (11) 3670-8466 ou enviar um e-mail para 

cometica@pucsp.br 

 

São Paulo, ... de  Novembro de 2015. 

 

______________________________________ 

Nome: 

 

______________________________________ 

ALFREDO GUIMARÃES MOTTA 


