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RESUMO  

 

O estímulo para o consumo de produtos dá-se principalmente pelas experiências que 
eles promovem. Hoje, fluir é mais importante do que possuir, e, dessa forma, o poder de 
diferenciação para se tornar uma marca exclusiva e única num mercado competitivo passa 
cada vez mais pela sua composição imaterial, pois o acesso à imaterialidade da marca conduz 
seu público a uma conexão emocional. Marcas que planejam e comunicam com consistência 
os elementos de sua imaterialidade têm maior probabilidade de conseguir vínculos afetivos 
exclusivos e duradouros com seus públicos, pois a construção dos benefícios emocionais 
ocorre quando a marca passa a ser percebida além dos seus aspectos funcionais e das 
características físicas dos seus produtos, num processo denominado personificação. Nesse 
ponto começa a construção de seu imaginário, o qual é nominado de imaterial da marca.  

Apesar de identificados diversos estudos sobre o imaterial e sobre marcas, não se 
registraram trabalhos que unissem essas duas áreas de forma sinérgica e organizada. Assim, o 
objetivo deste estudo foi organizar e analisar os elementos que compõem a comunicação do 
imaterial da marca e, para tanto, o foco centrou-se nas teorias da mídia e da imagem em 
interação com as teorias das marcas. A partir da revisão teórica, organizou-se o tema imaterial 
(André Gorz, Jeremy Rifkin) relacionando-o com a composição da imagem (Dietmar Kamper, 
Norval Baitello Júnior, Hans Belting, Vilém Flusser) e com as diferentes abordagens da marca 
(David Aaker, Bernd Schmitt, Andrea Semprini e Marc Gobé). O resultado foi um roteiro 
para analisar o elemento imaterial nas marcas, que foi testado na comunicação de uma marca 
de moda. Escolheu-se a moda por ser um setor em que o consumo apresenta forte 
representação simbólica, e a Osklen por ser reconhecida internacionalmente como uma das 
principais marcas brasileiras de moda. Dentre as diversas formas de comunicação que a marca 
realiza, foram escolhidos para análise os catálogos de suas coleções, por refletirem de forma 
mais direta os temas e os imaginários do seu criador.  

Foram analisadas as representações e significados simbólicos do conteúdo imaterial da 
Osklen, e, como resultado, obteve-se uma aderência praticamente completa às teorias 
estudadas. Concluiu-se que a marca desenvolve um processo de criação de seu imaginário 
com alto nível de qualificação emocional, apresentando-o de maneira consistente em seus 
processos comunicativos, de acordo com o que preconizam as teorias sobre o imaterial, a 
composição da imagem e as marcas. Espera-se com este trabalho ampliar o conhecimento 
acerca da comunicação de marcas e contribuir para o desenvolvimento dos estudos nas áreas 
de Comunicação, Semiótica e Gestão de Marcas, assim, integrando e demonstrando a sinergia 
entre elas.  

 

 
Palavras-chave: comunicação de marca, imagem, imaterialidade, imaginário, cultura 

de marca, moda. 



 

ABSTRACT  

 

Stimulus for the consumption of products takes place mainly through the experiences 
they promote. Today, flowing is more important than owning, thus the power of 
differentiation to become an exclusive and unique brand in a competitive market depends 
increasingly on its immaterial constitution, since access to the brand's intangible assets leads 
its audience to an emotional connection. Brands that consistently plan and communicate the 
elements of their intangible assets are more likely to get more exclusive and lasting affective 
bonds with their audiences, as the construction of emotional benefits occurs when the brand is 
perceived beyond its functional aspects and their products' physical characteristics, in a 
process called personification. This point is the beginning of the construction of a brand's 
imagery, which is called brand intangible assets.  

Although identifying several studies on brands and intangible assets, this research has 
not found any works unifying those two fields in an organized, synergic way. The aim of this 
work was to organize and analyze the elements that constitute the communication of brand 
intangible assets. To this end, we focused on media and image theories interfacing with brand 
theories. From this theoretical review, the intangible assets subject (André Gorz, Jeremy 
Rifkin) was organized making connections with image composition (Dietmar Kamper, Norval 
Baitello Jr., Hans Belting, Vilém Flusser) and with different brand approaches (David Aaker, 
Bernd Schmitt, Andrea Semprini and Marc Gobé). The end result was a script to perform the 
analysis of the brands' intangible elements,which was tested in the analysis of the 
communication of a fashion brand. Fashion was chosen because it is an industry in which 
consumption has a strong symbolic representation, and Osklen was sellected for being 
internationally recognized as a major Brazilian fashion brand. Among the various forms of 
communication utilized by the brand, collection catalogues were chosen for the analysis 
because they reflect more directly the subjects and themes of their creators.  

The representations and symbolic meanings of the Osklen intangible assets were 
analyzed, and as a result, we obtained an almost complete adhesion to the studied theories. It 
was concluded that the brand develops an imagery creation process with a high level of 
emotional skills, presenting it consistently in its communication processes in accordance to 
what is professed by the theories on intangible assets, image composition and brands. It is 
hoped with this work to increase the knowledge about brand communication and to contribute 
to the development of studies in the areas of Communication, Semiotics and Brand 
Management, integrating and demonstrating the synergy between them. 

 
Keywords: brand communication, image, intangibles, imaginary, brand culture, 

fashion. 
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EU ETIQUETA 

 

Em minha calça está grudado um nome  

que não é o meu de batismo ou cartório,  

um nome... estranho.  

Meu blusão traz lembrete de bebida  

que jamais pus na boca, nesta vida.  

Em minha camiseta, a marca de cigarro  

que não fumo, até hoje não fumei.  

Minhas meias falam de produto que nunca experimentei,  

mas são comunicados a meus pés.  

Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada  

por este provador de longa idade.  

Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e 

pente,  

meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete,  

meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos,  

são mensagens, letras falantes, gritos visuais, 

ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, 

indispensabilidade, fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

escravo da matéria anunciada. 

Estou, estou na moda. 

É doce estar na moda, ainda que a moda  

seja negar minha identidade,trocá-la por mil,  

açambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 



Em minha camiseta, a marca de cigarro  que não fumo, até 

hoje não fumei.



1 INTRODUÇÃO  

 

Encontrar o que eu sentia em relação às marcas, num poema de Drummond, foi um 

momento mágico. Por um lado, mostrava, de forma explícita, diversos sentimentos e ideias 

que eu tinha. Por outro lado, desvelava que eu estava no caminho certo: marcas e moda, pois, 

além de complexos e instigantes, são temas que interessam não só ao universo dos aficionados 

ou acadêmicos, mas que permeiam o dia a dia de quase toda a população.  

Comecei a interessar-me pelo assunto quando, praticamente, não havia bibliografia e 

estudos atinentes ao tema, e, hoje, está claro que a marca assumiu uma importância de maior 

grandeza. Não faltam publicações especializadas em gestão de marcas, talvez, uma das áreas 

com maior número de títulos lançados nos últimos tempos, o que mostra a necessidade 

intrínseca do mercado de administrar marcas muito valorizadas e potencialmente lucrativas. 

Iniciei meus estudos sobre marcas na minha dissertação de mestrado, analisando um dos 

principais fatores na administração de uma marca, que é a construção da sua identidade. 

Realizei uma revisão bibliográfica dos principais autores referente à marca na época, 

complementada por um estudo de caso aplicado em sete marcas de varejo de moda de 

destaque. Os resultados mostraram que, entre as empresas entrevistadas, quatro estavam 

promovendo ações de reposicionamento. Isso mostrou uma administração de marcas atuante, 

calcada na identificação das expectativas do mercado e na adequação das marcas à 

necessidade de administrar e construir uma marca forte e criar uma personalidade para ela. 

Dessa forma, as marcas viabilizariam um relacionamento constante e profundo com seus 

consumidores, por meio do alinhamento das personalidades e estilo de vida entre a marca e 

seus consumidores.  

Nesse trabalho, também, foi demonstrado que as empresas buscavam se aproximar 

emocionalmente do consumidor por meio de suas campanhas de comunicação. Os resultados 

apontaram que a ligação do consumidor com marcas de moda é mais forte do que na maioria 

dos outros segmentos econômicos do mercado, pois o componente emocional na decisão de 

compra, nessa relação, possui muito peso.  

A dissertação de mestrado foi realizada no Programa de Administração e suas 

conclusões levaram-me à ideia de que para construir uma marca forte é fundamental construir 

vínculos emocionais mais profundos e, portanto, de caráter mais simbólico. Com o intuito de 

desenvolver um estudo mais profundo quanto a tais relações, a análise semiótica da 
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comunicação das marcas com os seus consumidores mostrou-se a ferramenta mais adequada, 

e foi, nessa direção, então, que desenvolvi os meus estudos de doutorado. 

 

1.1 MARCA, COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 

 

A construção da identidade da marca é composta por quatro aspectos principais (marca 

como produto, marca como organização, marca como personalidade e marca como símbolo), 

que, por sua vez, compõem a proposta de valor da marca. Nesse contexto, é possível observar 

a importância da imaterialidade, a qual se apresenta principalmente na questão estética e 

sensorial do produto e nos benefícios emocionais oferecidos, representados pela relação entre 

personalidade da marca projetada no lifestyle do consumidor, assim como pelos aspectos 

simbólicos percebidos pelas experiências de contato que ocorrem entre consumidor e marca.  

Nesse momento, o que mais me seduz e inquieta é a possibilidade de estudar e 

organizar a imaterialidade, intangibilizada na ‘não-coisa’ da marca, complementada e 

aprofundada por uma análise semiótica da linguagem simbólica dessa relação. O poder de 

diferenciação e de se tornar uma marca exclusiva e única, num mercado crescentemente 

competitivo, caminha cada vez mais pela sua composição imaterial. O acesso à imaterialidade 

da marca é o que conduz seus consumidores a uma conexão emocional, ao contrário da 

conexão racional, vinculada apenas ao produto.  

A construção dos benefícios emocionais da marca relaciona-se com a semiótica 

quando a marca passa a ser percebida além dos seus aspectos funcionais e características do 

seu produto. A partir daí, o consumidor passa a nutrir por ela um sentimento, baseado nas 

representações humanas que ele tem como expectativa para se autoexpressar. Isso acontece 

por meio de um processo de personificação, no qual a marca assume uma personalidade, 

ganhando representações de características de gênero, de estilo de vida, de comportamento, 

enfim, de personalidade. A partir da definição dessas características da personificação da 

marca, forma-se a construção do seu imaginário, denominado, neste estudo, imaterial da 

marca. A construção desse imaginário servirá como base fundamental para as relações 

comunicacionais da marca, e, nesse processo, deve-se ter um cuidado especial a cada um dos 

seus aspectos formadores, pois eles vão autoexpressar a composição cultural, as aspirações e 

as relações de sentimentos e de sensações de seus consumidores. 

A marca carrega as características culturais de seu criador. É claro que ela 

normalmente é criada para satisfazer a uma necessidade funcional, mas, hoje, há uma oferta 
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de produtos muito alta, então, uma forma de se diferenciar é compor esse lado emocional, que 

é feito das sensações e sentimentos, percebidos por meio da construção de imagens e dos 

sentidos das suas expressões de comunicação, carregadas de significados. 

Semiótica é, por um lado, a configuração, o modo de aparecer e, por outro lado, a 

descriminação desse modo de aparecer, de se apresentar. Em qualquer vertente autoral, são 

dois lados. O signo substitui o que está no lugar do objeto, portanto essa configuração é vital, 

e para perceber a natureza dessa configuração é necessário discriminar quais são os elementos 

formantes. Essa configuração semiótica traz, como consequência, a comunicabilidade da 

marca. A qual pode ter vários matizes, várias tonificações e, na realidade, já é uma forma de 

comunicabilidade da marca. A partir desse princípio, a abordagem deste trabalho centra-se na 

análise semiótica da comunicação, pois a configuração semiótica é um elemento constitutivo 

estruturante da comunicabilidade da marca. 

 

1.2 EM POUCAS PALAVRAS, O QUE É MARCA? 

 

A marca tem uma questão de produto: o produto vem carregado de design, e este tem 

uma característica estética importante, que vai retratar uma questão de gosto, de identidade do 

criador. Marca é construir vínculos através da memória e da história que se tem para contar ao 

consumidor. A marca é a alma do produto, é aquilo que vai alimentar com sentimento o que 

ninguém alimenta. Os sentimentos da marca comungam-se com os sentimentos e valores dos 

consumidores, nem sempre de forma consciente, pelo contrário, na maioria das vezes, 

inconscientemente. Se você prestar atenção nas marcas que você acha mais interessantes hoje, 

ou é porque elas vêm construindo uma história que é muito parecida com a sua ou porque elas 

satisfazem uma expectativa de experiência da qual você gostaria de pertencer, uma história da 

qual você gostaria de fazer parte, na qual você gostaria de estar. 

Para estudar a questão da marca é necessário entender o relacionamento de 

expectativas, de desejos dos consumidores. As pessoas desejam comungar coisas que 

valorizam, e a marca transmite um sentimento que satisfaz muito mais do que o próprio 

consumo do produto, o qual, normalmente, acaba sendo a consequência, e não a questão mais 

importante nessa relação.  

As marcas começaram a ser estudadas inicialmente pelos autores americanos. Um dos 

autores mais importantes nesse sentido é David Aaker (2001), que desenvolveu um modelo de 

identidade de marca bastante abrangente e didático, mas tem seu foco mais voltado para a 
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organização do produto. Para Aaker (2001), não existe marca sem produto. Ele apresenta uma 

visão de marca mais direcionada à Administração. Inicia com uma visão funcional da marca 

e, desta, propõe que se vá além do produto, então, sugerindo a construção de uma atmosfera 

que englobe os aspectos da organização, o quanto existe de simbiose entre a marca e a 

organização, depois, constrói a definição da personalidade e dos símbolos. Aduz que a pessoa 

define uma personalidade e a desenvolve por meio dos símbolos. E tudo isso é fundamentado 

por uma proposta de valor, que confere o posicionamento da marca de acordo com os seus 

benefícios funcionais, emocionais e de autoexpressão que ela deverá oferecer. 

A proposta de Aaker é interessante porque inicia uma preocupação vital, que é 

enxergar a marca além do produto. Os vínculos funcionais são criados, mas outros vínculos, 

mais fortes e profundos, serão criados quando o produto passar a ser visto como uma pessoa 

e, assim, assumir características pessoais, humanas. Para mostrar, expressar e comunicar a 

personalidade da marca, ou seja, para praticar essa personalidade, são utilizados os símbolos. 

No setor da moda, a questão da marca é mais crítica, pois a moda é um segmento 

composto por objetos que são utilizados o dia todo e que podem ser facilmente trocados de 

uma hora para outra, sendo, frequentemente, usados para autoexpressar, mesmo por pessoas 

que dizem “não gostar de moda e não se vestir para os outros”, como dá a entender o poema 

de Drummond com o qual se abriu este trabalho. Também, tem a questão da interpretação, a 

interpretação em todos os sentidos, seja numa coleção, numa roupa, numa loja, num desfile ou 

num editorial na revista. As marcas que vivenciam aquilo que são e conseguem interpretar e 

entregar essas experiências da melhor forma para o consumidor são aquelas que têm maior 

sucesso.  

Outro autor estudado para embasar este trabalho foi Bernd Schmitt, que complementa, 

de forma exemplar, as ideias de Aaker, estruturando os meios pelos quais é possível construir 

um imaginário para a marca. Schmitt (2001) organiza as experiências que a marca pode 

propor a partir de ações que denominou Provedores de Experiências (PROEXs). Nessa 

perspectiva, primeiro, Schmitt aborda a questão dos sentidos, neste estudo: Arquitetura 

Sensorial da Marca. Pela abordagem semiótica, cria-se a construção de imagens para 

representar a estética dos sentidos pretendidos - olfato, tato, paladar, audição e visão. A 

definição da Arquitetura Sensorial permite aumentar o poder de diferenciação da marca, uma 

vez que é muito difícil que seus sentidos sejam copiados por outra marca, contrariamente aos 

aspectos de produtos, que são facilmente copiados. Em seguida, o autor apresenta outra 

estrutura, que são os Módulos Experimentais, por ele, denominados MEEs, cujos formantes 
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são os sentidos, os sentimentos, os pensamentos, a ação e a identificação. Os MEEs dão o 

embasamento para que os aspectos que compõem os PROEXs criem a comunicação das 

experiências sensoriais por meio dos seus provedores: pessoas, comunicações, presença do 

produto, co-marcas, ambientes espaciais, websites e mídia eletrônica.  

Outro autor que tem grande contribuição neste trabalho é Andrea Semprini, que 

propõe uma interação entre marca e semiótica. Ele contextualiza a marca como a intersecção 

entre a economia, a comunicação e o consumo. O consumo, por sua vez, é composto pelo 

entrelaçamento entre o individualismo, o corpo, a imaterialidade, a mobilidade e o imaginário. 

Neste trabalho, o maior foco é lançado sobre a questão do imaginário. A construção do 

imaginário é a busca do sentido, que visa a configurar um projeto de sentido dentro de um 

universo simbólico, no qual o indivíduo projetará seus sonhos e desejos, encontrando, assim, a 

sua autoexpressão. Semprini (2006) define esses projetos de sentido como “construção de 

mundos”. Esses mundos, chamados de “mundos possíveis” pelo autor, funcionariam como 

verdadeiros relatos para ajudar os indivíduos a orientar e dar sentido e expectativa às suas 

escolhas e ações. As marcas promovem “mundos possíveis”, que podem ser reproduzidos na 

cultura e no imaginário da marca. A partir do momento que se escolhe uma marca, pode-se 

participar de seu mundo, manifestado por meio dos valores, narrativas e discursos expressos 

na sua comunicabilidade.  

 

1.3 COMO A SEMIÓTICA SE INTEGRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA? 

 

Quando iniciei este trabalho, tinha em perspectiva analisar a comunicação do imaterial 

da marca. Entendo como imaterial tudo aquilo que a marca produz em termos de construção 

do imaginário, que são as sensações, os sentimentos e as emoções, determinados pela 

personificação da marca. Então, eu entendo, como a parte imaterial da marca, tudo aquilo que 

vai além do produto, toda a atmosfera criada pelo imaginário. Nesse sentido, visualizei o fato 

de que o caminho para analisar o imaterial seria analisar o imaginário produzido pela marca. 

Conforme desenvolvia minhas pesquisas, fui encontrando uma forte dificuldade para 

definir, delimitar e delinear o que é o imaterial da marca, principalmente porque, dependendo 

da referência e do olhar, há uma parcela que é imaterial e outra que é material. Por exemplo, 

quanto do design é imaterial e quanto é material? Percebi que existe um momento 

determinado da marca em que ela deixa de ser encarada como produto e passa a ser sentida 

como uma pessoa, que é quando ocorre o processo de personificação. No meu entendimento, 



21 

 

 

é, a partir desse momento, que se inicia o desenvolvimento da parte imaterial da marca, é ali 

que se deixa de pensar especificamente no produto e passa-se a dar uma face, uma identidade 

e uma personalidade para esse produto. Nesse momento, começa-se a desenvolver estratégias 

que vão compor o imaginário de acordo com essa personificação. É isso que se chama de 

imaterialidade da marca.  

A porção imaterial começa quando a pessoa se desprende do produto e personifica a 

marca. A partir desse momento, serão abordadas características comportamentais, e a marca 

deixa de ser expressa apenas pelo produto e passa a ser concebida pelas suas características da 

personificação, seu estilo, seu gênero, o que ela gosta de fazer e mais uma série de coisas que 

está embutida na personificação. Para expressar essa personificação para o mercado é 

necessário criar a atmosfera do imaginário, que é composta por várias imagens que se fundem 

na imaginação do consumidor. A imaginação é o input para se criar o imaginário. Se a marca 

tiver uma cultura pobre, não conseguirá desenvolver o imaginário, ou ainda o imaginário não 

será legítimo.   

Com a evolução industrial, percebe-se que são cada vez menores os desafios para 

produzir um bem tangível. Além disso, atualmente, existe uma relação de oferta de produtos 

maior que a demanda. A forma de se diferenciar é justamente por meio do desenvolvimento 

da cultura da marca, do conhecimento da marca, que faz com que as pessoas criem vínculos 

pela expectativa de compartilhar dessa cultura. Nesse contexto, é mais importante “fluir” do 

que “possuir”. O possuir está focalizado numa característica estática de centralizar-se no 

produto; ao passo que o fluir está posicionado como uma característica de relacionamento, de 

trabalhar efetivamente com as atitudes e com o comportamento do consumidor e crescer junto 

com a evolução do consumidor nesse relacionamento.  

Na presente pesquisa, um dos autores que se destacou na contextualização da evolução 

histórica da imaterialidade foi André Gorz, em seu livro: “O Imaterial”. Para Gorz (2005), o 

valor de troca das mercadorias, sejam ou não materiais, não é mais determinado pela 

quantidade de trabalho social geral que elas contêm, mas principalmente pelo seu conteúdo de 

conhecimentos, informações e inteligências gerais. De acordo com Gorz, as mercadorias que 

apresentam forte conteúdo imaterial têm sua fonte no monopólio do conhecimento, na 

exclusividade das qualidades que esse conhecimento confere às mercadorias que o 

incorporam e na capacidade da empresa para conservar esse monopólio, ligada 

proporcionalmente à rapidez com a qual ela consegue inovar, promover suas inovações no 

mercado, ultrapassar e surpreender seus concorrentes.  
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Empresas mais jovens do segmento de tecnologia, por exemplo, parecem pautar-se 

nessa posição de Gorz, segundo pesquisa realizada pela agência Millward Brown1, que 

apresenta o ranking de marcas mais valiosas do mundo, o Google, empresa com menos de 15 

anos de mercado, liderava, em 2009, o primeiro lugar e, em 2010, foi ultrapassado pela Apple. 

Essa mesma pesquisa conclui que as empresas de tecnologia tiveram as maiores valorizações 

nesta edição do ranking. Com uma alta de 246%, o Facebook (com menos de 10 anos de 

mercado e com um fundador de menos de 30 anos de idade) liderou essa lista e estreou no 

ranking na 35º posição. O site de buscas chinês, Baidu, obteve a segunda maior alta. A marca 

chinesa subiu 141% - para US$22,555 bilhões - e saiu da 75º posição em 2009, para o 29º 

lugar. 

Outro autor que deu grande suporte a este trabalho é Vilém Flusser, o qual apresenta o 

conceito da imaterialidade como “não-coisa”. Flusser (2007) também elabora o conceito de 

“Fábricas do Futuro”: locais em que os homens aprenderão coletivamente a promover a 

transformação da natureza em cultura. É interessante ressaltar essa noção porque, mesmo sem 

ter vivenciado a era digital atual, ele já a vislumbrava com muita propriedade. As pessoas, 

hoje, usam as mídias digitais para produzir imagens particulares e, assim, mostrar qual é o 

ambiente cultural em que vivem, as viagens, os amigos, como elas se divertem e outros 

momentos do seu cotidiano. Além disso, Flusser (2007:43) cita outro fato importante, 

segundo o qual, “fabricar significa o mesmo que aprender”. Esse fabricar não é mais focado 

na relação de mão-de-obra, máquina e matéria-prima, mas, sim, em produzir significado 

cultural para a marca e utilizar os meios comunicacionais para fazer isso.  

Nesse sentido, a cervejaria Skol, pertencente ao grupo internacional INBEV, é um 

grande exemplo de associar significado cultural para sua marca. As características centrais da 

sua personalidade são espírito jovem e compartilhar com os amigos. Para fortalecer esses 

aspectos na sua comunicação com o mercado, lançou diversos eventos que se transformaram 

em autênticas manifestações culturais, entre eles, o Skol Beats e Skol Sensation. Esses 

eventos proporcionam, por meio do entretenimento, um aprendizado para seus consumidores 

muito maior do que a comunicação convencional, que eles também utilizam em grande escala. 

Durante esses eventos, o público entra em contato com estilos musicais, artísticos e outros 

estilos de vida que promovem um trabalho de ampliação da sua fronteira cultural. Nesse 

movimento, o significado dos principais core values da marca poderão ser aprendidos e 

                                                 
1 Empresa global, especializada em pesquisas nas áreas de marca, mídia e comunicação, no Brasil, faz parte do 
Grupo IBOPE (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/913180-apple-passa-google-em-
ranking-mundial-das-marcas-mais-valiosas.shtml> Acesso em: 27/08/2011). 
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vivenciados. E, por sua vez, a própria marca poderá ter maior contato e vivência com o seu 

público, um relacionamento fortemente valorizado por ambas as partes. 

Flusser (2007) propõe dois mundos ao redor do homem: o mundo da “natureza” das 

coisas existentes e a serem agarradas; e o mundo da “cultura”, das coisas disponíveis, 

informadas. As experiências compõem as informações do mundo da cultura. Os 

consumidores, por sua vez, são envolvidos pelo mundo da cultura das marcas, que busca 

explorar as emoções e sensações nos seus relacionamentos, de forma a compartilhar um 

mesmo estilo de vida.  

Baseado no processo da Escalada da Abstração de Flusser, que será apresentado no 

capítulo 2, Baitello, outro autor que suporta este trabalho, chama a atenção para o que 

denomina de “nulodimensionalidade”, fase onde se cria um novo nomadismo, no qual não é 

mais o corpo que viaja, navega ou caminha, mas o seu espírito, seu vento nômade. Sendo, por 

meio dele, do espírito não-visível, que chegamos à imaterialidade. Baitello (2010) reforça que 

esse estágio passa a ocupar as vidas humanas e seu entorno, e, com isso, por um lado, as 

coisas (produtos, objetos, hardware, matéria bruta) perdem valor; e, por outro lado, as “não-

coisas” (marcas, os símbolos, os serviços, o software, o valor agregado, a fama) ganham 

crescente destaque, importância e valor.  

Dessa forma, muitas vezes, a “não-coisa” é mais importante do que a “coisa”, ou seja, 

a atmosfera do imaginário da marca, a qual faz com que os consumidores entendam e 

compartilhem os valores da marca, é mais importante do que a parte material da marca, 

focalizada prioritariamente na sua linha de produtos.  

 

1.4 POR QUE A OSKLEN? 

 

A Osklen é uma marca de moda com reconhecido sucesso junto a seu público-alvo e à 

mídia especializada, com lojas nos principais pontos comerciais no Brasil e em alguns dos 

principais pontos de moda do mundo. Além disso, ela encaixa-se perfeitamente nos conceitos 

de gestão da marca estudados, principalmente, por meio de uma comunicabilidade que 

consegue grande sintonia junto a seu público, baseada num conceito que seu criador 

denomina “legitimidade”. A cada coleção, a empresa aprofunda-se no tema que escolhe, 

deixa-se levar pelas emoções do tema e o traduz imageticamente em cada detalhe na sua 

comunicação, assim, construindo um imaginário diferenciado e inovador.   
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O prestígio conquistado pela Osklen no mercado é justificado pelo capital simbólico 

construído pelo seu criador, e interpretado de forma especial na sua comunicação, totalmente, 

integrada com a criação das suas coleções. Segundo Oskar Metsavaht (comunicação pessoal, 

em 16 de abril de 2011), “na maior parte das vezes, eu concebo a campanha antes mesmo da 

coleção. Somente depois é que as peças são desenhadas para serem o figurino do meu filme, 

da minha história”. Isso vai ao encontro do que Gorz (2005:48) declara sobre o capital fixo 

imaterial da marca, que compreende “sua notoriedade, seu prestígio, constitutivos de um 

capital simbólico. E o talento, a competência, a criatividade das pessoas que produzem a 

dimensão artística dos seus artigos”.                                                                                                                   

Existe uma característica na Osklen que sempre me chamou atenção: eu sempre 

admirei o lifestyle carioca, o estilo de ser carioca. É um estilo internacional e tem muito que 

ver com a questão da praia, sendo um comportamento completamente atípico. Não existe 

necessariamente uma coisa de ser elitista ou não elitista, não existe necessariamente classe A, 

B ou C. Existe, sim, um estilo de vida predominante, e essa característica consegue ser 

expressa através da construção do imaginário, por meio de uma seleção de imagens muito 

forte. A emoção que me vem em relação ao espírito carioca é um sentimento de atualização, 

que não é necessariamente moderno, mas é contemporâneo com tudo o que acontece - uma 

coisa quase transnacional - não tem pátria, não é brasileiro, não é europeu. É muito articulado, 

descolado e mesmo que não tenha dinheiro se sente bem, pois pode vivenciar e pertencer a 

uma cultura. A questão da praia é muito forte, o mar, uma linguagem de balneário. A 

paisagem é muito inspiradora, a relação das pessoas, os corpos, os coqueiros, a praia, a areia, 

o biquíni e, principalmente, a forma de mostrar isso tudo  sempre me instigou.  

A Osklen foi pioneira em mostrar de forma diferente o estilo de vida carioca. A fonte 

dela é beber no comportamento do estilo de vida carioca, e, segundo seu criador, “isso a faz 

ser legítima” (METSAVAHT, comunicação pessoal, em 16 de abril de 2011). Essa 

legitimidade da qual ele fala exaustivamente, talvez, seja o grande diferencial. Ela faz com 

que os imaginários criados sejam autênticos, e essa autenticidade é muito presente na Osklen 

porque as pessoas (da estrutura da marca) respiram e transpiram o que ela quer ser. Para 

alguém poder ser autêntico tem de entender realmente e profundamente o que se está falando. 

Essa autenticidade só acontece se vivenciar a cultura.  

Eu nunca acreditei em marcas que não fossem autênticas, e a Osklen me proporcionou 

a possibilidade de vivenciar a realidade da marca. Essa minha percepção primária sobre a 

marca foi completamente validada a partir do momento que eu pude ter contato com seu 
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criador. Quando ele quer falar da marca, ele faz com que você seja a pessoa mais importante 

naquele momento. E a forma que ele encontra para narrar são histórias de coisas que 

aconteceram de fato com ele. A forma como ele atende as pessoas sempre foi muito refletida 

naquilo que a marca é: uma proposta acessível no sentido da comunicação, seja na loja, seja 

na casa dele, lugares onde foram realizadas as entrevistas para este estudo. Ele demonstra ser 

aquilo que é a sua marca. Não me pareceu querer ser aquilo que ele gostaria de ser ou de 

parecer ser e não o fosse. Isso só acontece porque o repertório dele é real, já foi vivenciado. 

Ele atendeu-me de sandália Havaiana, camiseta informal, cabelos molhados como quem 

acabou de sair do banho e muito resfriado. Foi um sábado bem familiar, embalado pelas vozes 

dos filhos brincando, pela sua esposa chegando das compras ou saindo para comprar os 

ingressos do cinema da tarde e pela assistente supergentil e hospitaleira.  

Como construir uma marca que dure ao longo do tempo? Quanto maior o nível do 

significado que ela alcançar, melhor posicionamento no mercado ela conseguirá. E, quando 

essa marca consegue compartilhar seus valores com os de seus consumidores, acontece uma 

comunhão. O nível de significado será melhor para seus consumidores porque a marca sabe 

contar melhor as suas histórias. Desde que a Osklen despertou-me interesse, passei a procurar 

mais informações sobre a marca e pude perceber que, em qualquer ponto de experiência que 

fui tendo, nas lojas, nos detalhes da decoração, no site, nos catálogos, nos desfiles, nos 

contatos com os profissionais da equipe, os seus níveis de significado, suas histórias e 

identidade tinham um profundo alinhamento. E, a partir do momento que tive o contato maior 

com as pessoas da empresa e com o seu criador, e consegui saber mais sobre a marca através 

do próprio Oskar, senti que tudo aquilo que eu achava e analisava sobre a marca, ainda sem 

ter acesso direto a ela, era realidade, confirmava-se.  

Oskar é quase didático e, por ser assim, consegue formar a construção da comunicação 

de uma forma didática, que permite a todos entender o que quer transmitir. A forma dele se 

comunicar é imagética. A primeira tarefa no desenvolvimento de uma coleção é produzir um 

filme ou uma série de fotos que é apresentado à sua equipe, composta por sua irmã, formada 

em artes, e sua  designer. Desse momento, suas imagens passam a ter um olhar artístico, que 

se transforma nos catálogos e símbolos criados para dar identidade visual às coleções. O olhar 

da designer transforma esse material na coleção. Isso é uma grande química, mas tudo 

começa com as histórias vivenciadas pelo criador. Quando isso acontece, quando as histórias 

são reais, as chances de sucesso são muito maiores, pois se você criar uma história que não é 

real para você, ela irá falhar em algum momento, principalmente, durante as experiências que 

a marca terá com seu consumidor. 
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Razões não faltam para ter a Osklen como empresa escolhida para exemplificação 

neste trabalho: em primeiro lugar, trata-se de uma marca diferenciada pela forma de 

interpretar e entregar seu imaterial ao mercado. Em segundo lugar, pela sua forma de criação, 

que está baseada numa pesquisa e interpretação imagética de um tema e, finalmente, pela 

forma de entregar e apresentar isso para o mercado, que é fruto do sincronismo de três 

aspectos: o olhar imagético do criador, a transformação desse olhar numa forma artística de 

imagens e a transformação da forma artística numa coleção, por meio do design. Isso leva a 

uma sofisticação, mas não uma sofisticação de status. É uma sofisticação cultural, um 

sentimento de afeto, cuidado, atenção, satisfação. É uma sensação de bem-estar.  

 

1.5 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os elementos que compõem a comunicação do 

imaterial da marca e exemplificar a sua aplicação por meio da análise da comunicação de uma 

marca de moda. 

 

1.6 ABORDAGEM 

 

Alguns pressupostos estão sendo considerados durante a realização da pesquisa desse 

trabalho: 

I) O estímulo de troca de produtos não se dá somente pela propriedade que ele carrega, 

mas principalmente pelas experiências que ele promove.  

II) Nos dias de hoje, fluir é mais importante do que possuir, ou seja, um dos principais 

fatores de decisão de escolha das marcas considera o poder de acesso que elas proporcionam 

aos seus usuários.  

III) Marcas que planejam e comunicam com mais consistência os elementos que 

compõem sua imaterialidade, provavelmente, conseguirão vínculos afetivos e criativos mais 

exclusivos e duradouros.  

IV) Um dos elementos que compõe a imaterialidade da marca são as experiências 

sensoriais que ela apresenta. Sentir, ver, tocar e ouvir são sensações que restam com muito 

mais força do que a simples apresentação tradicional dos benefícios e características do 

produto.  
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1.7 CORPUS 

 

Para compor o desenvolvimento desta pesquisa foram escolhidos os temas da 

imaterialidade, construção de identidade de marca e análise das dimensões-chave da 

imaterialidade da marca. A imaterialidade é abordada sob a ótica da sua contribuição e 

relacionamento na construção do intangível da marca. O estudo da marca foi orientado por 

diferentes abordagens – mercadológica, experimental e social – apresentadas pelos principais 

autores do assunto. 

O tema deste trabalho é bastante amplo e, ao mesmo tempo, interligado com diversas 

áreas de interesse na atualidade, entre elas, o consumo. Poder-se-ia questionar sobre a não 

abordagem do consumo e da legitimidade de marcas influenciarem o consumo, o que seria um 

tema bastante interessante, mas, em virtude da sua profundidade e abrangência, mereceria um 

estudo integralmente dedicado a essa questão, motivo pelo qual essa abordagem ficou fora do 

estudo.  

Da mesma forma, seria possível questionar se a abordagem dada a uma marca de 

moda específica pode ser extrapolada para outras marcas, ou se poderia ser utilizada também 

para outras categorias de produto. Cada empresa, de cada setor econômico, possui as suas 

próprias idiossincrasias, mas, com toda certeza, algumas das práticas abordadas pela marca 

aqui exemplificada poderão ser adaptadas a outras empresas, tanto do setor de moda como de 

outros setores, porém, de uma forma geral, é necessário tomar muito cuidado ao fazê-lo, pois 

se trata de uma pesquisa de caráter qualitativo, cujos resultados valem apenas para a empresa 

em questão e, é claro, se abordadas sob a mesma ótica utilizada pelo pesquisador.  

Outro ponto de intersecção entre esse tema e outros correlatos é a questão da 

administração da empresa para a gestão da marca. Uma coisa é saber o que fazer, e a outra é 

como fazer, e, neste caso específico, há diversas ferramentas de gestão de recursos materiais, 

econômicos e humanos que deverão ser administrados para desenvolver a marca. Apesar de 

fundamental, esse aspecto também não será abordado neste estudo, pois constituiria, por si só, 

uma outra linha de pesquisa e, ademais, essa linha se encaixaria melhor nos programas de 

Administração. 

Outra questão que deve ser esclarecida quanto ao corpus deste trabalho é que, apesar 

de a comunicabilidade de uma marca de moda compreender inúmeros aspectos, tais como 

propagandas, desfiles, catálogos, visual merchandising, vendedores, mídias sociais, eventos, 
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relações públicas, parcerias com outras marcas, etc., foi escolhido apenas um desses aspectos, 

que são os catálogos. A escolha dessa ferramenta de comunicação deu-se em função, 

principalmente, de dois pontos: em primeiro lugar, por meio dessa delimitação, o trabalho de 

análise fica mais direcionado, evitando-se uma dispersão que poderia dificultar o caminho 

para se chegar a conclusões mais objetivas, dada a amplitude do tema. A consequência disso 

foi a escolha de apenas um dos aspectos da comunicabilidade da marca, e que recaiu sobre o 

catálogo, pelo fato de o processo criativo da marca se concentrar principalmente nas imagens, 

e o catálogo ser, na opinião da autora, corroborado pelo criador da marca, o aspecto de 

comunicabilidade que melhor reflete o conceito de cada uma das criações desenvolvidas pela 

marca. 

Concluindo: o tema estudado é muito amplo e interligado a diversos outros temas, e 

caso não haja uma delimitação clara, existe uma tendência muito grande de o trabalho navegar 

à deriva. Por isso, o corpus dele ficou definido como estudo da imaterialidade das marcas, 

tema, por meio do qual, em função de seu ineditismo, espera-se dar uma contribuição ao 

estudo das marcas. 

 

1.8 METODOLOGIA 

 

A metodologia para realização desse trabalho deu-se, primeiramente, por meio de uma 

revisão bibliográfica, na qual foi feita a organização do tema imaterial (André Gorz, Jeremy 

Rifkin) relacionando-o com a composição da imagem (Dietmar Kamper, Norval Baitello 

Junior, Vilém Flusser) e de uma revisão do trabalho de autores para compor as diferentes 

abordagens da marca (David Aaker, Bernd Schmitt, Andrea Semprini e Marc Gobé). 

A partir do levantamento bibliográfico e em conjunto com os estudos desenvolvidos 

ao longo das disciplinas do doutorado, elaborou-se um resumo com os principais pontos 

teóricos levados em conta na criação, desenvolvimento e gestão de uma marca, materializado 

na forma de um roteiro de entrevista. Esse roteiro foi então aplicado junto ao criador de uma 

empresa considerada, pela autora, como referência na gestão de marcas, pertencente ao setor 

econômico da moda. A entrevista foi focalizada em dois pontos: a gestão da marca pela 

empresa e a análise dos catálogos de coleções lançadas.  

Todo o material obtido nas etapas anteriores foi então reunido e analisado em 

conjunto, de forma a alcançar, por meio de suas conclusões, o objetivo inicial do trabalho: 

definir, analisar e entender as dimensões-chave que compõem a imaterialidade da marca com 



29 

 

 

o intuito de traçar alguns caminhos a serem seguidos por marcas de moda que desejem 

agregar valor por meio da gestão de sua imaterialidade. 

No capítulo segundo, procura-se estabelecer, por meio das teorias de marcas 

pesquisadas, uma organização sobre os elementos que fazem parte da composição da marca. 

Para tanto, toma-se como base os principais autores que discorrem sobre esse tema, 

mesclando inclusive abordagens com diferentes enfoques americanos e europeus ou ainda 

mais mercadológicos ou semióticos. Entre eles estão: David Aaker, Bernd Schmitt e Andrea 

Semprini. Dentro das composições apresentadas, procura-se destacar o que, dentro de cada 

elemento, poderia representar a imaterialidade da marca.  

A imaterialidade foi o tema do terceiro capítulo. Assim, a partir de autores das teorias 

a respeito de mídia e imagem, compôs-se uma estrutura que pudesse reforçar a importância do 

elemento imaterial da marca e, também, como ele pode ser construído pelas imagens, dessa 

maneira, formando o seu imaginário.  

Um dos elementos que se destaca na construção do imaterial é o processo de 

personificação da marca, dessa forma, abri-se o capítulo quatro para discorrer quanto a 

aspectos importantes relacionados ao assunto, sob a ótica mercadológica. A personificação da 

marca é importante para definir orientações da estrutura do processo simbólico e 

consequentemente do imaginário da marca, que serão expressos nas suas relações 

comunicacionais. 

Os capítulos cinco e seis foram dedicados à análise da comunicação do imaterial da 

Osklen, marca atuante no segmento de moda e que foi escolhida como exemplificação para 

analisar os principais conceitos levantados nos capítulos anteriores.  

 



Em minha calça está grudado um nome  

que não é o meu de batismo ou cartório,  

um nome... estranho.  



2 MARCA: POR QUE TE QUERO? 

 

A marca vem assumindo muita importância seja da parte de quem a compra ou de 

quem a administra. As pessoas não buscam mais apenas um produto, mas desejam uma marca 

com a qual possam se relacionar e estabelecer vínculos. Nas estruturas organizacionais é 

imprescindível que se considere esse novo papel na gestão dos negócios. É muito comum 

deparar-se com marcas cujo valor patrimonial é menor do que o valor intangível de suas 

marcas.  

Nessa nova dinâmica, em que se faz preciso caminhar além do desenvolvimento do 

produto, dessa maneira, buscando conhecimentos, que percorrerão pelos sentidos, a fim de 

delinear-se uma arquitetura sensorial condizente com a estética e imagem que se deseja ter no 

mercado, define-se que o gerenciamento das marcas seria um dos eixos principais a ser 

tratado neste trabalho.  

Nesse sentido, foram estudados os principais autores, normalmente vindos da área de 

administração, para analisar e compor a organização deste capítulo. A literatura sobre marcas 

(Andrea Semprini, Bernd Schmitt, David Aaker, Kotler, Marc Gobé, Naomi Klein, entre 

outros) aborda, com frequência, o aspecto gerencial dessa questão, mas, normalmente, 

contempla apenas, de modo superficial, o caráter simbólico da imagem que ocorre na 

comunicação entre consumidor e marca, e que é definido principalmente pelo imaterial da 

marca. 

 

2.1  A GÊNESE DA MARCA 

 

Ao apresentar um quadro geral do desenvolvimento da marca, tem-se por objetivo 

oferecer uma compreensão de todo processo que culminou no estágio atual das marcas. 

 

2.1.1 A marca através da história  

 

Uma marca identifica e dá referência a um objeto demonstrando sua relação com outra 

instância, dizendo algo sobre a origem e as propriedades desse objeto. Os ex-líbris, por 

exemplo, atribuem a propriedade de um livro a uma pessoa ou biblioteca. 

As marcas têm suas primeiras aparições históricas justificadas por esta função: 

designar a origem e identificar objetos comerciais. Ao observar o surgimento das marcas, 
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encontra-se seu aparecimento quase que espontâneo, onde elas estavam orientadas por este 

tipo de relação designativa de origem e (ou) referência. O primeiro momento ao qual se pode 

recorrer é a Idade Antiga (PINHO, 1996:36), onde as marcas eram utilizadas para identificar a 

procedência de mercadorias e serviam para atribuir prestígio e atestar a qualidade do produto. 

Um pouco mais adiante, no Renascimento, as marcas apareceram a partir da assinatura dos 

artistas. Este fato havia desaparecido na Idade Média, mas, na Renascença, passou a 

influenciar a avaliação comercial das obras (SOUZA; NEMER, 1993:4).  

O desenvolvimento da marca, do ponto de vista comercial, está diretamente ligado à 

expansão do varejo (SOUZA; NEMER, 1993:4). A partir do declínio da Idade Média, com o 

surgimento das cidades e de estabelecimentos comerciais fixos, apareceram associações de 

artesanato e comércio chamadas guildas. Essas associações inovaram ao impor aos seus 

produtores associados a identificação dos produtos manufaturados através de marcas. As 

marcações aferidas nos produtos serviam ao controle da produção e à identificação da origem 

de produtos. No primeiro caso, elas auxiliavam ao acompanhamento da demanda e da oferta; 

no segundo, ajudavam o rastreamento de produtos com qualidade inferior ao padrão 

estabelecido, que poderiam comprometer a associação, permitindo sancionar o responsável 

pela confecção do produto.  

As marcas também possibilitavam a padronização dos critérios técnicos dos produtos, 

servindo ao combate a falsificações e preservação do monopólio, assim, protegendo os 

comerciantes e produtores (PINHO, 1996:12). Já a partir da Revolução Industrial, houve a 

necessidade de que as marcas se difundissem para se propagar no mercado, o que se deu por 

meio das técnicas de promoção e vendas. 

Consequentemente, o fortalecimento das marcas trouxe à tona a questão jurídica de 

sua proteção e registro. No entanto, houve algumas dificuldades na criação de leis para 

proteção das marcas, em grande parte, pela falta de entendimento dos tribunais porquanto aos 

valores intangíveis da marca. A iniciativa que acabou por regular a questão foi a Convenção 

da União de Paris, de 1883, que procurou estabelecer as bases legais para concorrência entre 

marcas, assim, o efeito proliferou-se e, em 1890, a maioria dos países industrializados já 

contavam com legislação semelhante (PINHO, 1996:12; SOUZA; NEMER, 1993:4).  

No Brasil Imperial, o código vigente não contemplava a questão, todavia uma 

representação de Rui Barbosa, enviada ao Poder Legislativo, foi acolhida e promulgada sob a 

Lei 2.682, de 23 de outubro de 1875. A demanda que provocou o envio da representação se 

originou entre duas fabricantes de rapé: a fabricante da marca Arêa Preta, ingressou com um 
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processo contra uma concorrente que lançara o mesmo produto com a marca Arêa Parda. Nos 

Tribunais, a fabricante da Arêa Preta perdeu a ação em primeira instância sob a alegação que 

a legislação vigente não qualificava o ocorrido como delito (DOMINGUES, 1984:47). 

 

2.1.2 A marca contemporânea  

 

No tópico anterior, foi descrito o processo histórico do surgimento da marca, assim 

como a sua consolidação legal e institucional. No presente ponto, procura-se demonstrar o que 

é o fenômeno MARCA: o que ela representa e como se constitui na sociedade hodierna. Para 

tanto, recorreu-se (principalmente) a Andrea Semprini (2006), que procura contextualizar a 

marca no espaço social contemporâneo.  

As marcas no mundo atual são constituídas a partir de três dimensões que se 

encontram imbricadas: a economia, a comunicação e o consumo. No cruzamento desses 

caminhos, as marcas suplantaram os patamares atingidos anteriormente. Hoje, as marcas 

apresentam-se como aglomerados de sentido condensados, que oferecem aos seus 

consumidores “um projeto de sentido, estabelecer uma relação e um contrato fundados sobre 

uma cumplicidade partilhada” (SEMPRINI, 2006:20). 

Na justaposição desta lógica que as marcas se instauraram nas sociedades 

contemporâneas, no encontro entre estas três instâncias que elas se difundiram através do 

comércio e do consumo. Todavia as marcas extrapolaram estes âmbitos estritamente 

mercadológicos para se tornarem um provedor de sentido nos espaços sociais.  

Nessa direção, na sequência, discorre-se sobre cada um destes motores que, 

imbricados, compõem a marca. 
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Figura 1 - Os três motores da lógica da marca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006:56) 

 

2.1.3 Consumo  

 

O primeiro motor que impulsiona os mecanismos da marca é o consumo. Não se trata 

apenas do consumo em si, mas, sim, o que ele expressa nas denominadas sociedades de 

consumo. Estas sociedades têm sua estrutura calcada na realização irrestrita do consumo, que 

se desenvolveu, nelas, devido à sua grande capacidade de adaptação, dessa forma, 

possibilitando-o penetrar por diversos âmbitos e comportamentos sociais, fundado sempre na 

abrangência democrática e no individualismo.  

Na composição do consumo contemporâneo, encontram-se cinco temas gerais que se 

entrelaçam: o individualismo, o corpo, a imaterialidade, a mobilidade e o imaginário2. O 

primeiro tema, o individualismo, deve ser entendido a partir da expansão da cultura de 

massas, que trouxe consigo as noções de desejo e prazer centradas no indivíduo. Essa cultura 

popularizou a construção de projetos individuais em busca de uma felicidade particular. O 

consumo aparece fortemente vinculado a realizações desses desejos e projetos em busca da 

autoexpressão.  

O corpo passou a ser um desdobramento sintomático desta individualidade. Ele torna-

se o meio pelo qual se dá o prazer e a experimentação do mundo, objetivo dos desejos e 

veículo das sensações, onde os sentidos são enfatizados e estimulados. Logo, as ofertas de 

                                                 
2 Para mais informações vide Semprini, 2006. 
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consumo a este indivíduo de cognição aguçada passam a contemplar esse âmbito sensível, 

assim, os produtos adquirem uma dimensão imaterial. 

Estes dois temas confluem junto a determinados momentos históricos, isto é, a partir 

da revolução sexual dos anos 60, que propiciou uma redescoberta do corpo, e, mais adiante, 

nos anos 80, quando o corpo ocupa uma posição central na sociedade e no consumo.  

A imaterialidade é a terceira dimensão do consumo contemporâneo. Nas sociedades 

hodiernas, observamos a desmaterialização dos produtos, ou seja, estes estão submetidos a 

uma lógica de dessubstanciação, pela qual se tornam características a miniaturização e 

valorização do simbólico nos produtos.  

Refletida no consumo, essa lógica de desmaterialização faz proliferar as formas de 

consumo imaterial, que, por sua vez, devem-se à valorização dos desejos dos indivíduos e 

seus projetos pessoais na vida cotidiana e na interação com o ambiente social. Desse modo, o 

que se processa é uma quebra da barreira entre marca e produto, entre os aspectos funcionais e 

aspiracionais quanto aos produtos consumidos (SCHMITT, 2000).  

A mobilidade caracteriza-se pelo amplo transitar entre lugares, profissões e ideias 

como mais uma dimensão do consumo. A mobilidade dialoga com o consumo principalmente 

através da tecnologia da informação. Esta propiciou o aparecimento de uma rede de interação 

ampla que pode ser acessada em qualquer lugar e a qualquer momento, que tem sua amplitude 

subsidiada através de aparelhos móveis como os celulares e computadores portáteis. Dessa 

forma, a tecnologia da informação propicia a troca constante de informação e de conteúdos 

simbólicos.  

A última dimensão que particulariza o consumo atual é o imaginário. A construção de 

um imaginário é a busca de sentido, que visa a configurar, dentro de um universo simbólico, 

um projeto de sentido, onde o indivíduo projeta seus sonhos e desejos e, através desse, 

encontra a sua autoexpressão (AAKER, 1996:111). Esses projetos de sentido podem ser 

concebidos ou adquiridos. No caso de serem adquiridos, pressupõe-se que eles são produzidos 

e, como se sabe, o universo de consumo e as marcas têm grande importância no oferecimento 

de mundos possíveis.  

A essa formulação de sentido, que constrói um projeto de sentido amplo, Semprini 

(2006:68-69) denomina “construção de mundos”, que tem por objetivo: 

 

Criar universos fictícios no interior dos quais os indivíduos possam projetar suas 
aspirações, seus desejos e seus projetos. Estes mundos funcionam então, como 
verdadeiros relatos, que ajudam os indivíduos a dar um sentido à sua experiência e a 
orientar sua escolha e suas ações.  
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Ao observar a relação destes cinco temas que envolvem o consumo nas sociedades 

contemporâneas com as marcas, compreende-se de que forma eles se entrelaçam e de que 

maneira a marca causa impacto no consumidor dentro destes cinco âmbitos enumerados por 

Semprini e revisados aqui. 

 

Figura 2 - Os cinco motores do consumo contemporâneo  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Semprini (2006)  

 

A marca impacta claramente as dimensões do individualismo e do corpo. O 

individualismo, pois a lógica da marca é capaz de oferecer ao indivíduo recursos de 

autoexpressão, alavancando seus desejos aspiracionais de ser ou querer ser. Enquanto o corpo 

se relaciona com a marca através do aporte que ele oferece, para a transmissão destes 

conteúdos simbólicos da marca que comunicam que o indivíduo está permeado por estes 

valores.   

A mobilidade segue nesta relação através da capacidade da marca de se fazer presente 

e transitar pelos espaços sociais, onde a aquisição de seu conteúdo simbólico, motivado pelo 

individualismo e aportado pelo corpo, encontra, na mobilidade, a capacidade de transmitir o 

discurso da marca a qualquer momento, em qualquer localidade e sob qualquer suporte. 

Por fim, a imaterialidade e o imaginário são constitutivos na sua relação com o 

consumo, uma vez que oferecem ao cliente (consumidor) uma expansão da compra, um valor 

cognitivo agregado que permite aos indivíduos vivenciarem experiências sensíveis através do 

consumo (SCHMITT, 2000). 
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2.1.4 Comunicação  

 

Na sociedade atual, a comunicação assumiu um novo papel. Enquanto, outrora, 

desempenhava uma atuação funcional – ou seja, prestava um serviço à sociedade – 

contemporaneamente, assumiu o status de instituição social – viabiliza o contato e a relação 

com públicos difíceis de serem atingidos, o que minimiza o atrito e amplia o espaço social, 

permitindo a compreensão do mundo e dos acontecimentos. A compreensão de três 

argumentos pode esclarecer essa transformação antológica na comunicação: a onipresença das 

mídias, abandono da neutralidade e a internet.  

As marcas hodiernas também se transformaram a partir dessa mudança do paradigma 

comunicacional. Como argumenta Semprini (2006:82):  

 

A comunicação que constitui a marca deve, portanto, ser entendida não como uma 
modalidade de funcionamento ou como técnica de difusão, mas como motor 
semiótico, lógica de seleção, de organização e de concretização de um projeto de 
sentido que a seguir é proposto e trocado com seus públicos.  

 

No que se refere às marcas, o primeiro ponto que se altera em conjunto com a 

modificação do paradigma da comunicação é a sua abordagem publicitária. Anteriormente, a 

publicidade da marca possuía o poder decisório sobre a sua imagem e personalidade, assim a 

marca estava concentrada sobre o produto e seus aspectos comerciais.  

Todavia, com a onipresença das mídias, elas deixaram de apenas veicular informações 

relativas a produtos para praticar a comunicação de forma mais abrangente: para as marcas, a 

comunicação passou a ser a questão central, da qual a publicidade é apenas uma ferramenta de 

caráter mercadológico. Assim, a comunicação volta-se à difusão dos aspectos da marca para 

além da sua dimensão comercial visando à construção de um projeto de sentido. O que faz 

com que ela tome para si o poder de decisão sobre a utilização das ferramentas comerciais, 

que são aplicadas em prol da construção de sua imaterialidade.  

O segundo aspecto análogo entre a comunicação e as marcas é a mudança de status 

entre marcas e produtos. Apesar de não terem abandonado as suas manifestações materiais, as 

marcas passaram a prevalecer sobre os produtos, ou melhor, os aspectos imateriais das marcas 

tornaram-se superiores em hierarquia aos aspectos materiais.  

O terceiro, último aspecto dessa articulação, deve-se à expansão do poder de 

influência da marca. Após se libertar do produto, a marca passa a estender o seu alcance para 
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outros territórios sociais da discursividade social, extrapolando o seu âmbito, antes, 

exclusivamente comercial. Desta forma, as marcas passam a alcançar âmbitos além do 

mercado, influenciando também outras esferas sociais, como a política, a educação, os 

esportes e a cultura.  

 

2.1.5 Economia  

 

A forte influência do consumo na economia contemporânea faz com que as instâncias 

microeconômicas adquiram grande importância. O consumo passou a ser um motor 

econômico e social influente, o que contribui para que as escolhas e comportamentos dos 

indivíduos tenham maior poder sobre a economia.  

Há uma crescente atuação da lógica das marcas sobre a economia contemporânea. 

Diversos setores adotaram essa lógica de inserir marcas em seus produtos, e, mesmo naqueles 

que não o fizeram diretamente, ocorreu o aparecimento de formas semelhantes, como, por 

exemplo, certificados de qualidade.  

Dessa maneira, observa-se a transição de uma economia de mercado para uma 

economia de marcas, cuja economia deve tributos não só às escolhas de consumo individuais, 

mas também aos valores pelos investidores, como a reputação e a confiabilidade. O jogo 

econômico encontra-se, portanto, permeado de aspectos simbólicos, imateriais, o que 

demonstra que sua estrutura interage com a estrutura comunicacional do espaço social 

contemporâneo.  

O consumo, por conseguinte, também está orientado pela informação disponível, que é 

processada a partir de racionalidade semiótica, que realiza um cálculo simbólico que visa a 

maximizar os benefícios e minimizar as perdas. Os valores calculados estão ligados a desejos, 

expectativas de autoexpressão a serem realizados através do consumo e das marcas.  

Por conseguinte, os espaços econômicos e sociais passam a estabelecer conexões em 

um nível mais profundo, onde os valores e demandas sociais penetram na esfera econômica e 

influenciam seus rumos.  

Observa-se, por exemplo, uma crescente valorização de certos comportamentos 

econômicos, pautados sobre preocupações de caráter não propriamente econômico, em que a 

lógica das marcas recai sobre a face de certificações de qualidade e gestão, fundos 

econômicos “éticos” ou, ainda, declarações de responsabilidade social e ambiental.  
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A construção de valor passa, desse modo, a apresentar modificações. Ao ser 

impregnada pela lógica da marca, a oferta é considerada não só através de suas qualidades 

técnicas extrínsecas, como também a partir de suas nuanças comunicativas, em uma esfera de 

comunicação que se encontra com a economia e a partir de um conteúdo de sentido inscrito 

implicitamente. 

 

2.2 A “FENOMENOLOGIA” DA MARCA 

 

Ao descrever, no tópico anterior, os motores que operam a lógica da marca na 

sociedade contemporânea, ensejou-se suscitar a compreensão dos principais fenômenos que 

beneficiaram a construção da marca tal como é concebida no presente estudo. Ressalta-se que 

as dimensões Consumo/Comunicação/Economia ocupam o mesmo nível hierárquico de sua 

influência sobre a marca, ainda que algumas relações possam não ter sido esclarecidas 

suficientemente.  

O modelo proposto por Semprini, já mencionado, é dinâmico e interativo, onde as três 

instâncias se colocam a influenciar e a serem influenciadas pela lógica da marca e, assim, 

constituem o fenômeno “marca” nas sociedades contemporâneas.  

Na continuidade, aborda-se, centralizadamente, a marca em seu desenvolvimento 

conceitual e não mais histórico e social. Para tanto expõe-se uma investigação sobre a 

evolução do conceito de marca, que passou de uma fase inicial (como já demonstrado sobre 

outro prisma), de um mero identificador do produto, a uma relação abstrata que visa a 

proporcionar uma experiência ao seu consumidor.  

A marca vista do seu ponto de vista mais tradicional – o do marketing pautado sobre 

os critérios e benefícios do produto – é tida como um identificador que designa uma origem 

específica a qual remete a uma qualidade e a outras propriedades do produto.  

Kotler (2006:268-272) coloca que as marcas se propagam por referência, que tendem a 

firmar relações com os seus clientes ao longo do tempo. Isso deve-se à identificação entre o 

consumidor e o produto dada a partir de experiências anteriores. Para as empresas, elas 

representam segurança e sistematicidade. Ajudam a seriar os produtos, a tornar a produção 

linear, dessa forma, garantindo um padrão de qualidade e protegendo a sua propriedade 

intelectual. Em relação ao produto, a marca agrega valor, aumentando a sua margem de 

lucratividade, simultaneamente, sendo capazes de fidelizar os consumidores, assim, atribuindo 

uma preditividade aos rendimentos da empresa.  
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De acordo com essa perspectiva, a marca está concentrada sob sua composição 

material estrutural, que visa a significar ao cliente uma série de atributos e benefícios contida 

em um produto e garantida por um processo produtivo e logístico que se apresenta como um 

símbolo, nome ou designação. 

O valor da marca (Brand Equity) está fundado sobre esses critérios tangíveis 

precedentemente dispostos, mas, também, vai além e toca noções mais abstratas que se ligam 

à marca, e o encontro destas duas instâncias forma um agregado de valor. Como sugere Kotler 

(2006:270): 

 

O brand equity é o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode 
se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e a agem em relação à 
marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade que a 
marca proporciona a empresa. O brand equity é um importante ativo intangível que 
representa valor psicológico e financeiro a marca.  

 

Portanto a marca configura uma dialética entre o material e o imaterial que, em sua 

síntese, forma o seu valor. Mas como o cliente recebe os benefícios deste valor imaterial 

contido no produto? Segundo Ogilvy (apud ROBIC, 1998:33) uma marca é “também definida 

pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que a usam, tanto quanto pela sua 

própria experiência”, cujo valor da experiência sensível do cliente, na sua relação com a 

imaterialidade, sobrepuja o valor dos atributos físicos do produto. 

Ao percorrer este âmbito, visualizam-se as arquiteturas de marca que visam a propiciar 

um contato com os âmbitos imateriais. Um mergulho em suas dimensões abstratas que 

terminam por causar impacto no consumidor não apenas através da oferta de um produto ou 

serviço diferenciado, como também pela sua sensibilidade cognitiva, emocional, intelectual e 

social. 

Dessa forma, como define Schmitt (2000), a marca deixa de ser um mero identificador 

do produto e passa a ser uma provedora de experiências3, onde seus elementos primários de 

identidade, seus estilos e seu tema visam a relacionar-se diretamente com a experiência 

sensorial, afetiva, criativa e estilos de vida do consumidor (SCHMITT, 2000). 

 

2.3 CONCEITOS DE MARCA 

 

                                                 
3 Na definição do autor, experiências “são acontecimentos individuais que ocorrem como resposta a algum 
estímulo” (SCHMITT, 2006:74). 
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No tópico anterior, foi colocada uma visão ampla sobre o desenvolvimento da marca, 

em suas formas histórica e conceitual, avançando sobre este último caminho; a seguir, serão 

focalizados alguns conceitos de marca levantados a partir da revisão bibliográfica de autores 

especializados no tema. A apresentação destes conceitos possibilitará que se formule a 

percepção do que é marca neste trabalho. 

Primeiramente, é preciso considerar a marca a partir de uma definição 

institucionalizada, que parte da American Marketing Association, citada por Kotler (2006). 

Esta definição concentra-se em uma perspectiva mais emergencial da marca: “Marca é um 

nome, designação, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de 

identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los de 

concorrentes” (KOTLER, 2006:269). 

Em um estudo anterior sobre o gerenciamento de marcas, Robic (1998:54) assume 

uma definição de conteúdo estratégico e mercadológico, onde ela é tida como “Um sistema de 

ações de marketing que, administrado de forma equilibrada, deverá formar um 

posicionamento na mente de seus consumidores, satisfazendo assim os seus anseios em 

relação aos atributos emocionais e funcionais proporcionados”.  

Para Aaker (1996), a marca é mais que um produto. Desta forma, ele busca ampliar o 

conceito de marca incluindo para além do produto, o que, segundo o autor, faz com que a 

marca seja constituída de uma identidade nuclear (essencial) e uma identidade expandida. 

Sendo que a identidade essencial (AAKER, 1996:98-99) é: 

 

A identidade nuclear ou essencial representa a essência atemporal da marca. Ela é o 
centro que permanece depois que se descascam as camadas de uma cebola ou se 
tiram às folhas de uma alcachofra. (Ela) contém as associações mais passiveis de 
continuarem constantes à medida que a marca se desloca para novos mercados e 
produtos. 

 

E a identidade expandida (AAKER, 1996:101): 

 

A identidade expandida inclui elementos que proporcionam textura e integridade à 
marca. Ela completa o quadro, acrescentando detalhes que ajudam a imaginar o que 
a marca representa. Podem ser incluídos elementos importantes do programa de 
marketing da marca, que se tornaram ou deverão se tornar associações visíveis. 

 

Já para Schmitt, a marca deixa de ser uma identificação ou ainda uma identidade 

estratégica e realiza-se como uma experiência holística integrada (2000:45-47): 
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No mundo atual, não basta colar o nome da marca em dezenas de produtos e linhas 
de produtos. [...] Todos esses elementos – os produtos, o merchandising, os 
elementos de decoração de lojas – podem ser necessários e uma idéia ótima, mas 
eles precisam tornar a marca mais forte. Precisam apelar aos cinco sentidos, ao 
coração e à mente. Precisam representar uma relação entre a marca e algo pelo qual 
o consumidor se interesse, para que ele a inclua no seu dia-a-dia.  

 

 

E Ogilvy (apud ROBIC, 1998:33) aduz:  

 

Ela é a soma intangível dos atributos do produto, de seu nome seu preço, sua 
história, sua fama e a forma como é feita a sua publicidade. Uma marca é também 
definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que a usam, tanto 
quanto pela sua experiência.  

 

Semprini (2006:104-105) infere que a marca é composta por três dimensões-chave (as 

quais serão analisadas mais adiante) que se articulam para defini-la enquanto: 

 

Um conjunto de discursos a ela pela totalidade de sujeitos (individuais e coletivos), 
envolvidos em sua construção cuja especificidade é ser uma instância semiótica, 
uma maneira de segmentar e de atribuir sentido de forma ordenada, estruturada e 
voluntária. Onde discursos relativos significa inscrever estas dimensões em um 
processo de práticas discursivas (os ‘discursos’ sustentados pela marca sobre ela 
mesma) e de recepção destes últimos (‘os discursos’ dos destinatários da marca 
sobre ela mesma. 

 

É interessante perceber que, apesar de cada autor ter seu próprio conceito e ponto de 

vista para a questão da marca, de uma forma mais ampla, eles complementam-se entre si. A 

posição colocada por Aaker (2001) aponta para uma visão mais abrangente sobre marca, 

fundamenta a partir da definição do produto, mas envolvida com conceitos que ampliam o 

sentido imaterial da marca, como, por exemplo, a definição de uma identidade nuclear e 

expandida, esta última responsável pela operação e manutenção dos significados da marca. Já 

Schmitt (2001) apresenta a questão de associar sentidos para a marca e, ainda,  remete à 

preocupação tática de operacionalizar esses sentidos em todos os pontos de relacionamento 

existentes entre marca e consumidor. Semprini (2006) associa a marca aos discursos que ela 

desenvolve em suas relações individuais e coletivas. Para o estudo em tela, a proposta 

apresentada por Ogilvy (1998) é a mais apropriada, pois, além de elencar com precisão os 

fatores que compõem o intangível da marca, ele, também, ressalta a importância que o 

relacionamento entre marca e quem a usa traz para a formação do seu conceito. 
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2.4 POR QUE MARCA? 

 

A marca vem assumindo uma importância cada vez maior na economia atual. Hoje, o 

que não faltam são publicações especializadas em gestão de marcas, talvez uma das áreas com 

maior número de títulos lançados nos últimos tempos. Essa posição está diretamente ligada à 

necessidade intrínseca do mercado de administrar marcas, muito valorizadas e potencialmente 

lucrativas. Institutos especializados realizam estudos de auditoria de marcas, apresentando 

rankings nacionais e internacionais das suas posições.  

Para essas avaliações, normalmente, são elencados critérios ligados aos benefícios 

funcionais e emocionais. Enquanto que os atributos funcionais, que presumem um 

consumidor mais racional, são mais fáceis de copiar; os benefícios emocionais são mais 

simbólicos, intangíveis e relacionados com o que a marca representa para cada um dos seus 

consumidores, os quais devem receber uma atenção cada vez maior. Entretanto, para 

construção de marcas fortes, é fundamental construírem-se vínculos emocionais mais 

profundos e, portanto, de caráter mais simbólico, que normalmente ocorrem em todas as 

interações entre o consumidor e a marca.  

Como bem pontua Aaker (1996), a solidificação de uma marca encontra inúmeros 

desafios em seu caminho, mas, dentre os desafios apontados pelo autor, um chama atenção 

por seu caráter abrangente: a complexidade nas estratégias de posicionamento e identidade 

das marcas. E essa dificuldade deve-se tanto à fragmentação dos mercados, quanto à 

proliferação de novas marcas, o que torna difícil o desenvolvimento e o gerenciamento das 

marcas. Além de conhecer sua própria identidade, cada marca precisa entender seu papel no 

devido contexto em que está inserida (AAKER, 1996). 

Para entender e organizar esse contexto é importantíssimo percorrer os modelos de 

construção de identidade apresentados por diversos autores, que serão apresentados a seguir, 

mas, principalmente, aprofundar-se no conhecimento do imaterial que compõe e envolve o 

processo de comunicação das marcas. A imaterialidade desvela-se, especialmente, na questão 

estética e sensorial do produto e na qualificação dos benefícios emocionais que promove, 

normalmente representados pela relação entre personalidade da marca projetada no lifestyle 

do consumidor e ainda pelos aspectos simbólicos percebidos pelas experiências de contato 

que ocorrem entre consumidor e marca. 

As teorias mais clássicas do marketing consideram as marcas como identificadores, ou 

seja, elas têm por função apenas identificar o produto com uma estrutura que o subsidia e lhe 



44 

 

 

garante qualidade. Como aponta Schmitt (2000), elas não contemplam a sua essencialidade, 

que é um ponto nevrálgico de associações sensórias, emotivas e cognitivas que estimulam a 

criação de vínculos com a marca. 

No momento, esta tese busca estudar e organizar a imaterialidade, intangibilizada na 

“não-coisa” da marca, complementada e aprofundada por uma análise semiótica da linguagem 

simbólica dessa relação. O poder de diferenciação e de se tornar uma marca exclusiva e única, 

num mercado crescentemente competitivo, caminha, marcadamente, pela sua composição 

imaterial. O acesso à imaterialidade da marca é o que conduz seus consumidores a uma 

conexão emocional e não mais racional vinculada apenas pelo produto. Sendo assim, investir 

no conhecimento e na organização estratégica da imaterialidade da marca torna-se atualmente 

a principal fonte de valor para a construção das bases de relacionamento na comunicação. 

 

2.5 POR QUE MODA? 

 

O segmento de moda foi escolhido para ser o cerne da análise deste estudo pelo fato de 

que a roupa é um dos produtos mais intimamente ligado com a representação estética e de 

personalidade aspiracional dos consumidores, envolvendo um alto nível de qualificação 

emocional.  

Barthes (2005) apresenta a moda como um sistema e procura distinguir os níveis 

implícitos no vestuário, diferençando indumentária e traje. Segundo a sua concepção, a 

indumentária é uma estrutura institucional da realidade, autônoma em relação aos indivíduos, 

ela está diretamente ligada com a moda, pois é, neste âmbito, que se propagam e 

institucionalizam as tendências, os estilos e formas do vestir. Já o traje é o “ato de vestir-se, 

pelo qual o indivíduo atualiza em si a instituição geral da indumentária” (BARTHES, 

2005:270), na moda, o traje é a expressão dos conteúdos institucionalizados pela 

indumentária.  

Dessa forma, ao entender a moda como um sistema (e não só como um segmento de 

mercado), atenta-se ao fato de que ela é “instrumento de movimentação de significado” 

(McCRAKEN, 2003:109), que tem capacidade de transferir significados culturais para bens 

de consumo e, ao mesmo tempo, cria novos significados e promove uma reformulação radical 

sobre os já existentes, mobilizando, assim, a sociedade e o consumo em torno desse fluxo 

simbólico.  
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As marcas e a moda relacionam-se pelos significados que são capazes de transmitir. 

Em um primeiro momento, as marcas e a moda simbolizaram marcadores sociais de status, 

todavia, as mudanças sociais introduzidas a partir da década de 1970 fragmentaram o tecido 

social, com isso, resultando na proliferação de uma gama de novos comportamentos, o que 

tornou o sistema de moda mais complexo.  

O aumento da complexidade desse sistema acabou por inseri-lo em novas categorias 

culturais e reconfigurando as relações entre elas, fazendo com que a moda passasse a abarcar 

“categorias como cerâmica e a mobília e estende-se a outros sistemas como alimentação e 

habitação” (TAVARES, 2008:282), o que resulta no declínio das propriedades como 

marcadores de estrato social, alterando a sua função para a de uma mídia que veicula 

significados culturais e, concomitantemente, permite a expressão dos conteúdos simbólicos 

dos indivíduos.  

Como bem aponta Ted Polhemus (1996), ocorreu a modificação de uma moda 

homogênea para uma diversificação de estilos, o que denominou Supermercado de Estilos, 

que se caracteriza pela ampla disponibilidade de estilos oferecidos socialmente, como em um 

supermercado. Essa conduta prolifera os estilos individuais que se sobrepujam às tendências 

gerais de um grupo, tribo ou sociedade.  

Nessa direção, Svendsen (2010) demonstra que a moda, contemporaneamente, passou 

a funcionar sobre uma lógica de suplantação, ou seja, as suas tendências novas não buscam 

mais superar as antigas, mas sim complementá-las. “O resultado é que a moda contemporânea 

se caracteriza por uma contemporaneidade geral de todos os estilos” (SVENDSEN, 2010:36), 

ou seja, observa-se uma sociedade onde não há mais a predominância de um estilo, mas sim a 

convivência de vários estilos distintos que, por sua vez, ligam-se a diferentes grupos e 

indivíduos e por meio deles encontram recursos para autoexpressar e compartilhar o estilo de 

vida (lifestyle) que almejam. Nesse contexto, as marcas funcionam como lugares de encontro 

entre o mercado, a autoexpressão dos indivíduos e a moda. Elas são capazes de transmitir 

sentido aos indivíduos de modo a associá-los por meio de um lifestyle que elas expressam. As 

marcas e a moda, dessa maneira, operam sobre a mesma lógica.  

Assim, é possível inferir que a moda é um sistema simbólico de grande relevância e o 

estudo de suas marcas pode contribuir para compreensão das formas de comunicação de 

sentido que lhe são implícitas, pois elas possuem lógicas similares. Indo além, ressaltamos a 

tradicional relação entre as marcas e a moda, apresentando dessa forma uma dinâmica muito 
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própria que existe entre esses dois âmbitos, o que pode contribuir para apontar novas 

tendências gerais do fenômeno simbólico da marca. 

 

 

2.6 OS MODELOS DE IDENTIDADE DA MARCA 

 

A forma de organização das literaturas pesquisadas sobre marcas direciona-se 

necessariamente para uma proposta de modelo de construção de identidade de marca, 

podendo-se considerar, talvez, como cerne deste assunto. O tema será amplamente tratado, 

para tanto, reputando as diferentes abordagens de cada autor e buscando, como objetivo 

principal, analisar e organizar as dimensões-chave da parte imaterial apresentada em cada 

modelo.  

Os modelos de identidade da marca dispõem diferentes propostas para a maneira como 

a marca é constituída internamente e as formas como ela relaciona-se com o público. Neste 

tópico, procede-se a uma revisão de três modelos de identidade da marca que observam as 

dimensões imateriais que a constituem através de perspectivas distintas e, ao mesmo tempo, 

complementares. 

 

2.6.1 A marca é mais que um produto  

 

No estudo realizado para a composição dos modelos de identidade de marca, David 

Aaker, que atua como professor de Estratégia de Marketing na Hass School of Bussiness, da 

Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA), surge como um dos primeiros autores que 

associa a marca a um conceito mais abrangente, apresentando que para entendê-la é preciso 

percorrer  caminhos para além do produto. A sua produção bibliográfica concentra-se sobre os 

assuntos: atribuição de marcas, publicidade e estratégia empresarial. Aaker possui um modelo 

patenteado de marca e estratégias de gestão de marcas, o Modelo Aaker™, o qual aqui se 

estudará.  

A marca, para David Aaker (1996:85), “é mais do que um produto”, como aponta o 

autor, nela, cabem, além da perspectiva da marca como produto, outras três: a marca como 

organização, a marca como pessoa e a marca como símbolo. Dessa maneira, o autor busca 

ampliar o conceito de marca e o faz conceituando suas doze dimensões constitutivas, 

alinhadas sobre essas quatro perspectivas.  
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A estrutura da identidade da marca distingue, ainda, uma identidade essencial e uma 

identidade expandida. Onde: 

 

A identidade nuclear – a essência central e atemporal da marca – é mais passível de 
continuar constante à medida que a marca se desloca para os novos mercados e 
produtos. A identidade expandida inclui os elementos da identidade da marca, 
organizados em agrupamentos coesos e significativos que proporcionam textura e 
integridade (AAKER, 1996:98-101).  

 

A percepção da marca, como um todo integrado, permite aprofundar a compreensão 

sobre cada perspectiva apontada, assim como as dimensões que as constituem. Para o autor, é 

possível que uma marca se constitua sem precisar de todas estas perspectivas, ponderando, 

entre elas, as que lhe são mais relevantes. 

 

Figura 3 - A marca é mais que um produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aaker (1996:86)  
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2.6.2 Produto  

 

A relação entre a marca e o produto define-se quanto ao âmbito do produto, seus 

atributos, qualidade e valor, seus usos, usuários e país de origem.  

O âmbito do produto é o espaço, segmento que a marca ocupa no mercado a partir de 

um produto ou uma linha de produtos. As associações entre os produtos com a classe visam a 

atrelar o produto a uma demanda, buscando fazer com que ele seja lembrado quando essa 

surgir.  

Os atributos do produto estão ligados aos benefícios funcionais – e, ocasionalmente, 

emocionais, que podem estar implícitos na proposta de valor – que ele é capaz de 

proporcionar aos consumidores. Atributos, esses, que são capazes de agregar valor ao 

produto. A qualidade e o valor são dimensões proporcionais entre si, quanto maior a 

qualidade maior o valor agregado e consequentemente maior o preço.  

Ao associar o momento de utilização do produto com a marca, ela pode especializar a 

sua atuação em um determinado momento ou condição, afirmando a sua posição de modo a 

obrigar a concorrência a encontrar outros caminhos. Do mesmo modo, as associações com 

usuários buscam atribuir à marca um dado comportamento ou estilo de vida. Outra 

possibilidade é atribuir à marca um componente geográfico, associando-a a um país ou região, 

de modo a propiciar-lhe credibilidade e legitimidade.  

 

2.6.3 Organização  

 

A marca, enquanto organização, está concentrada “nos atributos da organização, não 

do produto ou serviço” (AAKER, 1996:95). Os atributos da organização dizem respeito: “à 

inovação, busca da qualidade e a uma preocupação com o ambiente, são criados pelas 

pessoas, pela cultura, pelos valores, pelos programas da empresa” (AAKER, 1996; 95).  

Os atributos organizacionais de uma marca são mais constantes e duradouros que os 

atributos do produto, pois um produto é mais simples de ser copiado (ou mesmo se tornar 

obsoleto) que uma organização. É interessante para a marca que a organização responsável 

por ela saiba transmitir aos produtos seus atributos de prestígio, pois as associações 

decorrentes podem valorizar o produto, assim como o imbuir de autoexpressão. 

A organização deve escolher, ainda, propor a marca como global ou local: ao se 

colocar como local, ela estreita os laços com os seus clientes através da evocação ou 
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aproximação da história ou tradição local. Já ao se posicionar como global, a marca procura 

demonstrar grandeza, longevidade e abrangência, procurando atrair para si prestígio por essas 

características. 

 

2.6.4 Pessoa: personalidade da marca  

 

A marca, como pessoa, propõe-se dotada de características que podem ser percebidas 

enquanto atributos de personalidade, ou seja, atributos de pessoa humana. A percepção desses 

atributos em uma marca beneficia a sua autoexpressão e permiti que o cliente expresse, por 

meio da marca, a sua própria personalidade.  

Consequentemente, a personalidade de uma marca pode contribuir para formação do 

relacionamento entre ela e o cliente e, ainda, beneficiar na comunicação de outros atributos do 

produto. É importante observar que, a partir do momento em que o consumidor enxerga a 

marca de forma humanizada, esse relacionamento pode criar vínculos emocionais que vão 

além dos atributos funcionais propostos pelo produto. 

Na definição da personalidade da marca, também, é importante estabelecer que existe 

quase uma comunhão entre o estilo de vida proposto pela marca e os desejos aspiracionais de 

autoexpressão do consumidor. Na moda, isso amplifica-se porque a roupa tem grande 

participação na comunicação e expressão da personalidade do indivíduo, além de ser um dos 

bens que por mais tempo interage no seu cotidiano. Em alguns momentos, ao usar a marca, o 

próprio indivíduo contribui para formação de sua imagem, existe uma troca de empréstimos 

nesse sentido.  

De todos os aspectos formadores da identidade da marca, talvez, a personalidade seja a 

essência, a principal, ou, até mesmo, o ponto inicial da imaterialidade da marca, pois os seus 

formadores partem de uma análise comportamental, de preferências, hábitos, de caráter 

exclusivo de uma pessoa.  

 

2.6.5 Símbolos  

 

Os símbolos das marcas podem prover uma coesão estrutural e identitária que 

fortalece a comunicação da marca, por sua capacidade de referência e fixação na memória 

coletiva. O caráter simbólico da marca pode estar ligado tanto a imagens quanto à sua história. 



50 

 

 

Onde qualquer elemento que remeta a ele pode ser tido com símbolo: seja um evento histórico 

específico, um lema ou uma memória representativa de um tempo fundador.   

Os símbolos são a expressividade da personalidade da marca. Eles são responsáveis 

em grande parte pela construção da memória da marca. Também faz parte das dimensões-

chave do imaterial da marca. Pode-se pensar os símbolos sob a ótica dos sentidos, embora, 

ainda, as pessoas sejam muito apegadas apenas aos aspectos visuais, é necessário buscar uma 

arquitetura sensorial na sua totalidade, composta pelas imagens sonoras, olfativas, táteis e de 

paladar, além da visão. No caso do objeto de estudo em questão, a moda, essa arquitetura 

pode lhe acrescentar valores exclusivos e únicos, frente aos diferenciais funcionais, quase 

sempre facilmente copiados.  

 

2.6.6 Proposta de valor  

 

A identidade da marca precisa fornecer uma proposta de valor ao cliente. Segundo 

Aaker (1996:108), a proposta de valor é a afirmação dos “benefícios funcionais, emocionais e 

de auto-expressão oferecidos pela marca que proporcionam valor ao cliente. A proposta de 

valor eficiente deverá conduzir a um relacionamento marca-cliente e impulsionar as decisões 

de compra”. 

Desta forma, devemos compreender os detalhes que estão sobre cada tipo de benefício 

oferecido pela marca: 

Os benefícios funcionais estão ligados ao desempenho do produto em sua utilização, 

onde as marcas podem afirmar-se diante das concorrentes ao suscitar nos clientes a sensação 

de exclusividade dos atributos funcionais do produto.  

Os benefícios emocionais são as sensações positivas dos clientes em relação à marca 

ou ao produto. As identidades de marca mais sólidas incluem com frequência estes benefícios, 

que provam experiência e profundidade ao ato de consumo. 

Os benefícios de autoexpressão, por sua vez, estão relacionados ao que as marcas e 

produtos significam, enquanto símbolos da autoimagem de uma pessoa. Assim, uma marca 

pode oferecer a uma pessoa meios de realizar e expressar a sua personalidade através do seu 

consumo e utilização. A moda, por exemplo, baseia-se largamente nesses benefícios, pois 

propicia aos seus consumidores expressar a sua individualidade através da utilização de suas 

marcas e produtos. 
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O trabalho da marca sobre os benefícios, como referido, não visa a, necessariamente, 

influenciar a decisão de compra, pode servir para dar credibilidade à marca (ou produto), 

dessa forma, aferindo as informações transmitidas como verdadeiras. É o que Aaker 

denomina como endossante - o que ocorre quando  a marca de uma organização, atribuída de 

cultura, valores, pessoal e programas, impulsiona a marca de um produto (por exemplo), 

assim, endossando a ele as mesmas atribuições. 

A proposta de valor, a identidade da marca e a sua credibilidade oferecem, desse 

modo, meios de relação entre a marca e consumidor. Ao considerar a marca para além do 

produto, pode-se compreender as instâncias, as formas e as possibilidades dessa relação entre 

a marca e os clientes.   

Todavia, para além desses atributos, a marca é capaz de propiciar sensações e 

experiências que reforçam e aproximam-na do cliente. Por isso, agora, é importante estudar 

um modelo de identidade da marca que busque observar a sua constituição a partir das 

experiências que ela pode promover.  

A seguir, o diagrama ilustra o sistema de identidade de marca.  
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2.7 MARCAS COMO EXPERIÊNCIAS 

 

Para analisar a marca enquanto relacionamento de experiências, usa-se como 

referência, no presente estudo, Bernd Schmitt. Ele leciona Negócios Internacionais na 

Columbia Business School, em Nova York (EUA), onde é diretor do Centro sobre Liderança 

de Marca Global. Possui dezesseis livros publicados, dentre os quais: A Estética do Marketing 

(SCHMITT; SIMONSON, 2000) e Marketing Experimental (2001), onde o autor aborda, 

respectivamente, a estética como dimensão constitutiva do produto e as maneiras de propiciar 

experiências ao cliente. 

A identidade da marca, para Schmitt, pauta-se nas experiências do consumidor junto a 

ela. Ao abordar o conceito de experiência, o autor recorre à filosofia e à psicologia 

fenomenológica, bem como a estudos de psicolinguística, concentrando-se sobre a maneira 

como o indivíduo experimenta. Desta forma, Schmitt (2000:75) define as experiências como: 

“acontecimentos individuais que ocorrem como resposta a algum estímulo”. Podendo essas 

tanto serem induzidas como espontâneas.  

O modelo de Schmitt pretende justamente propor uma maneira de induzir, administrar, 

propiciar experiências aos consumidores: “Modelos Estratégicos do Marketing Experimental” 

(MEEs).  

É importante apontar, porém, que o autor não conceitua o seu modelo voltando-se 

exclusivamente à questão da marca, o que ele faz é fornecer uma forma de gerir 

estrategicamente as experiências do consumidor − seja na relação dos clientes com as marcas, 

com os produtos ou com as empresas. Faz-se importante ressaltar o fato que, em vários 

momentos, o autor equipara as palavras “empresa” e “marca”, ou seja, ele não procura 

distinguir estas duas estruturas.  

A pertinência dos MEEs, para esta pesquisa, deve-se à forma como abordam a marca a 

partir de suas dimensões imateriais e sensoriais, pois eles propõem um avanço efetivo ao 

considerar a marca a partir dessas dimensões.  

 

2.7.1 Os modelos estratégicos experimentais  
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Figura 5 - Os cinco módulos do marketing experimental  

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Schmitt (2001)  

 

Os cinco módulos estratégicos do marketing experimental procuram dividir as 

experiências em categorias diferentes para, assim, formular campanhas de marketing 

sensorial. A seguir, detalha-se a estrutura de cada módulo, bem como a maneira com que cada 

uma dessas categorias pode afetar o consumidor.   

 

2.7.1.1  Sentidos  

 

O apelo aos sentidos propõe a “experimentação sensível de empresas ou marcas” 

(SCHMITT; SIMONSON, 2000:33) através da cognição sensível: visão, audição, tato, olfato 

e paladar, que “contribui para a identidade da empresa” (SCHMITT; SIMONSON, 2000:33). 

Neste passo, há três objetivos estratégicos que podem motivar os sentidos:  

Os sentidos como um diferenciador: as campanhas dos sentidos estimulam os sentidos 

por novos meios e estratégias e dão destaque ao produto. A diferenciação faz vir à tona a 

questão sobre quais deles são mais adequados para criar o apelo sensorial.  

Os sentidos como motivadores: as campanhas dos sentidos podem motivar os 

consumidores a experimentar produtos e a comprá-los. Deve-se cuidar para não sobrecarregá-

los ou desestimulá-los.  
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Os sentidos como provedores de valor: as campanhas dos sentidos também podem 

fornecer valores diferentes para os clientes. Deve-se procurar entender que tipo de sensação o 

cliente deseja e também a compreensão das consequências do apelo sensorial.  

 

2.7.1.2  Sentimentos 

 

Os sentimentos e as emoções podem ser estimulados para propiciar sensações de 

intensidade variável que causem uma ligação afetiva entre o consumidor e a marca. Trata-se 

de entender os sentimentos e emoções pessoais do consumidor, com o objetivo de criar 

experiências afetivas que variam do humor medianamente positivo em relação a uma marca 

até emoções fortes de alegria e orgulho.  

 

2.7.1.3  Pensamento 

 

O apelo ao intelecto do cliente visa a engajar os consumidores através da resolução de 

propostas de forma a estimular a criatividade dos consumidores, isso pode se dar pelo apelo a 

formas de raciocínio convergente e divergente, que resultam em mecanismos discursivos 

como surpresa, espanto e provocação.  

 

2.7.1.4  Ação 

 

O apelo à ação aborda o consumidor através de propostas que o afetam em seu 

comportamento. A ação almeja mobilizar os clientes a partir de suas experiências pessoais, 

estilo de vida, atitudes e suas inter-relações, de forma a enriquecer a sua vida por meio da 

melhora de suas experiências físicas, novas atitudes e estilos de vida e inter-relacionamentos.  

 

2.7.1.5  Identificação 

 

O uso da identificação contém aspectos dos sentidos, dos sentimentos, pensamento e 

ação e vai além desses itens, procura atingir sentimentos individuais, pessoais e privativos, 

aumentando as “experiências pessoais”, relacionando o indivíduo e seu próprio self com 

outras pessoas ou culturas.  
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As campanhas de identificação fazem apelo ao desejo de autoaperfeiçoamento da 

pessoa, apelam para a necessidade de a pessoa ser vista de forma positiva por outras pessoas. 

Fazem uma relação entre a pessoa e um sistema social ampliado como uma subcultura, um 

país, etc., definindo assim fortes relações de marca e conjunto de marcadores.  

 

2.7.2 Experiências holísticas  

  

Conforme ressaltado precedentemente, os modelos estratégicos do marketing 

experimental possibilitam o apelo a diversas sensações do cliente. Contudo observa-se que 

raramente eles resultam em um único tipo de experiência, assim, é possível combinar mais de 

um MEEs para criar experiências integradas, holísticas. As experiências integradas 

constituem híbridos experimentais que agregam um valor mais abrangente às campanhas de 

marketing sensorial.  

 

2.7.3 Os provedores de experiências e suas ferramentas  

 

Os provedores de experiências (PROEXs) são as ferramentas de implantação dos 

módulos estratégicos experimentais. Os MEEs constituem a abordagem estratégica da marca 

(ou empresa); enquanto os PROEXs constituem a abordagem tática.  

 

Figura 6 - Dinâmica do marketing experimental 

 

Fonte: Schmitt (2000:85) 
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Os provedores de experiência estão agrupados em sete categorias-chave: 

comunicações, identidade visual e verbal, presença do produto, co-marcas, ambientes 

espaciais, websites e mídia eletrônica e pessoas.  

 

Figura 7 - Os provedores de experiência 

 

 

Fonte: Schmitt (2000:88) 

 

As comunicações incluem as mídias e veículos utilizados pela empresa, interna ou 

externamente. Entre as ferramentas de comunicação, estão a propaganda, os magalogs e os 

relatórios anuais.  

As identidades visual e verbal constituem-se dos nomes, logotipos e códigos, elas 

abarcam o domínio da identidade da marca. Entre os itens que podem ser trabalhados na 

constituição dessas identidades, estão o nome e os logotipos (sinais e símbolos). 

A presença do produto é a linguagem sensorial manifesta no produto, que atribui a ele 

identidade deste. Para formular experiências através do contato com o produto as ferramentas 

que podem ser utilizadas são o design do produto e as características da marca (como 

mascotes da marca em pontos de venda, por exemplo).  
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As co-marcas, por sua vez, são as associações entre marcas (ou empresas), que 

promovem experiência das marcas por meio de parcerias, que podem ser eventos, patrocínios, 

alianças e inclusão de produto fora dos ambientes publicitários convencionais. Aqui, o 

interessante é propiciar uma experiência através da associação entre um dado acontecimento − 

que por si exprime determinadas experiências – e os valores da marca. 

Os espaços ambientais podem imergir o cliente em uma experiência promovida pela 

marca, a partir da arquitetura e composição dos seus prédios, escritórios, sedes e demais 

localidades institucionais.  

Os websites e a mídia eletrônica promovem, em um ambiente digital, uma interação 

direta com a marca propiciando ao cliente um canal de comunicação direto, capaz de entretê-

lo e informá-lo.  

Por fim, as pessoas que são os colaboradores, representantes e prestadores de serviços 

à empresa ou ao cliente, quando sintonizados com a proposta experimental da empresa, são 

capazes de transmiti-la em sua postura.  

Estas ferramentas munem os PROEXs de meios para realizar a proposta dos MEEs. 

Dessa maneira, pode-se observar a estrutura completa destes módulos experimentais e as 

singularidades de cada um deles, assim como os provedores de experiências e as suas 

ferramentas.  

Há de considerar-se, ainda, a internet como uma grande ferramenta integrada para a 

promoção de experiências aos consumidores. Ao ter em conta também o avanço das mídias 

sociais, as experiências podem ser ainda rapidamente compartilhadas entre os indivíduos, 

assim, prospectando a confiança na marca para um maior número de pessoas. Assim, como 

bem aponta Gobé (2002), o compromisso de difundir uma mensagem que provém da marca, 

está ligado a “fortes emoções; ao entusiasmo de compartilhar uma boa notícia com outras 

pessoas” (GOBÉ, 2002:335).  

Dessa maneira, a internet torna-se um meio pelo qual os clientes podem compartilhar  

suas experiências na sua relação com as marcas. Onde essas devem estar providas de meios 

(como sites e perfis nas principais mídias sociais) para estar em contato constante com seus 

consumidores, oferecendo a eles uma experiência holística e cotidiana, criando uma relação 

profunda entre o cliente e a marca.  

Por fim, apresenta-se, aqui, a grade experimental, um modelo que demonstra o 

cruzamento entre os MEEs e os PROEXs. O modelo da grade experimental oferece ao 

planejamento de campanhas de marketing experimental a possibilidade de gerir 
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adequadamente as experiências de acordo com os PROEXs mais eficientes, pautando-se no 

objetivo a ser alcançado. 

Figura 8 - A grade Experimental 

 

Fonte: Schmitt (2000:88) 

 

Essa organização apresentada por Schmitt auxilia a compreender, sobretudo, como 

organizar o imaterial da marca, colocado, pelo autor, como estrutura experimental. Em 

primeiro lugar, definem-se estrategicamente quais os principais apoios que são mais 

adequados ao seu conceito entre sensações, sentimentos, pensamentos, identificação e ação. 

E, logo em seguida, um modelo de operacionalizar, colocar em prática esse módulo 

experimental por meio dos Provedores de Experiência, permitindo, nesse sentido, promover 

relações de experiências mais exclusivas para os consumidores da marca. 

Desta forma, ao compreender-se a marca enquanto experiência e a partir da sua 

composição estrutural, buscar-se-á entendê-la a partir de uma perspectiva que a enxerga em 

seu caráter simbólico. 

  

2.8 MARCA: PROJETO E MANIFESTAÇÕES  

 

Para complementar este estudo dos modelos de identidade de marca, referencia-se o 

italiano Andrea Semprini, sociólogo e especialista em marcas. Em sua abordagem, a marca 
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aparece como um fenômeno social que vai além do mercado. Em sua carreira, Semprini 

combina uma forte atuação acadêmica e empresarial, atuando como professor nas 

universidades de Sorbonne, American University of Paris, Universidade de Lille e na 

Universidade Livre de Língua e Comunicação em Milão - Itália. O seu livro mais recente, “A 

marca pós-moderna: poder e fragilidade na sociedade contemporânea”, está presente em 

diversos momentos nesta tese, no tópico a seguir, estudar-se-á o modelo de identidade da 

marca na obra.  

O modelo de identidade da marca proposto por Andréa Semprini – na obra “Marca 

pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea” – demonstra a 

marca como uma “instância eminentemente semiótica” (SEMPRINI, 2006:156).  

Em contraste com os outros modelos, o de Semprini busca observar a marca em suas 

características imateriais e suas potencialidades; e não apenas a partir do seu posicionamento 

mercadológico. O autor tem em vista que marca se constitui por meio de um processo de 

enunciação, ou seja, em um processo que resulta na produção de um enunciado. Neste 

processo, diferenciam-se dois momentos: a instância enunciativa, que é o projeto de marca, e 

a instância do enunciado, que é a manifestação da marca.  

O entendimento da marca como processo propicia a sua percepção enquanto entidade 

viva que se altera ao longo do tempo, através de trocas e negociações. O modelo de identidade 

proposto por Semprini atenta ao fato de que a marca é um lugar de encontro de discursos que 

se relacionam entre si. Dessa forma, observa-se a caracterização de dois percursos que 

compõem a identidade da marca. 

Um primeiro trajeto é percorrido do projeto da marca às suas manifestações. É o 

conjunto dessas manifestações que compõem a identidade manifesta da marca, que se 

caracteriza como o poder de expressão da marca sobre os produtos, a comunicação 

publicitária e os seus demais posicionamentos.  

O segundo percurso é traçado da manifestação da marca para o projeto de marca, ele 

caracteriza-se como o percurso de recepção, meio pelo qual o público acessa o projeto de 

marca a partir de suas manifestações. O público, portanto, utiliza-se dos elementos 

manifestados da marca para reconstruir o seu projeto. É neste movimento de releitura da 

marca que se dá a sua atualização, é aqui que se desenvolve uma parte significativa da sua 

dinâmica evolutiva.  
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Figura 9 - A dupla leitura da manifestação da marca 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006: 160) 

 

Observados estes aspectos, agora, é preciso compreender a fundo o projeto de marca e, 

posteriormente, as manifestações da marca. O projeto de marca é dividido em cinco etapas 

processuais: enunciação fundamental, promessa, especificação da promessa inscrição de um 

território e valores. 

 

Figura 10 - Os componentes do projeto de marca     

 

 PROJETO DE MARCA 

1. Enunciação fundamental 

2. Promessa 

3. Especificação da promessa 

4. Inscrição de um território 

5. Valores 

Fonte: Semprini (2006:162)  

 

A enunciação fundamental é a instância que contém a verdadeira razão de ser da 

marca, é onde jaz tal razão. É a partir de sua enunciação fundamental que a marca denota 

sentido e legitima a sua existência. Essa enunciação deve ser seguida de uma promessa a qual 

compete à projeção do projeto da marca, condicionada principalmente por capacidades 

técnicas que propiciam o oferecer, em forma de um produto ou serviço, o projeto de marca.  

A etapa seguinte concentra a especificação da promessa, ou seja, na elaboração do 

oferecido pela promessa em algo essencialmente único e original. A etapa sucessiva é a 

Projeto de Marca 

Manifestações 
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inscrição da promessa em um ou vários territórios. É neste momento que a promessa se torna 

uma oferta, a partir daí o processo enunciativo passa a se concretizar, se delinear.  

A quinta e última etapa do projeto de marca é dada pelos valores da marca, que são as 

características que a permitem dialogar com os valores contextuais e socioculturais, é nestes 

valores se encontram as escolhas do seu posicionamento. Nesta etapa dos valores, existem 

duas dimensões: uma dimensão de conteúdo, que se relaciona às escolhas com as 

manifestações; e uma dimensão de expressão, relativa à comunicação desses valores. 

As cinco etapas apresentadas demonstram a constituição do projeto da marca. É 

importante ressaltar que esse processo apresentado de forma fragmentada consiste em um 

todo. Assim, na sequência, analisar-se-ão as manifestações. 

As manifestações de uma marca são todas as modalidades, materiais e imateriais, que 

tornam a marca perceptível aos destinatários e ao contexto. Estas manifestações formam a 

identidade da marca em conjunto com o projeto de marca. 

As manifestações da marca analisadas em si mesmas permitem definir sua identidade 

manifesta, onde cada manifestação é considerada como um enunciado. Dentro das 

manifestações se distinguem três níveis: o nível dos valores, o nível das narrativas e o nível 

dos discursos.  

O nível dos valores é o ponto de partida e o mais profundo, nele, estão inscritos os 

valores mais fundamentais de uma sociedade, no que concerne a identidade da marca, é neste 

nível que se encontram os valores fundadores da sua identidade. O nível das narrativas é o 

intermediário, ele é o desdobramento em narração dos valores que se encontram no nível mais 

profundo. A narrativa desse nível fornece aos valores da marca uma estrutura narrativa, o que 

lhes permite se explicitarem. 

Por fim, no nível dos discursos, é onde os valores e narrativas são imbuídos de 

formato. Nele, encontra-se, por exemplo, o design da marca, ou seja, os códigos e atributos 

que expressam sua identidade. Dentre os três níveis das manifestações da marca, este é o mais 

sensível ao ambiente sociocultural, aos comportamentos e modos de vida.  
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Figura 11 - O processo do significado em seu contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006:169) 

 

A identidade da marca expressa por meio das manifestações observadas anteriormente 

é denominada identidade manifesta, que é a identidade de marca definida pelo público, que a 

interpreta e a reconstitui através desses elementos que lhe foram transmitidos. Da mesma 

forma, há o projeto de marca manifesto, que é o projeto comunicado da marca, no 

entendimento do público.  

A consolidação deste processo de manifestações da marca é o contrato de marca, ele 

expressa a relação e o apego dos receptores e o projeto da marca. Também é a afirmação de 

uma relação com a identidade e com o projeto da marca e carrega em si um peso moral e 

emocional. 

 

2.9 MARCA: A COMPOSIÇÃO DA OBRA 
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A marca, como ressaltado até aqui, é composta de estruturas materiais e imateriais. 

Anteriormente, foi desenvolvida uma breve revisão dos modelos de identidade da marca que 

enfatiza uma abordagem ora gerencial, ora construtiva. Neste tópico, procurar-se-á apreender 

as dimensões imateriais da marca em sua dinâmica interior.  

Para tanto, focaliza-se o modelo de dimensões-chave proposto por Semprini (2006), 

que demonstra a marca composta de dimensões interativas, as quais formam um conjunto 

complexo, onde surgem diversos subconjuntos.  

Desta maneira, para compreender a composição do arcabouço imaterial da marca  faz-

se necessário retomar a definição de marca proposta pelo autor aqui em foco. A definição de 

marca, segundo Semprini (2006:104-105), enfatiza seu caráter semiótico, pois a caracteriza 

como produto de discursos (sociais ou individuais), capaz de concatenar, estruturar e imbuir 

de sentido. É importante lembrar que as práticas discursivas que compõem a marca possuem 

caráter relativo, ou seja, os discursos promovidos pela marca (institucionalmente) se 

relacionam com os discursos produzidos sobre a marca (coletivamente). 

A engenharia que permite que marca realize os feitos elencados é constituída por três 

naturezas principais, que interagem com outros subconjuntos do “ecossistema”, são elas: a 

natureza semiótica, a natureza relacional e a natureza evolutiva da marca.  

 

Figura 12 - As dimensões-chave da marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006:105) 
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2.10 A NATUREZA SEMIÓTICA 

 

Na primeira parte deste estudo, foi analisada a importância reservada nas sociedades 

contemporâneas à construção de universos de sentido, a denominada “construção de mundos”. 

Agora, ao delinear a marca em seus atributos, compreende-se que a natureza semiótica da 

marca caracteriza este potencial que lhe é latente. 

A natureza semiótica da marca reside sobre narrativas estruturadas consistentemente, 

transmitidas ao longo do tempo visando a acumular um todo coerente através de escolhas 

estratégicas de ações. O poder desta natureza está alocado sobre o equilíbrio entre a 

comunicação da marca e seus receptores, e a mensagem transmitida deve, portanto, organizar 

os elementos que compõem a sua narração e os expor de forma pertinente para sensibilizar 

seu público. 

 

2.11 NATUREZA RELACIONAL 

 

Figura 13 - Os subconjuntos da Natureza relacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006:106) 
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Ao perceber a relatividade dos discursos, critério que define a marca, pode-se detectar 

que ela possui caráter relacional. O que se deve parte à sua natureza semiótica e parte ao 

funcionamento da relação entre os produtores de discurso e seus receptores.   

No âmbito da natureza relacional da marca, distinguem-se duas instâncias que a 

constituem: as dimensões intersubjetiva e contratual. Estas instâncias interagem 

constantemente no funcionamento interior das marcas.  

 

2.11.1 A dimensão intersubjetiva  

 

Figura 14 - Os polos da dimensão Intersubjetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006:107) 

 

A marca é resultante de um processo sempre contínuo de negociações e trocas, em que 

vários atores se colocam a trabalhar. Entre os fatores que atuam na dimensão intersubjetiva da 

marca, destacam-se três que constituem os polos fundamentais dessa dimensão.  

O primeiro polo constitutivo é o da produção. Este reúne os elementos que detêm 

sobre a marca o direto de “enunciação fundamental” (SEMPRINI, 2006:109). Ele pode ser 

compreendido também como o conjunto de indivíduos aglutinados por um empreendimento, 

uma “empresa”, pois é aqui que se concentram a decisão e a ação. Todavia, estas decisões e 

ações não emergem unicamente do polo da produção, elas são influenciadas pelas outras 

dimensões da marca.  

O polo seguinte é denominado recepção. A recepção assume, neste contexto, uma 

acepção mais ampla que consumo, pois atribui uma denotação eminentemente semiótica 
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(simbólica) ao termo. É neste polo que as mensagens emitidas pelo polo da produção são 

lidas, interpretadas e avaliadas. Participam da recepção diversos agentes sociais; os usuários 

das marcas, os consumidores das marcas concorrentes e outros grupos e organizações que 

incidem sobre a marca, como associações de classe e interesses. Assim, uma vez que os 

discursos da marca são postos em circulação, é necessário que haja uma gestão permanente de 

seu projeto. 

O último polo é o contexto geral, que ocupa uma posição central entre os polos da 

produção e da recepção. Nesta intersecção, reúnem-se as diversas variações da sociedade, as 

quais que irão interagir e influenciar a moda, as tendências e os comportamentos.  

 

2.11.2 A dimensão contratual  

 

Ainda dentro da natureza relacional da marca reside a dimensão contratual, onde as 

interações entre consumidores e a marca se solidificam em relações que abstratamente 

formam contratos, ou melhor, promessas e solicitações que são propostas pelas trocas que 

envolvem a marca. A dimensão contratual envolve, portanto, aspectos de fidelidade e 

continuidade que reproduzem a marca no tempo e no espaço. As proposições deste contrato 

devem de ser percebidas pela marca, pois se modificam ao longo do tempo, sendo necessário 

também que estes termos não sejam percebidos de forma equivocada, e que, dentre eles, se 

saiba distinguir aqueles que ocupam uma posição mais proeminente e aqueles tangenciais.  

Ao se trabalhar sobre a dimensão contratual é necessário lidar com tais termos com 

precisão, pois os desajustes cometidos podem macular seriamente o projeto de marca. 

Todavia, entre as possíveis falhas, aquelas que se derem sobre os termos tangenciais do 

contrato, causarão menos danos em comparação a falhas de gestão que se deem sobre os 

termos centrais. 

Há de se considerar, porém, que os contratos não calcificam a marca, eles estabelecem 

relações que se alteram no decurso do tempo, sem que isso represente rupturas, assim, 

satisfazendo os interesses mútuos. Deste modo, pode-se considerar que as inovações inseridas 

nas marcas visam a um processo cumulativo, onde cada mudança representa um adicional de 

vantagem, assim a dimensão contratual pode influenciar os rumos evolutivos tomados pelo 

projeto da marca.  

Por conseguinte, tem-se que as negociações e trocas que se dão na marca 

desempenham uma função importantíssima em seu funcionamento. A marca contemporânea 
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instaurou-se como um lugar de convergências que reúne diferentes desejos, expectativas e 

necessidades e para onde confluem uma cultura técnica e outra simbólica, cujo contato traz 

consequências recíprocas. 

 

2.12 A NATUREZA EVOLUTIVA 

 

A última dimensão-chave da marca aqui apresentada está embasada no caráter 

progressivo da marca, ou seja, a sua mutação e evolução. Observada por este prisma a marca 

mostra-se como uma entidade dotada de vida, sensível e reativa às mudanças do espaço onde 

está inserida.  

A suposição da marca progride ao longo do tempo, obviamente, pressupõe a noção de 

um ponto de partida e consequentemente de um desenvolvimento histórico. Logo, atenta-se ao 

fato de que a marca pode se desenrolar aleatoriamente no decorrer do tempo, ou manter-se 

fidedigna ao seu projeto original. Pode-se, logo, presumir que a segunda alternativa será 

sempre a mais interessante para a projeção da marca. 

É possível contestar, ainda, que haja, para a marca, um ciclo de vida, análogo ao dos 

produtos, noção que é recorrente no marketing. A constatação da permanência quase perene 

de algumas marcas demonstra a capacidade de renovação contida na sua lógica. Logo, o 

desenvolvimento evolutivo de uma marca torna-se possível desde que esteja fincado na sua 

história e nas questões mais fundamentais de seu projeto. 

Contudo é necessário que ela se mantenha aquecida aplicando inovações constantes. 

No caso de uma marca líder, por exemplo, não basta que as inovações acompanhem o ritmo 

do mercado, elas devem ser frequentes e antever as expectativas do público, pois este 

considera pertinente a satisfação dessa sua demanda, que é entendida como termo já postulado 

no seu contrato com ela. 
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Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada  

por este provador de longa idade. 

 

 

 



3 O IMATERIAL 

 

Com a evolução do desenvolvimento industrial percebe-se que poucos são os 

segmentos que apresentam desafios em produzir seus produtos e até mesmo alcançar um nível 

de posicionamento técnico e funcional aceitável frente ao mercado o qual se propõe atender. 

E, no segmento que se adotou como objeto de estudo, neste trabalho, a moda, isso é mais 

impactante em virtude da vasta pulverização de fornecedores que atuam nesse mercado e da 

facilidade que se tem inclusive de copiar as marcas mais desejadas pelos seus consumidores. 

Frente a esse cenário, onde diferenciar-se apenas pelos aspectos utilitários e funcionais dos 

produtos não é suficiente para atender as expectativas de consumo, imprime-se mais ainda a 

necessidade de buscar vínculos fundamentados na imaterialidade que permeia os ambientes e 

relacionamentos que envolvem a comunicação da marca.  

Nesse sentido, a proposta principal deste capítulo é buscar desvendar o que compõe o 

sentido da imaterialidade, associada aqui também como intangível, ou ainda, segundo Flusser 

(2007), a “não-coisa”, percorrendo pelos ambientes que constroem sua evolução histórica e 

também a relação da comunicação do imaterial com a composição da marca. Para a 

construção deste capítulo os principais autores estudados foram André Gorz, Jeremy Rifkin, 

Norval Baitello Júnior, Vilém Flusser, entre outros 

 

3.1 O IMATERIAL 

 

Atravessa-se uma mudança de extrema importância na forma de as pessoas 

relacionarem-se entre elas e com o mundo em que vivem, época essa chamada pós-

modernidade ou hipermodernidade, que tem seus sintomas bem resumidos por Jorge Forbes, 

na aba do livro “Os Tempos Hipermodernos”, de Lipovetsky e Charles: “Se antes o problema 

era como vou chegar lá?, hoje passou a ser aonde eu devo ir?”. Essa questão sintetiza a 

angústia do homem pós-moderno (ou hipermoderno, de acordo com a definição de 

Lipovetsky), principalmente, quando defrontado com a questão do consumo, que o autor 

define como hiperconsumo:  

 

[...] um consumo que absorve e integra parcelas cada vez maiores da vida social; que 
funciona cada vez menos segundo o modelo de confrontações simbólicas caro a 
Bourdieu; e que pelo contrário, se dispõe em função de fins e de critérios individuais 
e segundo uma lógica emotiva e hedonista, que faz com que cada um consuma, antes 
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de tudo, para sentir mais prazer, e não para rivalizar com outrem (LIPOVESTSKY; 
CHARLES, 2004:25).  

 

Em Os tempos hipermodernos, Lipovetsky e Charles (2004:26) reforçam esta questão 

ao apresentar que:  

 

A busca dos gozos privados suplantou a exigência de ostentação e de 
reconhecimento social: a época contemporânea vê afirmar-se um luxo de tipo 
inédito, um luxo emocional, experiencial, psicologizado, substituindo a primazia da 
teatralidade social pela das sensações intimas.  

 

Essa nova forma de ver e gozar a vida, apesar de, nessa obra, estar fortemente 

relacionada ao luxo e ao consumo, permeia de maneira amplamente significativa a vida no 

ambiente pós-moderno. As experiências e as sensações são um ponto vital para quase todos, 

qualquer que seja sua cultura, sua ocupação ou sua classe social. Essas experiências e 

sensações começaram a ter seu valor percebido e descrito à medida que a sociedade de 

serviços evoluiu e demonstrou o valor do intangível, e cresceu ainda mais com a passagem 

para a sociedade do conhecimento, onde o imaterial se sobressaiu. O intangível e o imaterial 

são componentes fortemente ligados às marcas, que depositam grande parte de seu valor 

nesses dois aspectos, os quais vêm sendo trabalhandos profundamente. 

 

3.2 A IMATERIALIDADE E AS MARCAS 

 

A questão da imaterialidade faz refletir quanto à forma como as empresas atualmente 

vêm se relacionando com os seus consumidores. O estímulo de troca de produtos não se dá 

somente pela propriedade que eles carregam, mas principalmente pelas experiências que eles 

promovem (SCHMITT, 2000a). Nos dias de hoje, fluir é mais importante do que possuir, ou 

seja, um dos principais fatores de decisão de escolha das marcas considera o poder de acesso 

que elas proporcionam aos seus usuários (PAVITT, 2000).  

Atualmente, os consumidores estão mais orientados pelo estilo de vida e consideram, 

nas suas relações de consumo, as características sensoriais, emocionais e estéticas promovidas 

pela marca e estão menos interessados no status social que ela lhe oferece (SCHMITT, 

2000a). Um dos elementos que compõe a imaterialidade da marca são as experiências 

sensoriais que ela proporciona. Sentir, ver, tocar e ouvir são sensações que marcam com 
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muito mais força do que a simples apresentação tradicional baseada apenas nos benefícios e 

características do produto (GOBÉ, 2000).  

As formas tradicionais de campanhas publicitárias já não trazem os resultados de 

tempos atrás. As mudanças no contexto do comportamento de consumo, aliadas ao advento 

das novas tecnologias, têm mudado a forma como se desenvolve a estrutura de comunicação 

das empresas (SEMPRINI, 2006). É importante encontrar novos caminhos de comunicação 

com o consumidor e os diferentes públicos de interesse das empresas por meio do 

planejamento dos elementos que compõem a imaterialidade, possibilitando assim a formação 

de estruturas de comunicação consistentes, que promoverão vínculos afetivos e criativos mais 

exclusivos e duradouros.  

Gorz (2005) ressalta essa relação da importância da intangibilidade ao relacionar o 

valor do capital do conhecimento. Relaciona a isso o fato das empresas, por meio de 

realização de pesquisas, terem acesso a um conhecimento que lhes proporciona um 

rendimento exclusivo quando utilizado para fundamentar suas campanhas publicitárias, 

reforçando ainda que: 

 

Marketing e propaganda fabricam valores simbólicos, estéticos e sociais. Ligados às 
inovações, tornam obsoletos os produtos existentes, e conseguem para a empresa um 
mercado que durante algum tempo é protegido contra a concorrência de outras 
empresas. Sempre se trata de contornar temporariamente, quando possível, a lei do 
mercado. Sempre se trata de transformar a abundância “ameaçadora” em uma nova 
forma de escassez, e com esse objetivo conferir às mercadorias o valor 
incomparável, imensurável, particular e único de obras de arte, que não possuem 
equivalentes e podem ser postas à venda a preços exorbitantes (GORZ, 2005:11).  

 

3.3 DO MATERIAL AO IMATERIAL, DA COISA À NÃO-COISA 

 

Flusser desenvolve uma análise histórica do processo de materialização. Para o autor, 

enquanto que antigamente o objetivo era formalizar o mundo existente, hoje, o objetivo é 

realizar as formas projetadas para criar mundos alternativos, processo que definiu como 

“cultura imaterial”, que o autor também denomina como “cultura materializadora”. Flusser 

(2007) promove uma explicação técnica importante nesse sentido, relacionando esse processo 

com o conceito de informar, dar forma a determinada matéria. Reforça ainda que: 

 

[...] seja qual for o significado da palavra ‘material’, ela só não pode exprimir o 
oposto de ‘imaterialidade’, pois se tomando a imaterialidade no sentido estrito, 
chega-se à conclusão de que a forma é precisamente aquilo que faz o material 
aparecer. A aparência do material é a forma (FLUSSER, 2007, 32).  
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Nesse processo, o autor organiza a história da fabricação em períodos: o das mãos, o 

das ferramentas, o das máquinas e o dos aparelhos eletrônicos. Assim, fabricar significa 

apoderar-se de algo dado pela natureza, convertê-lo em algo manufaturado, dar-lhe uma 

aplicabilidade e utilizá-lo. Esses movimentos de transformação – apropriação, conversão, 

aplicação e utilização –, primeiramente, eram realizados pelas mãos, depois, por ferramentas, 

em seguida, pelas máquinas e, por fim, pelos aparatos eletrônicos.  

Flusser considera as ferramentas, as máquinas e os eletrônicos como imitações das 

mãos, como próteses que prolongam o alcance das mãos e, em consequência, ampliam as 

informações herdadas geneticamente graças às informações culturais adquiridas. Nessa 

relação, ressalta-se que fica cada dia mais evidente que a relação homem-aparelho eletrônico 

é reversível, e que ambos só podem funcionar conjuntamente: o homem em função do 

aparelho, mas, da mesma maneira, o aparelho em função do homem – o aparelho só faz aquilo 

que o homem quiser, mas o homem só pode querer aquilo a que o aparelho é capacitado. A 

relação da questão imaterial nesse contexto histórico se intensifica quando Flusser (2007:43) 

sugere as formas das fábricas do futuro como escolas: 

 

Deverão ser locais em que os homens aprendam como funcionam os aparelhos 
eletrônicos, de forma que esses aparelhos possam depois, em lugar dos homens, 
promover a transformação da natureza em cultura. E os homens do futuro, por sua 
vez, nas fábricas do futuro, aprenderão essa operação com aparelhos, em aparelhos e 
de aparelhos. Em função disso, a fábrica do futuro deverá assemelhar-se mais a 
laboratórios científicos, academias de arte, bibliotecas e discotecas do que às 
fábricas atuais. E o homem-aparelho do futuro deverá ser pensado mais como um 
acadêmico do que como um operário, um trabalhador ou um engenheiro[...] a fábrica 
do futuro deverá ser o lugar em que o Homo faber se converterá em Homo sapiens 
sapiens, porque reconhecerá que fabricar significa o mesmo que aprender, isto é, 
adquirir informações, produzi-las e divulgá-las. 

 

A passagem do material para o imaterial é recente e latente. Valores trocam de 

posição. Relação de compra, uso e consumo giram em torno de novos horizontes. As 

empresas devem repensar-se desde o processo de criação de seus produtos até o 

relacionamento com seus diversos públicos. Muito do que se considerava até o momento para 

definir potencialidade há de ser repensado. A construção de marcas já não se faz só com 

produtos diferenciados e com qualidade, isso não garante seu posicionamento de mercado.  

Três autores principais foram pesquisados para se colocar essa passagem tão 

importante: André Gorz, Jeremy Rifkin e Vilém Flusser. Gorz (2005) apresenta o assunto 

considerando principalmente a relação do trabalho produtivo. Para ele, o conhecimento 
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tornou-se a principal força produtiva e, consequentemente, os produtos da atividade social não 

são mais, principalmente, produtos do trabalho cristalizado, mas sim do conhecimento 

cristalizado. Gorz indica também que o valor de troca das mercadorias, sejam ou não 

materiais, não mais é determinado, em última análise, pela quantidade de trabalho social geral 

que elas contêm, mas principalmente pelo seu conteúdo de conhecimentos, informações, de 

inteligências gerais. O autor reforça que essas inteligências, e não mais o trabalho social 

abstrato, mensurável segundo um único padrão, que se tornam a principal fonte de valor e de 

lucro, e forma do trabalho e do capital. 

Existe nesse fato uma dificuldade efetiva em se mensurar e se padronizar a produção 

do conhecimento. Ele envolve e designa uma grande diversidade de capacidades 

heterogêneas, sem medida comum, entre as quais, o julgamento, a intuição, o senso estético, o 

nível de formação e de informação, a faculdade de aprender e de se adaptar a situações 

imprevistas. Gorz (2005:42) reforça que os valores definitivamente são outros quando se 

referem aos intangíveis.  

 

O que conta são a originalidade, a eficácia, a confiabilidade. O que conta não é 
necessariamente o trabalho de invenção, é o que é necessário para vender essa 
invenção antes que os outros tenham encontrado ou copiado o que você fez. O que 
conta, em suma, é principalmente transformar a invenção em mercadoria, e pô-la no 
mercado como um produto de marca patenteada.  

  

Gorz relaciona o imaterial ao poder de produção de imagens de marca e à indústria do 

marketing, da publicidade, do styling e do design que a sustentam, que preenchem uma dupla 

função: uma função propriamente econômica e comercial, de uma parte, e uma função política 

e cultural, de outra. O autor complementa:  

 

[...] do ponto de vista econômico, a marca deve dotar o produto de um valor 
simbólico não mensurável, que prevalece sobre seu valor utilitário e de troca. A 
marca deve funcionar da mesma maneira como a assinatura de um artista reputado, 
atentando que o objeto não é uma mercadoria vulgar, mas um produto raro, 
incomparável. Ela dota o produto de um valor simbólico do qual a empresa tem 
monopólio, e o subtrai, ao menos temporariamente, à concorrência (GORZ, 
2005:47). 

 

A marca deve reproduzir continuamente esse monopólio simbólico em suas 

comunicações, valorizando-o e tornando-o exclusivo para os que podem acessá-la, e, ademais, 

ela também deve ajustar suas qualidades simbólicas à evolução das expectativas emocionais 
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do mercado, posicionando-as de forma valorizada de acordo com as motivações dos 

consumidores e perspectivas do mercado. 

Gorz apresenta de forma ampla esse novo olhar, sob a citação da obra de Jeremy 

Rifkin, intitulada a Era do Acesso, onde mostra que os produtos materiais e uma proporção 

crescente de serviços aparecem como vetores de ”conhecimentos” patenteados, “que 

conferem à mercadoria um ‘valor’ sem relação com o que se entendeu até aqui por ‘valor 

econômico’ (de troca): a saber, quase artístico, simbólico, do que é inimitável e sem 

equivalente” (GORZ, 2005:44). “O valor de um conhecimento é inteiramente ligado à 

capacidade de monopolizar o direito de se servir dele” (RULLANI apud GORZ, 2005:45). 

Dessa forma, mercadorias que têm forte conteúdo imaterial, têm sua fonte no monopólio do 

conhecimento, na exclusividade das qualidades que esse conhecimento confere às 

mercadorias que o incorporam e na capacidade da empresa para conservar esse monopólio, 

ligada proporcionalmente à rapidez com a qual ela consegue inovar, promover suas inovações 

no mercado, ultrapassar e surpreender seus concorrentes. Portanto, a ”propriedade intelectual” 

relacionada com o ”segredo empresarial” formam o ”capital cognitivo”. 

De acordo com Rifkin (2001), a economia física está encolhendo. Em contraponto à 

Era Industrial, que foi caracterizada pelo acúmulo de capital e de propriedade, a nova era 

valoriza as formas intangíveis de poder vinculadas a conjuntos de informações e ativos 

intelectuais. “Os produtos tangíveis, que durante muito tempo foram uma medida da riqueza 

do mundo industrial, estão se desmaterializando” (RIFKIN, 2001:25). 

Flusser (2007:55) vai ao encontro de Gorz e Rifkin quando afirma que “estamos cada 

vez menos interessados em possuir coisas e cada vez mais querendo consumir informações”. 

E reforça que a moral burguesa baseada em coisas – produção, acumulação e consumo – cede 

lugar a uma nova moral. E aduz que todas as coisas perderão seu valor, e todos os valores 

serão transferidos para as informações – nomeando tal fato de “transvaloração de todos os 

valores”. Existe um novo modo de se relacionar dos homens nesse ambiente imaterial, que, ao 

invés de se ocuparem com coisas, irão se ocupar com informações, símbolos, códigos, 

sistemas e modelos. Assim como Flusser, Rifkin (2001) ressalta essa relação enunciando o 

conceito de propriedade (ideia de que possuir um ativo físico ou uma propriedade em um 

período extenso de tempo é valioso) como muito lento para se ajustar à nova velocidade de 

uma cultura veloz. Vai além, afirmando que, em um mundo de produção customizada, de 

inovação e atualizações contínuas e de ciclos de vida de produtos mais breves, quase sempre 
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imediatamente desatualizados, o antigo sentido de “ter, guardar e acumular, nessa nova 

economia, faz cada vez menos sentido” (RIFKIN, 2001:5). 

Nessa nova relação de consumo e troca, na era da não-coisa, Flusser (2007:58) 

apresenta o novo homem como Homo ludens – não mais como uma pessoa de ações concretas 

(Homo faber), mas sim um performer. “Para ele, a vida deixou de ser um drama e passou a ser 

um espetáculo. Não se trata mais de ações, e sim de sensações. O novo homem não quer ter 

ou fazer, ele quer vivenciar. Ele deseja experimentar, conhecer e, sobretudo, desfrutar”.  

Para Rifkin (2001:45), essa mudança de expectativas do novo homem de Flusser é 

visível quando afirma que: “se a Era Industrial nutriu nosso ser físico, a Era do Acesso 

alimenta nosso ser mental, emocional e espiritual”. 

Segundo Flusser (2002), na era da não-coisa as mãos deixam de ter suas atividades de 

apanhar e produzir, pois não há nada a ser tocado ou manipulado. As mãos tornam-se 

supérfluas, mas as pontas dos dedos passam a ser as partes mais importantes do organismo, 

visto que, nesse estado de coisas imateriais, o que precisa ser apreendido e produzido é 

efetuado automaticamente por não-coisas, por programas e máquinas robotizadas, trata-se de 

fabricar informações também imateriais e de desfrutar delas. “A produção de informações é 

um jogo de permutação de símbolos. Desfrutar das informações significa apreciá-los, e nessa 

situação imaterial, trata-se de jogar com eles e observá-los” (FLUSSER, 2002:62). 

Ao voltar essa posição para o mercado em estudo, o da moda, isso se fortalece 

considerando principalmente dois aspectos. Em primeiro lugar, porque se trata de um produto 

material facilmente copiado, mas, concomitantemente, oferece uma possibilidade simbólica 

de autoexpressão de um desejo aspiracional em querer ser ou até pertencer a um grupo 

socialmente reconhecido. É um segmento que trabalha prioritariamente na expressividade de 

um estilo de vida desejado e valorizado socialmente. Essa forte relação com a moda 

identifica-se na colocação de Gorz (2005:50): 

 

O objetivo é antes de tudo o de vender mercadorias transfiguradas em obras de arte 
pela propagação de normas estéticas, simbólicas e sociais, que devem ser voláteis, 
efêmeras, destinadas a serem substituídas rapidamente por novas normas. A criação 
artística deve perturbar para renovar a maneira de perceber e a capacidade de 
imaginar. A arte publicitária e a moda devem agradar e impor suas normas. Como 
veículo privilegiado dessas normas, a imagem de marca exerce uma função de 
tomada de poder do capital fixo imaterial sobre o espaço público, a cultura do 
cotidiano e o imaginário social.  

 

Na passagem do material ao imaterial, da coisa à não-coisa, o novo e desafiador 

aprendizado concentra-se na extensão do foco, antes limitada apenas à porção tangível do 
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produto, agora, para sua porção imaterial. Gorz (2005:48) resume brilhantemente essa 

passagem ao explicar que “na medida em que o valor simbólico do produto se torna a fonte 

principal do lucro, a criação de valor se desloca para um campo em que os progressos de 

produtividade podem continuar sem efeito sensível sobre o nível dos preços”. E ao alcançar 

esse nível, complementa que: “O capital fixo imaterial da marca compreende agora sua 

notoriedade, seu prestígio, constitutivos de um capital simbólico. E o talento, a competência, a 

criatividade das pessoas que produzem a dimensão artística dos seus artigos” (GORZ, 

2005:48).  

 

3.4 A DESCONSTRUÇÃO DA MATERIALIDADE 

 

Para tratar deste tema a pesquisa bibliográfica aprofundou-se especificamente nas 

obras de Flusser, que apresenta a Revolução Cultural como fator gerador da desconstrução da 

materialidade. Primeiro, ele faz uma análise cronológica da trajetória do homem como 

nômade e, depois, denomina o processo de desconstrução da materialidade como “escalada da 

abstração”.  

Baitello (2010) apresenta essa análise cronológica da trajetória do homem ao longo de 

sua história, denominada por Flusser como “Reflexões Nômades”, a partir de 3 grandes 

catástrofes. A primeira é a “hominização”, representada pelo uso das ferramentas de pedra, 

nessa fase, o homem é nômade como a caça e como o vento e, ao andar, toca e apreende o 

mundo. A segunda é chamada de “civilização”, criada pela vida em aldeias, marcada pela 

sedentarização, nesse período, o homem constrói casas, domestica e cria sua caça, começa a 

possuir coisas, fixa-se na terra e não mais se movimenta para apreender o mundo. Nesse 

estágio, ele cria imagens tradicionais e a escrita, que substituem o mundo e os seus percursos, 

e passa a apreender o mundo com sua mediação.  Na terceira catástrofe, ainda em curso e sem 

nome definido, marcada pela volta ao nomadismo, sua casa fica inabitável, porque o vento da 

informação entra por todos os seus buracos. Suas imagens técnicas são transmitidas pela 

eletricidade. Nessa fase, cria-se um novo nomadismo, no qual não é mais o corpo que viaja, 

navega ou caminha, mas o seu espírito, seu vento nômade. E, é por meio dele, do espírito não-

visível, que chegamos à imaterialidade.  

O primeiro sintoma dessa revolução é a emergência das imagens técnicas em torno do 

sujeito. Nessa emergência, as informações, antes, desempenhadas pelos textos lineares, são 

trocadas pelas informações contidas nas fotografias, filmes, imagens de TV, de vídeo e dos 
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terminais de computadores, imagens essas denominadas, por Flusser (2008), como superfícies 

imaginadas. Essa é uma situação nova, pós-histórica, sucessora da história da escrita. Nesse 

novo ambiente, as novas imagens diferenciam-se das imagens tradicionais porque são 

abstraídas de volumes, enquanto as imagens técnicas são superfícies construídas com pontos. 

Dessa forma, segundo Flusser, o homem está precipitando da unidimensionalidade para o 

abismo da zerodimensionalidade. A proposta, nesse caso, é de analisar a superficialidade das 

superfícies que se condensam sobre esse abismo.  

Flusser (2008) explica esse processo da escalada da abstração por meio da análise da 

evolução do relacionamento do homem com seu ambiente e seu corpo. Numa primeira 

instância, o “homem natural” encontra-se mergulhado no espaço-tempo, no mundo de 

volumes que se aproximam e se afastam. Por possuir mãos, ele pode segurar os volumes, ou 

ainda fazer com que parem. Com este poder de “manipulação”, o homem abstrai o tempo e 

transforma o mundo em “circunstância”. Nesse sentido, o homem pode modificar ou 

“resolver” os problemas que o cerca. A circunstância dessa relação homem e objeto pode ser 

“informada”, e essa informação resultará em “cultura”.  

Nessa fase, as mãos manipulam sob o controle dos olhos. E o autor  reforça que essa 

coordenação das mãos com os olhos é um dos temas da existência humana, “milhões de anos 

se passaram até que tivéssemos aprendido a olhar primeiro e manipular em seguida, a fazer 

imagens que servissem de modelos para uma ação subsequente” (FLUSSER, 2008:16). Nessa 

evolução, após a ação das mãos (“manipulação”), a visão é o segundo gesto a abstrair (abstrai 

a profundidade da circunstância), “graças a ele o homem transforma a si próprio em homo 

sapiens, em ente que age conforme projeto” (FLUSSER, 2008:16). 

O homem passa a agir em função das imagens. Com a evolução, passa a “explicá-las”, 

a arrancar com os dedos os elementos da superfície das imagens e a alinhá-los a fim de tornar 

as cenas “contáveis” (nos dois sentidos), a escrever textos e a “conceber o imaginado”. Nesse 

sentido, a conceituação é o terceiro gesto abstraidor - abstrai a largura da superfície. Milhões 

de anos se passam e, com a inserção da projeção da linearidade lógico-matemática dos textos, 

o pensamento pré-histórico era imaginado conforme a estrutura das suas imagens. Com a 

possibilidade de se “calcular”, surge também a possibilidade de se “computar” as imagens, 

formando linhas (curvas projetadas), planos (imagens técnicas) e volumes (hologramas) 

secundários. Nessa sequência, o cálculo e a computação são o quarto gesto abstraidor 

(abstração do comprimento da linha), tornando o homem um “jogador que calcula e computa 

o concebido”.  
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Flusser (2008) afirma que esse modelo linear que apresenta da cultura não é o modelo 

mais adequado, mas é importante para entender a escala da abstração. Apesar de criticar a 

linearidade do modelo, o autor o resume das seguintes formas: “mão-olho-dedo-ponta de 

dedo”, “objetivação do mundo e ritualização do ato” – “historicização do mundo e 

autoconsciência do homem”- “desintegração do mundo e existencialização da consciência 

humana”, ou ainda: “tridimensionalidade/bidimensionalidade/unidimensionalidade 

/zerodimensionalidade”.  

 

De forma mais objetiva apresenta todo esse processo da seguinte maneira: 

 

O primeiro gesto, graças ao qual o homem se tornou sujeito do mundo, era o da mão 
estendida. O segundo era o da visão reveladora de contextos. O terceiro era o da 
explicação conceitual de visões, estabelecedora de processos. E o quarto gesto, 
aquele que libera o homem para a criação, é o de apertar teclas. A atual revolução 
cultural seria de tal ponto de vista, a submissão da mão, do olho e do dedo à ponta 
do dedo: a submissão do trabalho, da ideologia e da teoria à criação livre. Graças à 
revolução cultural atual estaríamos nos emancipando da história, e semelhante 
emancipação se manifestaria pelo nosso tatear sobre teclas (FLUSSER, 2008:36). 

 

Baitello (2010) denomina a “zerodimensionalidade” de “nulodimensionalidade”. 

Ressalta que esse estágio passa a ocupar representativamente as vidas humanas e seu entorno, 

e, com isso, as coisas (produtos, objetos, hardware, matéria bruta) perdem valor. Porém, o 

autor coloca também que as não-coisas (marcas, os símbolos, os serviços, o software, o valor 

agregado, a fama) ganham crescente destaque, importância e valor. Reforça ainda: “O mundo 

das não-coisas nos desafia procurando desmaterializar nossas existências, tranformando-as em 

cálculos, grânulos, pontos e números” (BAITELLO, 2010:55).  

Após essa vasta explicação do processo de desconstrução da materialidade por meio 

da escalada da abstração, Flusser (2008) atenta para a composição do imaterial. Num primeiro 

momento, volta-se a uma nova visão de mundo, cênica, focalizada para a futura manipulação 

do mundo, colocando ao futuro produtor de imagens o desafio de torná-las publicamente 

acessíveis, como se fossem mapas. Apresenta ainda a preocupação que se deve ter na 

construção das imagens, ao colocar que: “Toda imagem produzida se insere necessariamente 

na correnteza das imagens de determinada sociedade, porque toda imagem é resultado de 

codificação simbólica fundada sobre código estabelecido” (FLUSSER, 2008; 21). Caso se 

queira propor símbolos novos, deve-se ter consciência de que eles serão decifráveis apenas 

contra o fundo do código estabelecido, concluindo então que: “imagem desligada da tradição 
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seria indecifrável, seria ‘ruído’” (FLUSSER, 2008; 21). Conclui que toda imagem contribui 

para que a visão de mundo da sociedade se altere.  

 

3.5 A IMAGEM E O IMATERIAL 

 

Ao tatear suas teclas, os produtores de imagens juntam elementos pontuais para 

transformá-los em imagens. Essas imagens não são superfícies efetivas, mas superfícies 

imaginadas. De acordo com Flusser (2008), “imaginar” significa a capacidade de concretizar 

o abstrato, uma capacidade nova, adquirida com a invenção de aparelhos produtores de 

tecnoimagens, os quais as gerações anteriores não podiam conceber o que realmente o termo 

“imaginar” significa. Essa posição fica mais clara quando associa as imagens ao imaginário: 

 

Estamos vivendo em um mundo imaginário, no mundo das fotografias, dos filmes, 
do vídeo, de hologramas, mundo radicalmente inimaginável para as gerações 
precedentes; essa nossa capacidade de olhar o universo pontual de distância 
superficial a fim de torná-lo concreto, é emergência de nível de consciência novo 
(FLUSSER, 2008:42). 

 

Para o autor, as imagens técnicas são como projetores que incidem sentido sobre 

superfícies, e que essas projeções devem constituir-se em projetos vitais para os seus 

espectadores. Relaciona ainda a constituição das imagens à sociologia. Flusser (2008), nessa 

relação, chama de “sociologia informática” a que ordena as pessoas em torno de imagens, e 

refere que essa nova estrutura exige novo enfoque sociológico e novos critérios. Nessa 

comparação, enquanto a sociologia “clássica” focaliza o homem com suas necessidades, 

desejos, sentimentos e conhecimentos, como o ponto de partida para seus projetos, e trabalha 

com critérios que lhe permitem classificar a sociedade em grupos do tipo “família”, “povo” ou 

“classe”; a sociologia futura partirá da imagem técnica e do projeto dela imanente, produzidos 

pelo homem, e criará critérios que lhe permitam classificar a sociedade segundo tipos de 

imagens, por exemplo, em “telespectatores”, “jogadores com computadores” ou “público de 

cinema”. Dessa forma, Flusser (2008:55) ressalta que “a sociologia futura explicará os 

homens em função dos objetos culturais (filmes, programas de TV e de computadores) que os 

programam”. 

Valorizando o poder que as imagens têm sobre nós, o autor afirma que elas projetam 

sentidos porque são modelos para o comportamento. Primeiro, o ser entusiasma-se com elas, 

depois, ela procura codificar esse entusiasmo. Os gestos constituem-se como reações às 
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imagens e se dirigem igualmente rumo às imagens “[...] as imagens passam a ser os nossos 

interlocutores” (FLUSSER, 2008:60).  

Baitello e Kamper (2000) desdobram-se por perspectivas mais profundas com relação 

à representação das imagens. Em apresentação no Seminário Internacional “Imagem e 

Violência”, os autores colocam que como a paz esperada pela informação e pela mídia não 

ocorreu, em seu lugar, impera uma “selvagem guerra das imagens”. Nesse ambiente, o “olhar 

controlador” – também presente na “sociologia informática” de Flusser, descrita 

anteriormente – “obriga as pessoas a se transformar em uma imagem que não transborde para 

fora das molduras previstas e que satisfaça às exigências de uma visibilidade em ascensão” 

(KAMPER, MERSMANN; BAITELLO; 2000:7). Apontam para novas regras, onde tudo o 

que não for visível tem de ser descartado como objeto sem valor. Ressaltam ainda os autores 

que, a partir de então, existir e viver será possível apenas como imagem. Vive-se em um 

movimento de coerção – que transforma em imagem tudo o que existe, por força do olhar, e, 

para participar do processo da visibilidade em ascensão, “as pessoas suportam a perda da 

própria vida em sua corporalidade pluridimensional, condenam a si mesmas a existir e a viver 

apenas na superfície da imagem” (KAMPER, MERSMANN; BAITELLO; 2000:8).  

Kamper (2010) tece ainda uma análise muito específica entre o imaginário e a 

imaginação. Para ele, o imaginário é, hodiernamente, o mais poderoso opositor daqueles que 

querem viver. Ele não oferece mais espaço de jogo, flexibilidade, qualidade para corpos no 

tempo. O imaginário é o coletivo para os sonhos mortos da humanidade, para artefatos que se 

desfizeram, para os detritos de tudo aquilo que se produz, que se expõe, que se apresenta, para 

as decepções de uma política utopicamente de alta tensão, para os componentes mal-

administrados da tecnoimaginação e para as formas vazias da filosofia e da arte. Bem como, 

para a totalidade do entulho da história humana que de alguma maneira desapareceu, como 

um biombo impenetrável em torno do globo. O biombo de Kamper dialoga com o que é 

colocado também por Flusser: “A imagem hoje não é mais como uma janela que parece lhe 

mostrar para fora, mas sim um biombo que lhe faz olhar para dentro” (KAMPER, 

MERSMANN; BAITELLO; 2000:9). Nessa relação, Kamper coloca que contra o imaginário 

só tem uma saída – a força da imaginação, porque confere vida às imagens.  

Para compor essa reflexão sobre imagem, não se pode deixar de apresentar a posição 

também diferenciada de Hans Belting (2006), um dos maiores nomes no pensamento sobre 

artes visuais. Ele ressalta a importância de uma iconologia crítica, justifica essa posição em 

função da forte exposição ao poder na mídia em que nos encontramos. Segundo ele, o 
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discurso atual das imagens sofre de uma abundância de concepções diferentes e até mesmo 

contraditórias sobre o que são imagens e como elas operam. Belting estrutura diferentes 

posições sobre o significado da imagem: 

 

A Semiologia, para dar um exemplo, não permite a existência de imagens além do 
território controlável dos signos, dos sinais e da comunicação. A teoria da arte teria 
outras reservas, igualmente fortes, sobre qualquer teoria da imagem que ameaçasse o 
antigo monopólio da arte e sua exclusiva matéria. As ciências - em particular a 
neurobiologia – examinam a atividade de percepção do cérebro como um fenômeno 
de “representação interna”, enquanto a percepção dos artefatos geralmente recebe 
pouca atenção neste contexto (BELTING, 2006:2). 

 

Sob uma abordagem antropológica, o autor articula a imagem como representações 

internas e externas, endógenas e exógenas, ou ainda imagens mentais e físicas, que devem ser 

consideradas como dois lados de uma mesma moeda, que interagem em vários níveis 

diferentes, e são dependentes umas das outras. Segundo Belting (2006:2),“a interação das 

imagens mentais e imagens físicas é um campo ainda amplamente inexplorado, que inclusive 

concerne à política das imagens ao nível do que os franceses chamam de imaginaire de uma 

dada sociedade”. 

 

3.6 A ANSIEDADE DA IMAGEM 

  

Visões críticas e nem sempre otimistas são colocadas pelos autores quando se pensa 

no futuro do relacionamento do homem para com as imagens. Por um lado, excesso; por 

outro, tecnologia, ou ainda a força da programação dos aparelhos. Flusser (2008) é enfático 

quando questiona por que não se deve acolher esse futuro com satisfação, porque assim, 

finalmente, estar-se-ão as pessoas libertas da necessidade de modificar o mundo, pois isso 

acontecerá automaticamente. E, ainda, livres para conferir significado ao mundo, sintetizando 

as informações recebidas sob forma de imagens. Angustiantemente ele coloca que: “É a 

solidão frente à tela, a perda de todo contato ’vivo‘ com o outro. O que nos paralisa é a visão 

do isolamento existencial” (FLUSSER, 2008:86). Todavia o autor lança esperanças ao colocar 

que, por meio da telemática, pode-se reunir amigos espalhados no mundo inteiro, pode-se 

sintetizar os desejos, ideias, projetos junto com alguém do outro lado do mundo que nem 

sequer conhece, o qual poderá conhecer sob a forma de imagem. E aduz:  

 

Minha solidão frente à minha tela se abrirá em leque para se transformar em 
comunhão cósmica jamais antes imaginável. Por cima de todas as divisões 
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geográficas, sociais, culturais precedentes, poderei doravante participar da 
comunidade humana. Por que então receio o isolamento frio? (FLUSSER, 2008:86). 

 

O autor explora também os aspectos negativos que a “sociedade produtora de 

imagens” acarretará, enfocando principalmente o conhecimento raso que a cerca. Flusser 

aponta para uma sociedade que negará a profundidade e elogiará a superficialidade, afirmando 

que “o seu instrumento não será a pá que escava, mas sim o tear que combina fios [...] não 

será sociedade interessada em teorias, mas em estratégias” (FLUSSER, 2008:98). Essa 

sociedade tem regras próprias que ordenam o jogo, o qual está concentrado nas múltiplas 

possibilidades de troca de informações e na produção de informações novas. Esse é um “jogo 

aberto”, jogo que modifica suas próprias regras em todo lance: “os seus participantes, os 

jogadores com informações, serão livres precisamente por se submeterem a regras que visam 

modificar com cada lance” (FLUSSER, 2008:98). 

Esse é o valor imaterial que os consumidores das marcas procuram. Liberdade para 

participar da construção da sua comunicação e escolhas próprias quase que customizadas para 

definir como, quando e por quais meios querem travar seus relacionamentos com ela. O 

processo de comunicação estará presente em todos os lugares, ao mesmo tempo e ligado 

totalmente às marcas. A comunicação não é mais constituída essencialmente de informações, 

mas principalmente de entretenimento, o que Flusser chama de “jogos”. 

 

3.7 O CONSUMIDOR E O IMATERIAL 

 

A base do imaterial das marcas compõe-se em grande parte pelas experiências que ela 

promove por meio do seu relacionamento. Segundo Schmitt (2002:74), “as experiências são 

acontecimentos individuais que ocorrem como resposta a algum estímulo. Elas duram a vida 

toda. Geralmente são resultado de uma observação direta e/ou de participação nos 

acontecimentos – reais, imaginários ou virtuais”.  

Ele apresenta quatro características do marketing experimental. Foco nas experiências 

do consumidor: as experiências ligam a empresa e a marca com o estilo de vida do 

consumidor, que consideram enfaticamente as atitudes e a ocasião da compra, compondo um 

contexto social mais amplo. As experiências geram valores sensoriais, emocionais, 

cognitivos, comportamentais e de identificação, que substituem os valores funcionais. 

Examinar a situação de consumo: o consumidor não avalia um produto como um item 

isolado, fazendo a análise das características e benefícios, mas, sim, como ele se encaixa na 
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sua situação geral de consumo e nas experiências resultantes. É necessário se afastar do 

pensamento no produto isolado e seguir um vetor de consumo sociocultural para ampliar seu 

significado para o consumidor. Nesse sentido, a experiência obtida durante o consumo é o 

fator-chave na satisfação do consumidor e na lealdade à marca.  

Os consumidores são seres racionais e emocionais: os consumidores são motivados 

tanto pela razão quanto pelas emoções. É razoável pensar nos consumidores como animais 

cuja predisposição física e mental para geração de sensações, pensamentos e sentimentos 

evolui na seleção natural para resolver os problemas enfrentados por seus ancestrais. Os 

consumidores não são meramente racionais, eles querem entretenimento, estímulo, emoções e 

desafios criativos. 

Os métodos e as ferramentas são ecléticos: o marketing experimental não está preso a 

uma ideologia metodológica; ele é eclético, simplesmente usa o que parece adequado para 

conseguir ideias boas. Usa desde métodos e ferramentas bastante analíticos e quantitativos até 

os mais intuitivos e qualitativos, podem ser verbais (usado no formato tradicional do foco no 

grupo), podem ser visuais, podem acontecer num ambiente artificial de laboratório ou no 

ambiente de consumo ou entretenimento do consumidor. 

É possível analisar essas características colocadas por Schmitt (2002) promovendo um 

cruzamento com as colocações de Flusser (2007), quando propõe dois mundos ao redor do 

homem: o mundo da “natureza”, das coisas existentes e a serem agarradas, e o mundo da 

“cultura”, das coisas disponíveis, informadas. As experiências compõem as informações do 

mundo da cultura. Os consumidores são envolvidos pelo mundo da cultura das marcas que 

buscam explorar as emoções e sensações nos seus relacionamentos e, a partir daí, eles 

procuram-nas para compartilhar de um mesmo estilo de vida. 

 

 



Gritos visuais, 

ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, 

premência, 

indispensabilidade... 

 



4 A PERSONIFICAÇÃO DA MARCA 

 

Ao individuar o limiar tênue entre a porção material e imaterial da marca, pela 

tentativa de se organizar as dimensões-chave do imaterial da marca,com o objetivo de 

procurar entender onde começa o imaterial da marca, e, ainda, por meio da análise das 

estruturas apresentadas pelos autores estudados, foi possível perceber que o ato de 

personificação de uma marca é a essência, o ponto inicial e vital para se construir o seu 

imaginário. Por isso, nesse sentido, entendendo a personalidade como um processo de 

personificação da marca, abre-se esse assunto de forma a explorar como se dá a sua formação 

e sua relação no sistema de construção e comunicação do imaginário da marca.  

A importância do processo de humanização da marca é reforçada por Aaker (1996) 

quando este refere que os clientes interagem com as marcas como se elas fossem pessoas, 

especialmente, quando estão vinculadas a produtos significativos, como roupas ou 

automóveis. Aaker considera a personalidade como um dos formantes da marca, segundo ele, 

a personalidade de uma marca “é um conjunto de características humanas associadas a uma 

determinada marca, isso inclui características como gênero, idade e classe socioeconômica, 

além de traços clássicos da personalidade humana como carinho, interesse e sentimentalismo” 

(AAKER, 1996:158). Ao adotar esse princípio de personificação da marca, possibilita-se aos 

seus consumidores percebê-la além da representação do seu produto, dessa forma, eles 

passam a ter uma visão mais ampla da marca e a enxergá-la como uma pessoa, com 

características comportamentais, de preferências e hábitos exclusivos de uma pessoa. A 

identificação dos sentimentos e dos relacionamentos é mais percebida e identificada pelos 

consumidores por meio da personificação da marca do que através da percepção dos atributos 

dos seus produtos. Ela proporciona profundidade, sentimentos e estima pelo relacionamento 

entre marca e cliente. 

O processo de personificação pode ser influenciado pelas características relacionadas 

ao produto, normalmente, funcionais e outras não relacionadas ao produto. Quando as 

características estiverem relacionadas ao produto, podem também estar ligadas à classe de 

produtos a qual pertencem. Por exemplo, a marca Hering (uma das mais antigas marcas 

brasileiras especializada em moda) sempre foi associada à camiseta, entretanto, hoje, suas 

coleções apresentam uma extensa linha de produtos que vão desde o underwear até os 

acessórios e jeans, matérias-primas bem diferentes das que sempre utilizou, desde o início da 

sua história. Nesse sentido, a marca teve de repensar o seu posicionamento e, principalmente, 
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dedicar-se e investir fortemente para que pudesse ser percebida de maneira bem diversa 

quando comparada à sua origem. Assim, é importante que se analise os atributos que uma 

marca pode conquistar ao estender sua linha de produtos e até mesmo a representatividade 

que essa extensão pode trazer para a imagem da marca, ou seja, tomar o devido cuidado para 

que ela não enfraqueça a imagem atual da marca e tampouco deixe de conquistar o 

posicionamento que se está almejando.  

As características não relacionadas ao produto, que também são formantes do processo 

de personificação de uma marca, mais intangíveis e, portanto, potencialmente mais 

simbólicas, podem incluir o estilo da publicidade, o país de origem, a imagem da empresa, a 

identificação com o diretor-presidente e até os endossantes célebres.  

 

4.1 IMPULSIONADORES DA PERSONALIDADE DA MARCA 

 

Aaker (1996:163-164) apresenta quatro impulsionadores da personalidade da marca: a 

representação dos usuários, o patrocínio, a idade e os símbolos, que serão explicados a seguir.  

 

4.1.1 Representação dos usuários  

 

Essa representação pode se basear tanto nos usuários típicos, pessoas que se pode 

observar consumindo e usando a marca, quanto nos idealizados, como, por exemplo, os 

apresentados na publicidade e em outras mídias. No caso da moda, as modelos selecionadas 

para representar a marca em suas coleções passam a ser actantes importantes na construção 

dessa personificação. Por um lado, percebe-se isso como um impulsionador ágil, pois os 

consumidores rapidamente associam suas principais características (dos modelos) à marca, 

mas; por outro, se a marca se apoiar fortemente nessa “personalidade” pode ficar vulnerável 

quando tiver de promover mudanças, ou, pode, ainda, ficar submetida ao estilo de vida e 

atitudes do próprio modelo.  

 

4.1.2 Patrocínio  

 

As atividades como eventos patrocinados pela marca poderão influenciar sua 

personalidade. Na moda, pode-se também considerar as parcerias que a marca desenvolve 

para estabelecer suas criações e seus processos comunicativos.  
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4.1.3 Idade  

 

A antiguidade de uma marca no mercado pode afetar sua personalidade. É muito 

comum que uma marca importante ou dominante seja encarada como enfadonha e antiquada, 

uma marca para gente mais velha. Por exemplo, a Levi’s, uma das pioneiras no segmento de 

jeanswear, com mais de 130 anos de história, atualmente, foca todos os seus esforços de 

desenvolvimento de produto e comunicação para mudar esse posicionamento, buscando uma 

imagem mais jovem, ousada e inovadora por meio de suas coleções e campanhas.  

 

4.1.4 Símbolo  

 

Os símbolos podem ser desenvolvidos e controlados de forma a promoverem 

associações e influenciarem poderosamente a personificação da marca. Muitas marcas se 

utilizam de personagens de desenho animado, de forma positiva, pois esses símbolos 

raramente geram surpresas desagradáveis, além de não envelhecerem e propiciarem sua 

reformulação conforme as necessidades do tempo. 

O processo de personificação da marca enriquece a compreensão das percepções e 

atitudes entre a relação das pessoas para com a marca. Contribui também para seu processo 

comunicacional na sua totalidade – publicidade, embalagem, promoções, eventos que serão 

associados e o estilo das interações pessoais entre os clientes e a marca, dessa maneira, 

proporcionando-lhe uma comunicação com mais riqueza e textura do seu imaginário. 

 

4.2 MODELO DA AUTOEXPRESSÃO 

 

Ainda, segundo Aaker (1996), para determinado grupos de clientes, algumas marcas 

tornam-se veículos para expressar uma parte da autoidentidade do usuário, que pode ser a 

identidade real ou um “eu” ideal ao qual se aspira.  

 

As pessoas expressam suas identidades reais ou idealizadas de uma série de formas, 
como a escolha do emprego, dos amigos, as atitudes, as opiniões, as atividades e os 
estilos de vida. As marcas apreciadas, admiradas, discutidas, compradas e usadas 
pelas pessoas também são veículos para a auto-expressão (AAKER, 1996:168). 
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Esse conceito de autoexpressão, igualmente, é bem enunciado pelo antropólogo Grant 

McCracken (2003), o qual define que a personificação de uma marca faz parte de seu 

significado cultural, então, esclarecendo que o consumidor procura produtos e marcas cujos 

significados culturais correspondam à pessoa que ele é ou que deseja ser. Nessa relação, 

ocorre um empréstimo dos significados da marca para construir e manter seus próprios “eus” 

sociais. 

Segundo McCracken (2003:99), “os bens de consumo têm uma significação que vai 

além de seu caráter utilitário e de seu valor comercial. Esta significação consiste largamente 

em sua habilidade em carregar e em comunicar significado cultural”. O autor reforça que este 

significado está constantemente em trânsito, fluindo suas diversas localizações no mundo 

social com a ajuda de esforços individuais e coletivos dos designers, produtores, publicitários 

e consumidores.  

McCracken (2003:100), para expor a organização desse trânsito do significado, 

apresenta um fluxograma, ilustrado a seguir: 

 

Figura 15 – Movimento de Significado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  Localização do significado 

   Instrumento de transferência de significado 

Fonte: McCracken (2003:100) 

 

Segundo ele, há uma trajetória tradicional ao movimento deste significado. 

Normalmente, ela parte de um mundo culturalmente constituído(1) e se transfere para o bem de 

consumo(2) e, logo após, afasta-se do objeto e se transfere para o consumidor individual(3). Em 

Mundo Culturalmente Constituído(1) 

Bens de Consumo(2) 

Consumidores Individuais(3) 

Publicidade/Propaganda Sistema de Moda 

Ritual  
de Troca 

Ritual  
de Posse 

Ritual de  
Despojamento 

Ritual de 
Arrumação 
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suma, há três localizações para o significado: o mundo culturalmente constituído, o bem de 

consumo e o consumidor individual, e, também, dois momentos de transferência: mundo-

para-bem e bem-para-indivíduo. Nessa perspectiva, o autor reforça a importância da qualidade 

móvel do significado, sugerindo que se olhe para os consumidores e para os bens de consumo 

como estações intermediárias de significado, bem como que se se considerem as atividades de 

publicidade, o mundo da moda e os rituais de consumo como instrumentos de movimento de 

significado.  

McCracken (2003) explica cada uma dessas localizações pelas quais o significado se 

movimenta. O mundo culturalmente constituído(1) é a localização original do significado que 

reside nos bens, é formado pelo mundo da experiência cotidiana através do qual o mundo dos 

fenômenos se apresenta aos sentidos do indivíduo, moldado e constituído pelas crenças e 

pressupostos de sua cultura. Este mundo foi determinado pela cultura de duas maneiras: a 

cultura enquanto lente, determinando como o mundo é visto; e, enquanto “plano de ação”, 

determinando como o mundo será moldado pelo esforço humano. Nesse sentido, a cultura 

constitui o mundo investindo-o com seus próprios significados particulares. É deste ponto que 

parte o significado cultural rumo aos bens de consumo. 

Os bens são uma instância da cultura material, eles ajudam a substanciar a ordem da 

cultura por meio de categorização. Os bens são simultaneamente as criaturas e os criadores do 

mundo culturalmente constituído. Como instrumentos de transferência de significado, 

McCracker (2003) apresenta duas instituições, a publicidade/propaganda e o sistema de moda.  

Na publicidade/propaganda, o espectador/leitor é o autor final do processo de 

transferência. O diretor de criação deve fazer o mundo e o bem de consumo conjugarem-se 

sugerindo sua similaridade essencial, mas é o espectador/leitor que deverá perceber esta 

similaridade e efetuar a transferência de propriedades significativas. Nesse paradigma, ele é 

um participante essencial no processo de transferência de significado, completando o trabalho 

do diretor de criação. A propaganda exerce um papel de manutenção e atualização de 

significados para os bens de consumo (novos ou antigos) e funciona como um léxico dos 

significados culturais correntes.  

O sistema de moda é apresentado, por McCracken, como atuante em 3 formas 

diferentes. A forma mais simples é quando o sistema concebe novos estilos de vestir ou de 

mobiliar a casa, por exemplo, e transfere, nessa relação, o significado para os bens. Outra 

forma, um pouco mais elaborada, é quando o sistema de moda inventa, de modo modesto, 

novos significados culturais a partir de líderes de opinião, os quais ajudam a moldar e a 
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refinar o significado cultural existente. O autor explica o funcionamento da influência 

exercida nesse processo. Assim, esses grupos e indivíduos são fontes de significado para os de 

posição mais baixa. Estrelas de cinema e da música pop, reverenciados por seu status, por sua 

beleza e, às vezes, por seu talento, também, integram esse grupo relativamente novo de líderes 

de opinião, e tais grupos inventam e disponibilizam uma espécie de significado, que é 

largamente modulada pelas coordenadas culturais prevalecentes, estabelecidas pelos 

princípios e categorias culturais. Eles também são permeáveis a inovações culturais, 

mudanças de estilo, valor e atitude, que, em seguida, passam adiante para as classes 

subordinadas que os imitam, efeito chamado trickle-down.  

Na terceira forma, o sistema de moda funciona como um dos canais de captura e de 

movimento de significado altamente inovador por meio dos grupos que vivem à margem da 

sociedade e, então, inventam um significado de tipo muito mais radical e inovador que o de 

seus pares da classe alta. Eles tornam-se provedores de significados, mesmo quando se 

dedicam a subverter a ordem estabelecida e quando se obstinam em não permitir que suas 

invenções culturais sejam absorvidas pelo mainstream. Nessa relação, há dois atuantes 

principais: os designers, que incorporam suas criações nos bens de consumo, e os jornalistas, 

que praticamente traduzem essas tendências incorporadas pelos designers para os leitores. 

Esses dois grupos são responsáveis pela transferência de significado. Enquanto os jornalistas 

se prestam a diferenciar certas inovações de outras, os designers dão início à tarefa de 

conformar o significado dentro do mainstream e de investi-lo nos bens de consumo.  

Os bens de consumo(2) são o lócus do significado cultural, de acordo com McCracker 

(2003), que afirma que os segmentos do vestuário, transporte, comida, arquitetura, decoração 

e ornamentos funcionam como mídias para a expressão do significado cultural. O autor define 

o conjunto de instrumentos de movimento de significado entre os bens de consumo para o 

consumidor como uma ação simbólica ou ritual. Segundo ele, o ritual é uma oportunidade 

para afirmar, evocar, assinalar ou revisar os símbolos e significados convencionais da ordem 

cultural, tornando-se uma poderosa e versátil ferramenta para a manipulação do significado 

cultural. Na concepção desse modelo, ainda nessa fase, o autor apresenta essa transferência de 

significado dos bens para os consumidores em quatro maneiras: os rituais de troca, de posse, 

de arrumação e de despojamento.  

O ritual de troca, normalmente, considera dois participantes, de um lado o doador do 

presente; e do outro, o receptor do bem. No processo de escolha do bem, comumente, o 

doador identifica o presente dotado dos significados culturais que ele está procurando passar 
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para o receptor. Nesse processo, existe uma participação muito importante da embalagem e da 

apresentação do presente.  

Pode-se também comparar esse processo com o ritual que acontece no varejo de moda, 

onde, além do produto em si, que é a roupa, existem outros atores de muita importância que 

influenciam sensivelmente na composição do imaginário da marca e, consequentemente, no 

processo de personificação da marca. Nesse ambiente que permeia o ritual da troca, a 

atmosfera criada por recursos sensoriais, utilizando-se de sentidos como o olfato, a visão, o 

tato e a audição, pode ser planejada, organizada e implementada de forma que permita uma 

rica experiência entre marca e receptor (ou consumidor), buscando, nesse relacionamento, 

proporcionar uma conexão emocional na qual os principais valores emocionais da marca 

poderão ser retratados.  

Nos rituais de posse, existe uma expectativa de emprestar do objeto as qualidades que 

lhe foram conferidas pelas estratégias de marketing do mundo dos bens. McCracker (2003) 

ressalta, nesse processo, a influência do mundo da moda e da publicidade, descrevendo que 

ela transporta o significado do mundo cultural para os bens e, assim, através dos seus rituais 

de posse, os indivíduos transferem este significado dos bens para suas vidas.  

Na transferência de significado entre os bens de consumo e os consumidores 

individuais, McCracker (2003) assinala ainda dois rituais: o de arrumação e o de 

despojamento. O ritual de arrumação está baseado na necessidade de manutenção dos 

significados dos bens, visto que eles têm uma natureza perecível, devem ser extraídos de suas 

posses repetidamente, ou seja, suas propriedades devem ser avivadas e refrescadas. O ritual de 

despojamento está mais centrado nas trocas entre os bens já adquiridos e revendidos a outros 

novos consumidores.  

Ao fechar esta análise do modelo de Movimento de Significado proposto por 

McGracken (2003), pode-se observar que é principalmente nesse processo, onde ocorre a 

movimentação dos significados dos bens, que acontece um compartilhamento ou, até mesmo, 

uma comunhão dos valores culturais e estilos de vida entre bens e consumidor, ou, ainda, 

entre as marcas e os consumidores. Além disso, os aspectos envolvidos nesse processo talvez 

sejam os mais importantes a ser considerados na decisão de compra ou adoção de uma marca 

de moda. Pois se escolhem marcas que permitem expressar aquilo que se é ou que se pretende 

ser, sendo que as marcas também emprestam dos seus usuários o seu estilo de vida, dessa 

forma, tornando-os representantes dos seus valores. 
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McCracker (2003) expõe uma extensa e profunda explicação desses processos em sua 

obra, detalhando, com especial capacidade didática, a importância do conhecimento da 

complexidade do que é ser uma “sociedade de consumo”, todavia, para este trabalho, são 

focalizadas, apenas, as colocações que se referem ao entendimento mais profundo do processo 

de personificação da marca.  

Concluindo, todos os aspectos apresentados para o entendimento desse modelo de 

autoexpressão levam a considerar que a aquisição e a utilização de um produto com marca 

oferecem um meio para a expressão de uma personalidade e de um estilo de vida efetivo ou 

desejado. 

Outro modelo que também contribui para entendermos o desenvolvimento da 

comunicação do processo de personificação, apresentado por Semprini (2006:137), é o de 

Jean-Marie Floch, denominado de Modelo de Integração. Esse modelo, proposto por Floch 

nos anos 90 é baseado em uma visão eminentemente semiótica e textual da marca. Nele, o 

autor estabelece dois níveis para a composição da identidade da marca: um primeiro formado 

por certo número de invariantes, e outro nível, integrado a este, de variação e mudança.   

Este modelo prevê uma primeira distinção entre o plano de EXPRESSÃO, que 

compreende a DIMENSÃO SENSÍVEL da integração da marca, e o plano do CONTEÚDO, 

que é a DIMENSÃO INTELIGÍVEL da marca. Cada plano apresenta dois componentes - um 

variável e outro invariável.  

O componente invariável da dimensão inteligível é qualificado como “ética da marca”, 

e o componente invariável da dimensão sensível é qualificado como “estética da marca”. A 

natureza da marca realiza-se em dois planos: em uma natureza significante e em uma natureza 

significada - uma natureza expressiva e uma natureza de conteúdo.  

O universo do inteligível compreende todos os componentes abstratos e imateriais da 

marca: os valores, os temas, as mitologias, as promessas, os benefícios, as associações, entre 

outros. E o universo sensível compreende todas as dimensões da marca que são perceptíveis 

pelos cinco sentidos: as cores, os materiais, os odores, os gostos, os perfumes, as sonoridades, 

os toques, entre outros. Semprini (2006) tece alguns pontos desfavoráveis a esse modelo, 

principalmente, em razão de sua posição textualista, ele leva em consideração apenas os 

enunciados da marca, dessa maneira, negligenciando o antes, o depois e o contexto. Ou seja, 

os processos de concepção, os ajustes estratégicos de produção e enunciação que tornam estes 

enunciados possíveis e os projetam no mercado; depois, os fenômenos de recepção que 

integram e ancoram estes enunciados nas práticas e nos projetos de vida dos receptores; e, 
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além disso, as influências que afligem a marca, tais como as tendências socioeconômicas, 

estéticas, culturais, simbólicas e das concorrências que desempenham um papel-chave na 

orientação da significação e da interpretação dos enunciados da marca e, então, na definição 

de sua dimensão sensível e inteligível, variável e invariável e de sua estética e de sua ética.  

Apesar das bem elaboradas críticas estabelecidas por Semprini, o modelo apresentado 

por Floch institui uma forma interessante de compor a criação da porção material e imaterial 

da marca, apontando como é possível estruturar as relações entre a expressão significante, da 

dimensão sensorial da marca, e o conteúdo do seu significado, parte da sua dimensão 

inteligível, assim, salientando aspectos importantes que podem e devem ser utilizados no 

processo de personificação da marca e, por conseguinte, na criação da comunicação do seu 

imaginário. 

Figura 16 - A integração de marca proposta por Floch  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Semprini (2006:139) 

CRIAÇÕES: 
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O processo de personificação da marca proporciona-lhe criar vida e assumir postura e 

comportamento humano. Por essa perspectiva nota-se a importância de estabelecer, de fato, a 

“cara” da marca, retratando de forma criteriosa das suas características, aspectos que 

compõem seu estilo de vida, seu jeito de ser, pois eles serão vitais para a construção do seu 

mundo imaginário. 

 

 



UM NOME 



5 OSKLEN POR OSKAR - AS ENTREVISTAS 

 

A proposta deste capítulo é expor as entrevistas realizadas com o criador da empresa 

para analisar a comunicação do imaterial da marca Osklen. As entrevistas foram utilizadas 

como base para a análise do imaterial da marca e foram transcritas aqui praticamente na 

íntegra, com o objetivo de permitir ao leitor imergir também no universo da marca e, assim, 

aprofundar seu conhecimento, tirar suas próprias conclusões e, caso desejado, estender novos 

estudos a partir desse material. No capítulo seguinte, será desenvolvida a análise da 

comunicação do imaterial da Osklen por meio da análise da construção do seu imaginário.  

Foram feitas duas entrevistas com o diretor criativo e proprietário da Osklen, Oskar 

Metsavaht. Uma delas aconteceu na loja da Rua Oscar Freire, em São Paulo, a outra, em sua 

residência, no Arpoador, Rio de Janeiro. Ao todo, foram quase 12 horas de gravação 

transcritas. Além disso, foram fornecidos diversos catálogos, vídeos dos desfiles, alguns 

anúncios publicados e material de divulgação dos desfiles para a imprensa. A marca possui 

um acervo bem completo gerenciado por seu Departamento de Memória Empresarial, o qual 

forneceu um ótimo apoio.  

As entrevistas foram elaboradas por meio de um roteiro produzido pela autora, com 

base nos principais levantamentos teóricos deste estudo, e que se encontra no Apêndice A. O 

foco principal foi levantar, junto ao entrevistado, o nível de conhecimento sobre marca, os 

aspectos que fazem parte da sua composição, os aspectos mais ligados à composição imaterial 

e como se dá a construção da comunicação do imaterial da marca Osklen, conforme se expõe 

na continuidade. 

 

5.1 O ESTILISTA COMPOSITOR 

 

Eu sou o olhar dela, da Osklen e, com as equipes, eu sou o olhar para o mundo, o 

olhar para dentro. As pessoas precisam acompanhar o que é um “estilista”, ele não é o que 

precisa desenhar e tudo, eu faço uma analogia que já, há anos, que eu digo que já deviam 

fazer para as pessoas compreenderem o que é estilista, o que é designer, o que é diretor de 

criação. Se você pegar como exemplo um concerto, você tem o compositor, que escreveu a 

música (que até já pode ter morrido), você tem o maestro e você tem os músicos. O 

compositor ele não sabe tocar os instrumentos, ele até pode saber tocá-los, de repente, não 

vai saber tocar tão bem quanto os outros, mas ele conhece todos os sons, os instrumentos, ele 
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conhece tudo para poder compor, sabe perfeitamente, mas, de repente, ele não sabe nem 

segurar um violino na mão. Daí você tem o diretor de criação que é o maestro, o maestro até 

pode, também, saber tocar alguns instrumentos, ou não, mas conhece profundamente todos os 

instrumentos, os seus timbres que podem ser tirados, conhece toda relação musical, conhece 

cada músico, ele conhece a personalidade de cada músico e a técnica de cada músico, e sabe 

ler o que o compositor escreveu.  

O diretor de criação de uma marca sabe ler a composição de estilo. O que é estilo: é 

a forma, é a cor, é o mood, é o espírito, é um complemento de vários intangíveis juntos e 

tangíveis, mas, resumidamente, é forma e cor, então, o diretor de criação, ele sabe ler o que 

um estilista criou – você pode criar um estilo e deixar para o resto da vida – estilo Bauhaus, 

ele está lá, arquitetos sabem ler ele e compor. E os músicos são os designers que aprenderam 

a técnica, tem ou não o talento da criação, aí da diferença de um grande músico, de quem 

toca bem e de um designer que se torna estilista também, porque, um dia, o designer pode 

virar um estilista, o músico pode virar um compositor. Então, eu acho que essa é uma relação 

que as pessoas têm de entender. O que eu faço: como estilista, eu componho o estilo da 

Osklen, eu trago, ao longo dos anos, venho trazendo, formas, cores, imagens, sensações, 

percepções de emoções que vão construindo. Então, tem os elementos de estilo, hoje em dia, a 

gente tem lá, já sabe quais são as cores, as formas, os ícones e essa composição é o estilo. Eu 

ainda sou o diretor de criação, eu sei ler essa composição, e ainda quando pego um conceito 

para uma nova coleção – porque quando você olha as campanhas da Osklen, por exemplo, 

muda de fotógrafo, muda de tema de coleção, mas se você olhar é sempre Osklen, tem uma 

identidade muito linear. Isso é o que eu acredito que é a construção de um estilo, que é a base 

e alicerce de uma marca, e ela perpetua.  

 

5.2 PAIXÃO PELO QUE FAZ 

 

Então, esse é o meu prazer, eu tenho prazer de fazer isso. Adoro! Adoro! Por isso que 

eu sou o diretor de criação de design, de criação, das campanhas e tudo porque eu gosto de 

estar nessa “finesse”, é uma delícia, é gostoso fazer. É um exercício que, quando esses 

pontos funcionam, você mesmo se acha e diz “é uma obra-prima!”, porque é coerente, ele é 

rico nos seus detalhes, sabe uma coisa que brilha, que é belo? Rica, rica, rica, como um 

quadro belo, você não consegue nem pensar ou dizer nada, mas nem precisa, porque aquilo 

entra em você, você tem uma percepção, e são tantos elementos de significado de equilíbrio, 
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de cores, de cargas, ele é belo por alguma coisa, mas se você vai um pouco mais a fundo e 

começa a ver os detalhes, é muito importante, eu olho detalhe, às vezes, as pessoas acham 

que não tem valor nenhum, significado nenhum. 

 

5.3 COMO PERPETUAR O OLHAR DO CRIADOR? 

 

Conversamos sobre a dificuldade de se montar e manter uma equipe integrada ao seu 

olhar, que interpreta com eficiência suas inspirações, vislumbrando um crescimento futuro e a 

permanência da posição criativa da marca. Sua posição: não sei por quanto tempo dura isso, 

por enquanto, eu me sinto bem em fazer uma próxima coleção, sem saber nada de tendência 

de moda, talvez perca esse momento, não sei, talvez não, no dia que eu não for mais essa 

pessoa criativa que tem essa sensibilidade de perceber as coisas, tangibilizá-las através de 

desenhos, de ícones, de imagens, de expressões, de experiências [...] então, saio fora e vou 

pegar alguém para tocar isso na Osklen. 

E ainda reforça: Se eu morrer, não tem problema nenhum, a Osklen vai andar, eu já 

tenho um legado tão grande de coisas que se pode, através dele, continuar recriando e 

inovando. Eu estou deixando um legado de estilo da marca. Minha composição é rica, é tão 

rica de elementos, tão rica, tão rica, que é um caldo enorme. E como eu faço cada coleção 

com um conceito, na verdade é quase uma marca para cada uma, tem sua expressão 

simbólica, tem sua expressão estilística de formas e imagética. É quase uma marca a cada 

seis meses, com o mesmo DNA. Vai ser muito fácil aproveitar, se quiser manter. 

 

5.4 PARA ONDE VOCÊ ESTÁ OLHANDO? 

 

Eu observo comportamento, eu vejo o meu comportamento e o dos outros, eu não vejo 

didaticamente nem com o olhar de pesquisa, daí eu começo a perceber porque eu estou 

naquele contexto, porque eu fui parar nele, o que eu gosto, o que eu vejo, o que me levou 

àquilo, o que me chamou atenção, o que é, daí, depois, eu percebo e tiro essa observação, 

mas como é ainda jovem ela consegue ser uma percepção para ver tendência de futuro. Tem 

que estar nos lugares, tem que ler, minhas revistas e livros são completamente ecléticos.  

Eu sou médico, e eu tive dentro da minha formação uma forte abordagem cultural. 

Meu pai é acadêmico, fundou a Faculdade de Medicina, em Caxias do Sul, ele é carioca, mas 

fundou a faculdade na UCS (Universidade de Caxias do Sul), minha irmã é a Coordenadora 
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do Departamento de Artes, e o Departamento de Moda é dentro do de Artes, e minha mãe 

fundou a Faculdade de Filosofia e é professora de História da Arte, e, nossa relação com o 

meio ambiente, vem de família, e eu sou da Estônia e Metsavaht (sobrenome), significa 

guardião da floresta, a relação com a natureza é cultural e familiar. A Estônia é o país que 

tem maior número de florestas, de árvores milenares preservadas do mundo, essa é uma 

parte que eu trago para a marca, que já vem do meu estilo de vida, dos meus valores. 

Ciências porque é muito a razão da ciência lá em casa, mas tem a ciência da arte, minha mãe 

é de Milão, família de cantores de ópera e artistas plásticos, minha irmã é artista plástica, a 

outra é de gestão ambiental, então, a relação artes, ciências e filosofia foi muito presente. Eu 

estudei ciências, fiz medicina, o que é medicina? É a arte que se faz das ciências, essa é a 

descrição, e a gente aprende o quê? A observar, o homem biomecanicamente, biofisicamente, 

e a observar comportamento. Então, sobre as áreas que observo – ciências, artes 

principalmente, esportes, não o competitivo, é muito mais minha relação com a natureza, e 

praticar o esporte em si, as pessoas acham que eu sou esportista, não sou! Eu até gostaria de 

ser, mas não sou! Pratico esportes que me levam à emoção, não ao condicionamento físico. 

Condicionamento eu tenho que fazer para poder sustentar, mas não que eu goste e que me 

agrade, eu sei que é importante, por exemplo postura – eu acho importante por duas razões: 

uma pela qualidade de vida, outra pela estética. Não adianta você estar todo bem-vestido e 

não saber nem sentar, caminhar, se mover, (...) tenho a ciência e a arte por trás, a música 

não me inspira, o que me inspira são os músicos, não sou auditivo, mas cuido dessa questão 

nas lojas.  

 

5.5 OSKLEN POR OSKAR  

 

O que é marca para você? 

Marca é aquilo que sela no seu cérebro, aquilo que ocupa. A gente tem um espaço 

limitado, uma capacidade limitada no nosso cérebro.  

Marca é aquela que realmente entra no rol de escolha. Quando você pensa em 

alguma coisa relacionada, seja produto, serviço, ou uma sensação, uma emoção, aquilo vem 

à tona. A gente tem marcas como Diesel, Apple, Coca-Cola. Isso são marcas, assim como o 

símbolo da igreja católica, do judaísmo, símbolos. A própria expressão diz: “marca”.  

Marca, uma figura, um emblema, uma imagem da figura ativa, ela nos afeta 

emocionalmente, à nossa inteligência emocional. Percebe os sentimentos, sejam de fome, 
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sede, felicidade. E aquela marca, aquela imagem liga lá dentro no seu cérebro. Se você 

fechar seus olhos agora e imaginar um rol de marcas na sua cabeça, essas que aparecem são 

as que se destacam por alguma emoção, elas estão inseridas, de certa forma, na sua mente. 

Existe um lado muito romântico, poético, visual (na marca) e eu compreendo muito essa 

relação (com a marca), talvez até por ser médico.  

O significado de marca é outra coisa. A construção do significado de marca 

compreende um conjunto de informações sensoriais, emotivas, imagéticas, auditivas, 

palatares, para provocar você mesmo. É um conjunto de sensações que gera uma experiência 

em determinado indivíduo, ou que, através de uma experiência, ele agregue, ele marque 

aquela marca.  

Eu sou uma pessoa muito imagética, e quando estou fazendo alguma coisa, eu não 

penso nunca que estou fazendo aquilo para o outro, penso que estou fazendo para mim. 

Provavelmente eu faço para minha tribo, para pessoas que têm uma forma de percepção de 

linguagem, de sensibilidade, parecida com a minha. Eu não crio para outros, eu crio para 

mim, por isso, talvez, tudo o que eu faço, faço bem-feito. Esse conjunto é o que dá o 

significado de marca. É o que a legitima. E para essa marca ter esse significado legitimado, 

ter o carisma, ter o esplendor de uma marca oficial, ter aura. Uma grande marca tem aura. E 

aura só vem quando a marca toca várias percepções dentro da gente. Para isso, a marca tem 

de ser legítima.  

 

5.6 A COMPOSIÇÃO DA MARCA 

 

Eu não sou uma pessoa de marketing, então, não sei tecnicamente vou te falar como 

eu penso, em cima das minhas experiências que vivi e como eu fiz.  

Primeiro, é preciso saber qual é o objetivo da marca, para que ela é, para quem é, e 

por quê. Em segundo lugar, identificar o produto e serviço que você vai ter para aquela 

marca, identificar a personalidade dela. Você tem de ter um imaginário para ela, e esse 

imaginário tem de estar voltado para o que ela é, e não do que ela vai ser, porque ela sempre 

acabará sendo o que você propuser. Então, é necessário definir a percepção da 

personalidade dela, do que ela é, se ela é alegre, feliz, bonita, se é inteligente, audaciosa, se é 

mais clássica. Não existe marca sem antes ter a pessoa que teve a ideia, que pensou a marca. 

Essa é a pessoa fundamental para conversar e entender, então, tem de personificar uma 

marca a partir do pensamento de alguém. Seja uma empresa, seja um grupo. A partir daí, a 



102 

 

 

estética dela é fundamental, porque com uma estética, no sentido de harmonia de marca, você 

já pode sair atrás de uma logomarca. Por mais simples que seja a logomarca, ela é da 

marca, pertence a ela. Por exemplo, um ponto: ele é belo, harmônico, compreendido por todo 

mundo – ele é a marca. Em seguida, deve-se criar os valores da marca, qual é a missão da 

marca. No momento em que você tem a percepção de escala de valores você já começa a 

imaginar a personalidade da marca.  

A marca tem de ter uma pessoa com imaginação, tem um criador, que realmente 

imagina a marca emocionalmente. Ele imagina os lugares dela, imagina ela sendo percebida 

pelos outros. Todo criador tem de se sentir como se fosse do mesmo público para quem está 

sendo feita a marca, tem de imaginar como ela vai ser vista. Há sempre uma relação, eu 

tenho sempre essa relação: eu me coloco no lugar da intenção e me coloco como receptor 

dela, sempre coloco os dois lados. Essa é uma maneira que facilita criar, me alimenta e vai 

criar um feedback.  

Então, para criar uma marca você tem de ter, antes, a sua proposta como missão, e os 

seus valores, senão não é possível imaginar. Daí, imaginando, vem a relação da riqueza 

cultural de quem a cria aliada à facilidade de percepção de sociedade, das pessoas e do 

mundo que cerca aquele ambiente em que a marca vai ser expressa. Para mim, marca é uma 

bandeira. Eu gosto muito de símbolos heráldicos, de interpretá-los, Eu lembro uma vez, 

quando estive em Praga, acho que foi a primeira vez que tive essa percepção. Eu gosto de 

entrar nos castelos, e mais ainda nas igrejas, porque as igrejas eram o que é atualmente a 

nossa televisão, eram nosso cinema e tudo, porque ali era um lugar de comunicação. As 

histórias contadas pelas igrejas por meio da arte passavam as mensagens. E mais, lá na 

catedral em Praga, olhei para todos aqueles brasões lá em cima e compreendi: você tem a 

igreja como símbolo máximo, a história toda da Igreja Católica está contada nas paredes, 

mas lá em cima estavam as marcas, os feudos. Os “anunciantes” eram o senhor feudal, que 

representava o seu povo com seu brasão. Então, comecei a analisar profundamente cada 

brasão, e daí comecei a ver um trigo, uma espada, eram os símbolos das riquezas, dos 

produtos, e comecei a perceber de onde vêm as marcas mesmo. Comecei a ver que tem as 

marcas maxi, as mini, as cruzes. Eu gosto muito. Em cada lugar que eu vou eu gosto de ver o 

significado desses símbolos, não gosto nem de ler, mas sim de ver. Então, quando você 

constrói uma marca, ela tem que ter isso. Hoje em dia, temos tanta possibilidade imagética 

de criar ou imaginar e transmitir a personalidade da marca e essa é a forma como eu faço.  
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Quanto mais detalhado for, mais sutil for, mais abrangente de uma certa forma, ela 

ficará mais consistente, ela ficará mais do que bidimensional, e as pessoas “enxergam”, você 

quase enxerga a “aura”. Se você começa a pegar tudo o que tem na cabeça, e organiza, você 

cria um personagem, eu gosto de trabalhar na tridimensionalidade na cabeça da gente.  

 

5.7 FALANDO MAIS OBJETIVAMENTE SOBRE A MARCA... 

 

Eu não sei metodizar, tanto que, no meu escritório de branding, eu trabalho com 

pessoas que têm a metodologia, eu descrevo uma marca nova que a gente está criando para 

os outros clientes e daí eles metodizam. Mas vamos lá. 

Então, uma marca é personalidade, valores, imaginação, partir daí instrumentos de 

materializar aquela imaginação: fotografias, desenhos, as cores que você acha que essa 

marca tem ou não tem. E estamos falando de marca no sentido amplo, do espírito da marca. 

Como você constrói a personalidade de uma coisa intangível? É tangibilizando ela por meio 

de momentos de expressividade. Ela pode estar sendo representada por pessoas, as roupas 

que ela está vestindo. Trabalhar com formadores de opinião é importante, mas não com 

personalidades de mercado, essa coisa de televisão, porque que eles são falsos. Você tem de 

encontrar as pessoas legítimas, não precisam ser necessariamente as mais famosas. É muito 

mais importante você ter pessoas da tribo usando as roupas da marca do que pegar alguém 

global, você pode até ter algum famoso usando, mas não legitima nada. Tem de ter o 

embaixador o advisor da marca, isso é importante.  

A construção da marca deve ser lenta, e quanto mais você quiser acelerar a presença 

dela, mais terá que se utilizar de processos legítimos. Por exemplo, se você vai patrocinar um 

evento, mas ele não tem nada a ver com a proposta da marca, essa atividade não legitimará a 

marca. Lógico que as grandes cervejarias ou as empresas de telefonia fazem eventos 

enormes, mas nem sempre criam identidade de imagem. Pode até ter sucesso, mas não 

retroalimenta, não tem alicerce. Então, tem de legitimar as ações de patrocínio, ações de 

branding, ações promocionais da marca, com o que está acontecendo. Sempre tem que 

agregar alguma coisa de inovação, seja tecnologia no produto, no serviço, em termos da 

campanha, uma coisa imagética. Eu sou a favor sempre da inovação no produto. Não é 

inovação de pintar a bunda de vermelho e subir em cima de um poste, é fácil aparecer, fazer 

uma marca ficar famosa, reconhecida imageticamente e falada. Eu faço isso em um minuto, 

dependendo da área geográfica, vou precisar de lambe-lambe ou de satélite. Hoje em dia, é 
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rapidinho fazer uma marca ficar reconhecida, comentada. Mas uma marca que cria valor, e 

que faz você imaginar, faz parte das grandes marcas, das que têm aura.  

 

5.8 ONDE COMEÇA A INTANGIBILIDADE DA MARCA?  

 

Dentre esses componentes, como poderíamos separar os que são tangíveis dos que 

são intangíveis?  

Talvez quem trabalhe com isso tenha melhor capacidade de perceber os intangíveis. 

Para mim, os intangíveis são tão tangíveis[...] Tangível é aquilo que você atinge, mas é 

considerado intangível quando não tem forma física. Você não vê, mas, para mim, elas são 

bem tangíveis, elas estão no ar, estão aqui, estão entre a gente. Bom conversar contigo, 

porque estou vendo a loja aqui. Eu sei a conexão visual e o significado do design, de uma 

cor, do quadro ali, as oposições, a interação com as pessoas. Por exemplo, as pessoas, às 

vezes, saem da Osklen e, às vezes, não sabem descrever, apenas dizem: “é legal, é bacana”, 

você não consegue descrever.  

A missão da Osklen é “encantar” as pessoas com nosso estilo, design e serviços. É é 

isso: “encantar”. A pessoa quando entra aqui pode até ter comprado alguma coisa, mas não 

adianta só comprar, tem que sair encantada. É minha forma de seduzir, minha forma de 

compartilhar tudo isso que a gente quer passar. O intangível está muito visível para mim, é 

uma linguagem que eu domino, está muito presente para mim. Eu te digo o que tem a ver com 

essas peças aqui (aponta), a vitrina e as que estão lá em cima, existe uma linguagem visual e 

significativa. Por exemplo, aquele tênis laranja está com o quadro roxo/azul não é por acaso, 

você sabe que no meio do azul do oceano as roupas náuticas são da cor laranja, porque elas 

se sobressaem, para você enxergar alguém perdido. Então, esse tênis laranja se destaca no 

painel, assim, no meio do oceano azul.  

A marca só pode ter uma expressão, por meio do seu design, do seu merchandising, 

das suas campanhas e tudo, se você já tem uma relação, se já tem uma história, se já tem um 

conceito daquela marca, daquela coleção, daquela campanha, se você já tem uma 

experiência real, emocional, vivida, uma história contada, um fato, você traz esses elementos 

para a marca, e, no momento que você tem elementos genuínos, você tem elementos de 

construção. Você só pode criar se você tem algum elemento mental, e quando você tem e 

expressa isso, nesse momento você tem o espírito da marca. A única forma que vejo para 

realizar esse trabalho é sendo artístico, não consigo ver outra forma de fazer isso. 
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É até possível começar uma marca sem maiores compromissos, fazer um desenho com 

um design legal, desenvolver a coleção, ter referências, criar coisas do design pelo design, 

mas acho que a marca vai ficar estéril. Você até pode ter uma coisa maravilhosa ali, mas 

acredito que todo mundo vai utilizar essa mesma coisa hoje, e não haverá um diferencial.  

Empresas de produtos e serviços que não tiverem a essência, não terão esse 

diferencial. Hoje em dia, tem diversas empresas produzindo bons produtos com bons 

serviços, divulgados por agências de publicidade com talento para construir uma boa 

imagem. Isso sempre funcionou, só que, hoje em dia, todo mundo faz imagem boa, e todo 

mundo faz prestação de serviços boa, ou seja, você tem condições de ter isso junto. Mas quem 

se diferencia são aquelas marcas onde o intangível é perceptível. Para que ele seja 

perceptível, deve ser legítimo, para que seja legítimo, o consumidor quer uma história 

imaginada que seja sua, e que isso seja uma coisa desejada. Cabe à empresa transformar 

esse desejo no espírito da marca, e aí é essencial ter um repertório. 

 

5.9 O PRODUTO OSKLEN  

 

Uma visão mais técnica de produto: quando a gente fala de âmbito, como é que é 

essa divisão dentro da coleção. Existe uma divisão, existem subdivisões, como é que é? 

Temos três linhas de produto Osklen: Collection, Casual e Surf, com os acessórios 

divididos entre essas linhas, que se confundem em partes que interagem. Tem as casuais mais 

clássicas e as casuais mais conceituais, que estão na Collection. A questão da 

sustentabilidade anda na horizontal, permeando todas as linhas da Osklen.  

Existe a Osklen Collection, que é nossa linha mais sofisticada, onde tem as peças mais 

conceituais, onde tem os tecidos nobres, são apresentadas nos desfiles de moda, têm as cores, 

a seda, o shantung, etc., e está mais direcionada para quem aprecia a moda como design. A 

Collection está na vanguarda de moda, tem design de moda, usa materiais e tecidos nobres, e 

expressa o conceito da coleção mais pelas formas, não se destaca pelo uso da iconografia. A 

iconografia está nas outras 2 linhas.  

A linha Casual é composta por um sportwear mais clássico, onde temos as camisas 

polo, os vestidinhos, vestidinhos de malha, bermudas, cargo, calça, jeans, etc. Na linha 

Casual a tônica é o conforto. Os desenhos são básicos, mas básicos dentro do conceito da 

Osklen, básicos para nossa linha de estilo. Têm preço médio, mais acessível, mas é 
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importante relatar que não são os mesmos produtos da linha Collection, só que mais 

acessível, eles usam outros materiais e outro design.  

E tem a Osklen Surfing, que é a nossa linha praia, a parte de surf, as bermudas de 

surf, t-shirts com esse tema e as bermudas casuais com a cara mais do nosso conceito surf. E 

na Osklen Surfing, que tem os casacos, os lenços, é nossa linha técnica. É onde tem os tecidos 

tecnológicos e onde tem as coisas técnicas para o esporte. Roupa técnica. O preço é o mesmo 

da linha Casual.  

A linha Collection é onde eu me inspiro. Na Collection, nas t-shirts e bermudas, não 

pelo aspecto do surf, mas pelas estampas. Mas, hoje, para mim, a expressão de design, 

formas, linhas é na linha Collection e expressão iconográfica é nas t-shirt.  

 

5.10 A OSKLEN COMO ORGANIZAÇÃO  

 

Principais atributos da Osklen enquanto instituição. Principais Valores, Cultura. 

A Osklen tem 22 anos, e nossa missão é “encantar as pessoas com nosso estilo, design 

e serviços, é isso, encantar”. A pessoa quando entra aqui pode até ter comprado alguma 

coisa, mas não adianta só comprar, ela tem que sair encantada. É minha forma de seduzir, 

minha forma de compartilhar tudo isso que a gente quer passar. 

 

5.11 A PERSONALIDADE DA OSKLEN  

 

O espírito poderia ser a personalidade da marca? 

Sim, eu acho, é a personalidade da marca, eu acho que as marcas têm personalidade, 

concordo. Ela tem uma personalidade de um indivíduo. Tanto que as pessoas dizem assim: “a 

Osklen é a sua cara”. Eu digo não, eu sou o Oskar, ela é diferente. Eu sou uma pessoa que 

ajuda a fazer o look dela, a interpretá-la, ela é o inconsciente coletivo da minha tribo que tem 

um estilo de vida que gosta das mesmas coisas que eu gosto, provavelmente leem os mesmos 

livros que eu, assistam os mesmos filmes, vão aos mesmos lugares, visitam as mesmas 

exposições de artes, gostam de alguns determinados tipos de esportes também, essas pessoas 

têm um estilo de vida, experiências de vida, e uma relação imagética bem mais próxima que a 

minha, eu “tenho” isso, eu vivo isso tudo, percebo isso tudo e desenho um estilo, porque na 

realidade não é uma marca só, mais que isso, eu tenho um estilo. Desenvolver o estilo é muito 

mais difícil que desenvolver a marca  
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A Osklen é os dois: masculino e feminino. Tem muito a expressão do meu olhar e eu 

sou muito feminino. Sou homem, heterossexual, minha alma é carioca. Mas ninguém é de 

onde nasceu, ninguém é a profissão que faz. As pessoas têm de entender que o lugar que você 

nasceu é geográfico, você é a relação que experimentou na sua vida, não é uma profissão 

também. A Osklen é supercontemporânea por isso, como o jovem de hoje, que é multitask, é 

artista, é esportista, intelectual, é um misto de tudo. Então, a Osklen é um homem com 

espírito feminino, tem a sensibilidade feminina, tanto que a roupa masculina da Osklen é 

glamourosa, e o feminino da Osklen tem a preocupação que o homem tem com a qualidade 

técnica das coisas, da qualidade que você tem em torno, então, eu tenho essa preocupação 

“técnica” no feminino Osklen, a mulher quer “informar” também. A mulher compra pela 

sensualidade, pelo glamour, é secundária a relação de qualidade, técnico-design, mas é um 

valor.  

Eu ‘glamourizo’ o homem, dou instrumentos para ele se ‘glamourizar’ um pouco 

mais. É uma marca que sempre compreende várias tribos. É uma pessoa que entende os 

símbolos, significados e estilos de vida de cada tribo. Ela entende um ‘skatista’, ela entende 

uma mulher que compreende moda, ela entende uma pessoa voltada à sustentabilidade 

socioambiental, ela entende um surfista que já esteve surfando no interior de uma ilha da 

Indonésia, consegue falar com o maior editor de moda, se ele entrasse aqui, ele falaria: 

“opa, tem alguma coisa diferente aqui”, é uma marca que fala com várias tribos e fala bem, 

fala de forma legítima com cada uma delas.  

A Osklen não tem preconceitos de idade, de sexo, de classes. As pessoas dizem que a 

Osklen é elitizada, mas não é. O produto em si que, no final, fica com um valor caro porque 

são feitos de materiais especiais, diferenciados, mas a minha estética é pop, meu significado é 

pop, é questão de percepção das pessoas: há pessoas com capital ou até com uma cultura da 

qual não se aperceberam, pessoas até com nível econômico baixo, mas que têm grande 

percepção das coisas.  

A minha linguagem estética é sofisticada, eu tenho uma linguagem estética universal, 

tanto que as pessoas numa primeira vez acham que a Osklen não é uma marca brasileira. A 

Osklen fala com qualquer cultura do mundo, a gente está falando de um estilo de vida que 

“vende” Brasil, mas utiliza para isso uma linguagem estética universal. Japonês entende a 

Osklen, um árabe, se entrar aqui, entende, o europeu, se entrar, ele entende, porque temos 

uma linguagem estética universal. Temos qualidade internacional, e temos um espírito desse 
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brazilian soul contemporâneo. Na minha coleção de inverso, não tem nenhum aspecto visível 

do Brasil, o que aparece é o nosso estilo de vida.  

O brasileiro tem um estilo de vida, nós somos globalizados há muito tempo, a nossa 

cultura é um misto de massificação americana (o american dream, por meio de Hollywood, 

mesmo não tendo ido para lá, você conhece os Estados Unidos pelos filmes) e de uma cultura 

europeia, de uma estética de arte com a cultura africana, com nossos índios locais e, agora, 

um pouco do oriental. A Osklen tem tudo isso, uma imagem estética universal. A essência, o 

espírito é brasileiro, que é o que dá a jovialidade, as cores, o fresh, o despojado. As pessoas, 

às vezes, dizem: ah tem um pouco de japonismo, ah tem uma coisa de Prada, de Ralph 

Lauren. Pode até ter alguma coisa, mas não é isso, porque, na realidade, é um todo. São 

spirits settings, porque não tem nada que diz ”ah essa peça é isso”, sozinha ela não é nada, 

tem de ter a visão do todo, porque ela é universal.  

O brasileiro é cosmopolita. Por isso que talvez seja de Ipanema e do Arpoador, 

quando eu digo isso aí é São Paulo e Rio juntos, é uma visão universal, do mundo todo, mas 

com um sabor, que são os brasileiros interessantes. Não é o brasileiro que fica ali, só ali no 

sambinha. Ele gosta de samba, mas que é legítimo nas coisas do Brasil, ele sabe 

experimentar as coisas do Brasil, da Europa, de tudo que é lugar. Esse é um personagem. A 

Osklen é uma marca brasileira que circula em todo lugar, porque eu não faço roupa para um 

país, para uma cidade, para um bairro, faço para um determinado grupo de pessoas, de 

qualquer lugar ou parte do mundo. A Osklen levou o Brasil para fora, as pessoas veem nela 

um Brasil jovem, novo, contemporâneo, moderno, porque eu escrevi com uma linguagem 

universal. Eu faço questão de que as pessoas saibam que a Osklen é brasileira, agora estou 

até colocando “Osklen Rio de Janeiro”, forçando um pouco a barra. Ela é a personalidade 

de uma pessoa, e essa pessoa não pode ser interessante só porque ela é brasileira, ela tem de 

ser interessante pelo que ela é. E além de ser tudo isso, além do mais, ela é brasileira? Uau! 

É por isso que ela é interessante, porque também tem a essência de Brasil nela.  

Voltando para o lifestyle: ela gosta de esportes, tanto quanto gosta de sair à noite, 

gosta de acordar cedo, nadar, dar uma caminhada no parque, subir uma montanha, mas 

também gosta de sair na noite, e quando sai na noite sai, na noite de verdade. Não é nem um 

doente da noite nem um atleta fanático chato. Relação de sustentabilidade sim, mas muito 

aberta às novas tecnologias. Gosta de conforto e ao mesmo tempo gosta de estar no estilo, 

mesmo se não estiver confortável. Não há problema se tiver de estar elegante numa festa, 

estar impecável, a mulher ali com o vestidinho justinho, o homem com o terno impecável, 
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para estar na postura certa. Mas também gosta de estar ali em Ipanema, nos pés, largadão, 

despojado. Sabe estar sentado com o garotão da favela, falando sobre as ondas ali na frente, 

ou falando sobre o futebol ali. Pode comer um sanduíche no barzinho da esquina e pode estar 

no Relais & Châteaux, em Paris. Pode ser os opostos.  

Eu falo tanto sobre essas coisas que acho sem graça falar dessa relação dos opostos. 

Tem uma relação com o artesanal, como tem com os tecidos de última tecnologia, tem os 

tecidos, dos mais simplesinhos de algodãozinho à seda. É o simples despojado, convivendo ao 

mesmo tempo com o sofisticado. Eu tenho um vestido de seda, ou uma bolsa de couro de 

peixe ou de crocodilo até uma sunga para ir à praia. Temos desde uma jaqueta de couro feita 

na Itália até uma bolsa de juta da Amazônia fabricada numa comunidade de baixa renda de 

São Gonçalo. Eu tenho esse todo porque eu acho que isso é o homem e a mulher 

contemporâneos atuais. A Osklen expressa isso, de certa forma, antecipamos o que as 

pessoas procuram na vanguarda, ela é a cara do que o homem e a mulher contemporânea 

desejam, porque ninguém quer ser só das tribos que a gente já falou, não quer ser só urbano, 

ou só estar na natureza, as nossas cidades estão se transformando assim, as nossas casas 

estão se transformando, as nossas viagens estão se transformando, a nossa roupa está se 

transformando, e a Osklen sempre foi isso, e eu sempre gostei de trabalhar nesses opostos, é 

uma marca fresh sempre, ela é de vanguarda. 

 

5.12 IMAGEM OSKLEN 

 

5.12.1 Se fosse um carro?  

 

São vários, mas, então, um Land Rover. 

 

5.12.2 Uma música?  

 

Ou um estilo musical?  

É muito difícil, porque, na realidade, é um híbrido, entendeu, a Osklen[...] Mas tem de 

ser um né?! Uma música, um estilo musical[...] É difícil[...] É o que é hoje, contemporâneo. É 

um rock’n roll bossa nova eletrônico. 
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5.12.3 Se tivesse um lugar?  

 

Eu tenho meu people way eu digo, que é uma[...]Que é Aspen, Arpoador e Amazonas. 

Mas, um lugar então[...] Ipanema. 

 

5.12.4 Forma?  

 

Um misto de orgânicas e cartesianas. Formas[...] É aquela coisa, para mim, bem mar, 

é orgânico, mas com, é curvas com retas, é orgânico com formas, não são só orgânicas nem 

só arquitetônicas, mas é[...] Como é aquele troço que eu quero dizer, não são nem curvas, 

nem retas, mas é um misto deles, como é que eu posso te dizer?! São formas, tu quer dizer é 

um círculo, um quadrado, uma coisa assim? 

Acho que é minimalista, mas é um minimalismo no momento da expressão. Não é o 

minimalismo porque é pobre, é que tanta coisa que a expressão tem de ser minimalista, não 

que eu não admire os maximalistas, as outras expressões, claro, ela tal, mas eu, para mim, eu 

adoro os arquitetos mais minimalistas. Quando você olha para aquela expressão minimalista 

você entende o que tem por trás, o que ela significa. Então, é a forma minimalista, vamos 

dizer isso. 

 

5.12.5 Teria ídolos para citar ou referências, formadores de opinião?  

 

Ah, todo mundo tem [...] Não é bem ídolo, é outra coisa. São pessoas que eu admiro. 

Podemos levantar um pouco das minhas referências começando por aqui (mostra a mesa da 

sua sala com alguns livros). Aqui em cima, tem a minha mistura, né - Picasso, Dior, 

Valentino[...] Pegaria Michelangelo para lhe citar como referência. Não, Leonardo da Vinci. 

Bom, acho que prefiro a expressão de arte do Michelangelo. Mas eu gosto também do da 

Vinci. Os dois foram grandes empreendedores, você sabe né?! Então, pela visão 

empreendedora com a ciência, com a filosofia, com a matemática ou com as artes, fico com o 

Leonardo da Vinci. Uma referência mais atual hoje para mim seria, eu não ecoo isso, mas eu 

sempre digo que é, o Steve Jobs. Por quê? Porque ele mostrou como associar o design para 

lifestyle, para a tecnologia, para fazer dinheiro, para a comunicação. E tem mil empresas 

por trás de tecnologia, para dar corpo as suas ideias. É como os outros, com a ciência e as 
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artes, mas faz isso com o design, com o belo, ou seja, estética acima de tudo. Então, para 

mim, são dois, o Leonardo da Vinci e o Steve Jobs. 

 

Sobre EPM - Escala de Personalidade da Marca (Aaker) – um estudo desenvolvido e 

testado com um grupo compacto de características, projetado tanto para avaliar quanto para 

estruturar a personalidade de uma marca – envolveu mais de mil participantes americanos, 60 

marcas bem-conhecidas e com personalidades distintas e 114 características de personalidade. 

Como resultado, tem-se 5 grandes dimensões – sinceridade, emoção, competência, 

sofisticação e robustez, 15 fatores e 42 facetas, conforme a figura a seguir:  

 

Figura 17 - Escala da personalidade da marca (EPM): os Cinco Grandes  

 

Fonte: Aaker (2001:160) 

 

5.12.6 Como você classificaria a Osklen nessa Escala de Personalidade de Marca?  

 

Em quais dimensões/fatores/facetas ela se enquadraria?  
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Acho que íntegra, original, hoje, talvez, a colocasse na imaginativa, acho que fazemos 

muita coisa pela imaginação e fazemos as pessoas imaginarem. Os que mergulham 

compreendem.  

Ousada porque é imaginativa.  

Inteligente, a expressão da Marca tem essa proposta.  

Charmosa (elite sociocultural, sou elitista culturalmente, para entender a Osklen tem 

que ter um nível cultural). Eu prefiro mais aqueles que olham tudo, babam e compram 

exatamente aquela peça, porque não tem dinheiro, então, escolhem bem. Às vezes, com 5 

peças você consegue comprar de tudo.  

Voltada para o ar livre – não sei se é isso. O horário do dia da Osklen é o final do 

dia. Não é roupa do trabalho, não é roupa do esporte. O espírito dela é aquele de quando 

você chega em casa, depois do trabalho ou da prática de esporte, e quer uma roupa para 

caminhar na beira da praia, no calçadão. E se tiver uma festinha, você também estará 

alinhado (no mais sério) e despojado (na praia). Então, ela não é voltada ao ar livre, mas é 

um espírito livre. Com Osklen, você vai a qualquer lugar, pode entrar numa favela, pode 

casar, estar num barquinho na Amazônia, ou num baile de gala. Tem esse âmbito e você vai 

estar com o mesmo espírito neles.  

 

5.12.7 Você acha que essas 5 dimensões/15 fatores/42 facetas são suficientes para 

descrever a personalidade da marca?  

 

Teria alguma crítica ou sugestão/implementação?  

Eu acho que talvez faltem coisas e talvez tenham muita coisa. Por exemplo, robustez 

(só pode ter no masculino) e glamour só no feminino? Parece que veio de um segmento de 

mercado que não é o da moda.  

Esse modelo tem um estilo muito americanizado. O estilo American Dream e o 

American Way já foi! Até o Obama já não é mais o American Dream. O American Dream não 

é luxo. Já as marcas europeias são de luxo, e quando começaram a querer vender para os 

mercados emergentes ficaram esnobes, começaram a virar brilho demais, carrões, um status 

que é do dinheiro e não da essência, da cultura, da arte, que vem do belo, que sempre foi da 

Europa, então, é meio esnobe usar uma marca europeia. O mundo mudou totalmente, e o 

Brasil representa esse novo luxo que eu falo, o Brasil representa esse novo intento, e a 

Osklen é isso. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho de dentro da Osklen.  
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5.12.8 Quando a gente fala de proposta de valor, vêm três questões: os benefícios 

funcionais, emocionais e de autoexpressão  

 

Por exemplo, dentro do emocional, o quê que as pessoas mais buscam na Osklen 

para se autoexpressar?  

Existe uma comunhão quase assim, você vê que a roupa fala da pessoa e a pessoa fala 

da roupa. Está dentro dos benefícios emocionais, mas é aquela coisa de pertencimento. É a 

expressão do estilo, é o intangível. 

 

5.12.9 Quero que você fale sobre os benefícios funcionais, assim, de uma forma 

reduzida.  

 

Quais são os benefícios funcionais que eu ganho quando eu compro a roupa da 

Osklen?  

Conforto. Conforto é até utilizado, muitas vezes, como uma desculpa porque as 

pessoas compram mesmo é pelo belo. Para mim. primeiro, é estética; segundo, conforto; e 

terceiro, a sustentabilidade, mas assim 1% dentro de cada um, o forte mesmo é a estética. Se 

eu tiver que escolher o qual que eu vendo, é estética. Mas acho que primeiro é esse 

intangível, de dizer ‘é cool’. No momento que eu estou com uma peça Osklen, se eu sou um 

molequinho, e eu comprei uma bermuda, ‘eu estou cool’, porque a minha bermuda surf é 

moderna, é de moda e tem tecnologia. Se eu sou uma mulher com seus 40 e poucos anos, que 

compra o seu vestido na Osklen, ela pode comprar outros, de outros designers, ela está 

comprando porque [BENEFÍCIOS EMOCIONAIS] ela está se sentindo sensual e bem-

vestida e na moda, mas ela está comprando na loja porque está cool.  

Eu acho a expressão ‘cool’ legal em português, mas acho que é isso, tem conforto, 

qualidade, sustentabilidade e é aquilo, tem um estilo de marca, você está vestindo aquela 

coleção, aquele conceito da coleção, o conceito de Osklen, a Osklen tem uma aura. Você está 

usando uma coisa quando você diz “ah, que legal”, eu sei, não sei, bom [...] Ah é da Osklen. 

A pessoa olha um sapato e quando você diz o que é, da marca e tal, vem aquela aura “ah que 

legal”, vem aquele, “pô, é legal”, vem aquela coisa Osklen, alegre, e não é alegre, boba, ela 

é vida. A Osklen tem coisa de vida, é sustentável, é Rio, é felicidade, é bem-feito, é qualidade, 

só vêm aspectos positivos.  
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O único aspecto negativo que tem da Osklen é ser cara, que as pessoas ficam com 

raiva, dá uma raiva, é caro, é chato, eu sei, ninguém gosta. Muitas pessoas acham que é um 

esnobismo, mas o custo, no Brasil, de fazer uma coisa boa é caro, infelizmente. Queria fazer 

bem mais barato, iria vender mais. É vulnerável estar nesse preço de Osklen. Tem muita 

coisa vindo da China e tal, mas a qualidade é menor, você fica naquela, ‘será que eu estou 

sendo bobo?’ É cruel. Por que eu não trago coisas de fora e não faço o mesmo [...] Mas a 

gente já provou que esse não é o nosso negócio. Nosso negócio é fazer o bom mesmo, e isso 

sai caro. Mas mesmo assim é o tempo inteiro querendo reduzir custo, e é difícil, aqui é muito 

difícil. Fazer qualidade no Brasil é muito difícil.  

Bom, mas daí tem esses valores que eu te falei, a Osklen é legal nesse sentido 

socioambiental legitimado. Acho que a Osklen traz uma essência de brasilidade, que ‘eu sou 

Brasileiro, moderno e com qualidade internacional’. É proud. É uma marca de sentir orgulho 

né?! Todos os meus amigos que recebem estrangeiros, aqui, você leva em tudo quanto é 

lugar, mas se eles realmente quiserem comprar, você leva na Osklen’. Leva em outros 

lugares, novos designers, mas com certeza leva na Osklen. É um lugar onde você se sente 

seguro para levar um amigo estrangeiro, ele vai ver uma coisa legal, é como levar ao 

Maracanã. A pessoa leva na Osklen porque sabe que é bom. Não estou dizendo que só tem a 

Osklen, mas a Osklen é uma grande referência disso. Você sabe que o gringo vai entrar lá e 

vai pensar “pô, o Brasil é legal, o Brasil tem coisa boa”. Tem as nossas músicas, mas 

também tem essas coisas, essa coisa de ser uma marca brasileira com qualidade 

internacional, como quando a gente admira internacionalizadas lá fora. 

 

5.13 ARQUITETURA SENSORIAL DA OSKLEN 

 

5.13.1 Podemos agora falar dos 5 sentidos da marca?  

 

Visão = olhar = Tem isso na Osklen. A Osklen tem cor, a Osklen tem forma.  

 

5.13.2 Imagens virtuais 

 

E aí, quais seriam? Quais seriam as cores, as formas, as tipologias e os principais 

símbolos gráficos, enfim, as imagens visuais?  
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As cores são preto, areia, urbano, praia - é Ipanema, dá para ver?! Azul, os olhos, 

que é azul do céu, que é azul do mar. Daí você tem o vermelho. O vermelho da Osklen é um 

magenta, desde o início, é um Pantone, eu até esqueci, tinha até o nome. Esses três elementos 

são da minha relação de urbano com a natureza, são essas três cores. E não é que elas 

tenham sido criadas, eu percebo, hoje em dia, eu vejo isso tudo de onde vem, não tinha outra 

cor. São as três cores mediterrâneas, são as cores do mediterrâneo, são as cores dos 

europeus, como Armani, Prada, essas coisas. Preto é o asfalto mesmo aqui do urbano e a 

areia da praia. E o azul, esse azul, não é o azul marinho, é o azul “Oceans”. Eu sempre quis 

fazer uma coisa monocromática e fiz, mas com um conceito por trás. O vermelho é 

esportividade, é a cor do esporte, a velocidade. 

Daí tem o verde, que vai do verde das palmeiras, que eu gosto da palmeira de noite, 

depois, eu te mostro nos catálogos que eu fotografei à noite, quando ela fica com essa luz 

branca, urbana e o céu preto, eu gosto daquele verde, é uma mistura de natureza, o verde da 

natureza, com tecnologia. A luz branca dá um verde. E tem o verde-mar, floresta, que é o 

verde da Amazônia. Tem um branco, mas nosso branco é o brancassê, é o branco sujo. Ele é 

base, é cor básica, é para não ser branco. O meu branco não é branco, não tem branco na 

Osklen. Outra cor é o amarelo, e daí tem as secundárias, tem o vermelho-neon, tem o limão, 

aquele amarelo-limão, tem o nosso rosa-velho, que é um rosa que veio da coleção Chuva, 

depois, eu vou te falar tudo isso, do rosa que a gente pegou um pouco de cinza, de preto e daí 

ficou um rosa-velho, usado tanto no feminino como no masculino, e tem o castanho, o 

marrom-castanho. Só são essas cores. 

 

5.13.3 E as principais imagens, ou símbolos?  

 

Os coqueiros são a essência de tudo para mim. Tem também a coroa, mas a coroa não 

é da Osklen, ela faz parte do design da coleção Kingdom of Ipanema, ela não é da Osklen, ela 

é de Ipanema. O “K” da Osklen, as ondinhas, que tem no brasão, significam a relação do 

mar. Eu já tive o cristal de neve, eu até tenho registrado o cristalzinho de neve, é muita coisa, 

então, vou pegar assim os mais expressivos. Estou falando dos ícones e aí se destacam 

principalmente a coroa e o coqueiro. Tem uma árvore, que eu gosto de árvore, mas a árvore 

ficou, uso ela com as nossas t-shirts, com a coisa do “E-brigade”, mas ela pertence à Osklen, 

ela tem a essência de Osklen, ela pertence à parte ambiental da Osklen, a Osklen não precisa 

mostrar o seu E-brigade para mostrar o seu lado ambiental, sustentável. Ela tem uma árvore 
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como símbolo. Metsavah, meu nome, significa guardião das florestas, eu gosto dessa relação 

de árvore, então, a trouxe para cá. 

 

5.13.4 Acho que a gente podia falar dessa questão da audição, do  

 

Audição para mim, por exemplo, a música, na loja, tem que ser o conforto de uma 

música de lounge, música para mim não é só no ouvido, ela tem de reverberar no corpo. 

Música tem que ser agradável dentro de loja, não tem que ser a música mais descolada, nós 

não somos rádio, a loja não é show, não estamos querendo mostrar aqui que Oskar e Osklen 

são pessoas antenadas em música. Nós somos, mas essa música tem que ser agradável para 

que a pessoa fique aqui dentro confortável o tempo inteiro. Não tem que mostrar uma grande 

quantidade de músicas, nós não somos ecléticos na música. Para mim, não importa se 

continua tocando a mesma música o tempo todo, o importante é que se uma pessoa entrou 

aqui e ficou 30 segundos ou 10 minutos, nesse momento, a música tem que estar agradável e 

com vibe, tem que dar quase aquela vontade de dançar, mas não tem que estar dançando, 

não tem que ser dançante. DJs não entendem essas coisas, eles querem mostrar tudo, e têm 

de ser diversificado. E eu digo não, não tem que ser assim na loja. Se eu entro na loja e não 

me identifico com aquela coisa, a música está ruim. 

 

5.13.5 E esse processo você aplica para todas as lojas?  

 

Sim, em todas as lojas, só não está tocando nos Estados Unidos, nas duas lojas dos 

EUA, uma da Itália e duas no Japão porque eles são norte, eles estão na coleção Oceans 

agora. Então, está tocando aquilo que é cenário da Oceans lá, mas é a mesma música para 

todo mundo, não muda. A trilha sonora que a gente faz para o desfile não é a que toca na 

loja, mas ela é que dá o mood do que toca na loja durante a coleção.  

 

5.13.6 Quem que cuida? Do sentido no ponto de venda?  

 

Tem um supervisor, é meu departamento de arquitetura e decoração.  
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5.13.7 O cheiro é uma das características sensoriais mais fortes da marca, não é? Vocês 

foram pioneiros nessa adoção?  

 

Sim, começamos com essa idéia há 10 anos. Eu sempre quis ter um cheiro agradável 

na loja. Até estava testando, mas era enjoativo, tinha cheiro de banheiro de rodoviária, de 

perfume de rodoviária. Lembro que na época eu tinha feito a coleção Vento e daí, um dia, eu 

entrei na loja, estava um ar-condicionado e senti uma lufada de vento e disse “caramba, está 

ai” e lembrei-me dos desfiles, a coleção Vento veio de uma lufada de vento em mim né. De 

repente, aquela corzinha dele é quase a cor do vento. Daí chegamos ao cheiro, começamos a 

colocar em perfume, só nas lojas, as pessoas foram gostando, gostando, foram pedindo, e daí 

o gerente pegava aquela coisa e dava de presente, as pessoas queriam comprar e tal. Você 

sabe que tem gente que usa como perfume? Uma vez, arrumando a loja de Milão, e entra um 

italiano todo descoladão, chegou e perguntou se tínhamos o perfume Vento?  

Para mim, o cheiro tem que ter cheiro de saudável, de água. A gente está fazendo um 

perfume novo agora, que vai ser Oceans. Por enquanto, é o Vento que vai ficar nas lojas, mas 

tem o Oceans, vamos ver. Mas só vai sair se ficar bom mesmo, senão não sai, não precisa 

forçar a barra. A gente já está na garrafa, estou para desenhar, eu gosto de azul, aquela 

garrafa azul, escrito Oceans, não é legal?! 

 

5.13.8 E tato?  

 

Ai tato, cashmere. Tato, tecidos bons, a gente pega tecido, então, os tecido assim, 

pega na mão, a gente pega e sente a fibra, porque quando é bom, é bom mesmo. Não existe 

mágica, é como comida, quando é bom é bom, você sente, tem barulho! Ele amassa, é maciez, 

a maciez da seda, a maciez do cashmere, a consistência dos algodões bem trançados, a 

consistência das poliamidas, daqueles tecidos técnicos, você sente, você sente que o tecido é 

nobre pelo tramado. O tato na Osklen é a maciez do cashmere, da seda e a consistência do 

tecido tecnológico, vamos dizer assim, do bom, não do ‘nylonzinho’, daquele poliéster fake. 

Eu gosto das texturas nas nossas paredes, tem uma tinta que tem uma textura que é quase 

areia, tem uma outra que é lisona. Então, é onde eu penso mais textura, tato. Madeira [...] A 

Osklen tem madeira, aço e concreto e, óbvio que não tem em qualquer lugar, mas ela tem 

aparência de vidro. 
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E iluminação visual também. Iluminação, total, cenográfica, se possível. Sempre 

gostei, desde pequenininho, de brincar com lanterna. Eu seria um ótimo iluminador 

cenográfico. Eu cuido da luz no ateliê da Osklen, eu que faço as ligações de lá, são malfeitas, 

mas funcionam em relação à roupa. Já a loja tem de ser cenográfica, tem de ser pensada 

numa, cenograficamente, você tem que encantar as pessoas quando entram, a pessoa tem de 

ser seduzida e surpreendida dentro da loja.  

 

5.13.9 Paladar, é...  

 

A Oslen é a água, o guaraná e o champanhe. São os três cristals waters. A água é o 

minimalismo, o guaraná é a essência brasileira, o brazilian soul, é o orgânico, o guaraná 

orgânico, é a saúde, o orgânico nacional. E o champanhe é o luxo, a sofisticação. Água, 

guaraná e champanhe: os três são tão bons e legais, tanto que nenhum é mais, e a Osklen 

equilibra essas três coisas. 

Se eu dissesse água-de-coco não estaria sendo legítimo. Tem água-de-coco, mas ela é 

uma parte da Osklen. Se fosse para pegar uma bebida só seria a água, cristal, saudável, 

essencial, simples, não precisa mais do que isso. Seria uma água pura, boa, cristalina. Tem 

gosto, mas, na realidade, é sutil. 

 

 



Escravo da matéria anunciada. 

Estou, estou na moda. 



6 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO DO IMATERIAL DA MARCA: CONSTRUÇÃO 

DO IMAGINÁRIO DA OSKLEN 

 

6.1 O CRIADOR 

 

Para falar do processo criativo do imaginário da Osklen é necessário apresentar o seu 

criador e proprietário. Afinal, esse imaginário está intimamente ligado às suas experiências, 

sonhos e sentimentos e sensações que dele provêm. 

Gaúcho de Caxias do Sul, onde as gerações italianas predominam, talvez, aí se 

explique tanta gestualidade. Formou-se médico, mas o surf sempre fez parte da sua vida, seja 

nas ondas seja nas montanhas. Quando se interessa por alguma coisa, vai fundo na sua 

pesquisa e seduz quem compartilha das suas histórias com o conhecimento apreendido. Adora 

explicar quase que didaticamente suas experiências, transbordadas de emoções e sentidos, por 

meio de recursos sonoros e visuais, revelando assim a forte porção imagética que domina os 

seus sentimentos e atitudes. Sua forma de contar o mundo começa pela expressividade dos 

sentidos, ora pelas imagens, ora pelos sons, alinhados pelos gestos e pelo tato. Nesse 

momento é impossível não mergulhar junto em cada ato contado e, mais ainda, não se deixar 

levar pelas sensações vivenciadas. 

Chegou a atuar como médico por 8 anos. Teve clínica em Ipanema. Refere que sua 

formação acadêmica é muito boa, foi estudar em Paris e, quando voltou, foi o pioneiro em 

uma técnica no Brasil, escrevendo vários capítulos de um livro sobre o assunto. Foi médico na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhou na primeira clínica de medicina do 

esporte do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, iniciou-se na criação e produção de vestuário. 

Em determinado momento, teve de optar, e mesmo sem o entendimento e apoio da família na 

época, decidiu investir de fato no crescimento da Osklen. Naquela época, ele não tinha noção 

do que significava “capital de giro”, e todo dinheiro que sobrava era reinvestido na compra de 

lojas. A primeira foi a de Búzios, a segunda do Fashion MallI, segundo ele, comprada por um 

preço bem viável, depois, uma loja pequena no Rio Sul e daí a do Barra Shopping (shopping 

centers no Rio de Janeiro). Essa visão de investir com prioridade nos seus próprios pontos de 

venda é bem interessante, pois permitiu potencializar o contato direto com os clientes e 

controlar a imagem que queria construir para sua marca. Com essa estratégia de compra dos 

pontos de venda acabou ficando sem capital de giro e quase chegou a falir por duas vezes, 

tendo que pedir empréstimos. Atualmente, diz que tem uma estratégia mental bem clara, do 



121 

 

 

que é a marca, mas sente a necessidade de colocar essa estratégia no papel, pois ela está 

sempre se reciclando.  

 

6.2 A FÁBRICA DO FUTURO 

 

Nesse momento, surge naturalmente a comparação entre o criador da marca e o que 

Flusser (2007) chama de Homo sapiens, que reconhece que fabricar significa o mesmo que 

aprender, isto é, adquirir informações, produzi-las e divulgá-las, na “Fábrica do Futuro”, que 

deverá assemelhar-se mais a laboratórios científicos, academias de arte, bibliotecas e 

discotecas do que às fábricas atuais. A Osklen tem uma forma muito peculiar de criar suas 

coleções. O valor que a marca confere ao processo de criação do imaginário de cada tema é 

maior ou tão importante quanto a construção das roupas e a concepção das imagens. E como 

Flusser já sinalizava no conceito de “Fábrica do Futuro”, a Osklen também tem uma estrutura 

que se assemelha a ela, e que a diferencia de outras empresas do segmento. O processo 

criativo que se inicia pelas experiências do criador é acolhido e transformado pela estrutura 

interna da empresa, que atua de forma integrada por um departamento de arte, um de design, e 

um de memória empresarial. Essa análise se fortalece pela declaração do criador.  

Meu processo criativo começa com uma cena, uma história, um estilo, um conceito 

que crio a partir de algo que eu desejei ou vivi. Deste ponto, eu crio o clima, a atmosfera, os 

looks e as atitudes. Na maior parte das vezes, eu concebo a campanha antes mesmo da 

coleção. Talvez por isso eu adore fazer a direção de arte do photo shooting. Crio a atmosfera 

da história e faço meus próprios filmes, através dos quais posso compartilhar a cena que 

imaginei no início do processo. As peças são desenhadas para ser o figurino do meu filme. E 

é possível ‘assisti-lo’ em cada detalhe da coleção. Só fico satisfeito quando os elementos 

propostos para cada peça, as cores, as texturas e as silhuetas passam a ser usados pelos 

personagens do filme que criei.  

 

A relação homem-aparelho eletrônico, como imitações das mãos, como próteses que 

prolongam o alcance das mãos e, em consequência, ampliam as informações herdadas 

geneticamente graças às informações culturais adquiridas, apresentada por Flusser, também é 

vivida pelo criador, que dificilmente se separa da sua câmera filmadora Bolex 16mm, assim, 
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captando todas as imagens de suas histórias para posteriormente “informar” (ainda, segundo 

Flusser, informar é “dar forma à matéria”) e transformar em cultura imaterial. 

Basicamente, é tudo feito dentro da empresa, tem o ateliê de artes, o departamento de 

design, de arquitetura, de imagem (web, vídeo, edição), e Oskar passa seu tempo com todos 

eles, o dia todo.  

Oskar estabelece uma forte relação de criador ao falar de seu papel dentro da empresa: 

Não sou ‘dono de marca’ não, não sou dono de empresa não, sou eu que crio mesmo. Nessa 

posição, sente-se à vontade, pois pode expressar-se mais com os filmes, com as fotos, com 

tudo. A única coisa que é feita fora da empresa é a trilha sonora, o resto eles fazem tudo 

internamente. Oskar passa o mesmo briefing para todos os departamentos envolvidos: para 

arquitetura, para o marketing, para a comunicação, para a arquitetura de decoração, para o 

design de acessórios e de roupa, para o webdesign, para os fotógrafos, todos envolvidos pela 

campanha e já tem toda essa estrutura internamente na Osklen.  

Ele configura essa estrutura como: um projetão, uma miniApple e deve ser assim 

mesmo[...] bem mini, mini mesmo, mas é um prazer!, novamente, faz analogia com o processo 

de uma orquestra: hoje em dia a minha orquestra ta ficando maior, com músicos bons, e isso 

que é o grande desafio, senão não adianta, senão você tem de estar na execução do início até 

o final. E ressalta: E aonde tem gente nova eu dedico mais tempo, as pessoas que já estão há 

mais tempo comigo eu fico menos tempo[...]isso é uma delícia!. 

 

6.3 CRISE DE IDENTIDADE 

 

Questionado sobre a possibilidade de a marca ter passado por crise de identidade, 

Oskar reflete sobre a pergunta e conta que, em meados dos anos 2000, passou por uma crise, 

mas de forma consciente. A sensação é sempre de confusão entre criador, pessoa e a marca. 

Nessa época, todos desconfiavam da marca que já tinha parado nas bancas de camelô, mas 

Oskar diz que sempre teve uma visão clara do que estava fazendo. Apesar das crises e dos 

momentos de reflexão da marca, sempre se mostrou seguro:  

[...] eu sempre tive de muito claro aonde a Osklen ia se encaixar aqui no Rio de 

Janeiro, nas suas marcas, depois quando resolvi expandir para o Brasil eu tinha certeza de 

onde ela se encaixava, e agora caminhando para um posicionamento internacional. A Osklen 

era uma marca internacional desde o início. Quando você tem uma coisa original ela sempre 
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tem lugar. Não tenho dúvida, disso eu não tenho dúvida nenhuma. O desafio é chegar, fazer, 

construir. 

Outra crise citada foi mais recente, nos 21 anos da empresa, mas mesmo assim Oskar 

assume a crise, porém ressaltando que a vivenciou sabendo que iria sair dela e não a encara 

como crise de identidade, explicando o processo:  

Na primeira década da marca, tínhamos uma atuação mais limitada ao Rio de 

Janeiro, onde iniciamos e expressávamos bem o que era a cara do Rio de Janeiro. Agora, 

com uma atuação nacional e até internacional, as pessoas acham que eu mudei, que a Osklen 

virou moda.  

Fica evidente, em seus depoimentos, a sua sobreposição pessoal frente a marca 

institucional. As personalidades cruzam-se, interagem e misturam-se o tempo todo. E explica 

a evolução das mudanças pelas quais a marca, e claro “ele” passaram: Em nossa primeira 

década nos dedicamos a criar o lifestyle Osklen, e agora na segunda fazemos um exercício de 

transformar esse lifestyle em design, em linguagem de moda. E, reforça o posicionamento 

atual: a Osklen é uma marca de moda, de design, de design de moda, de linguagem de moda 

em toda sua essência.  

Percebe-se que esse percurso evolutivo gerou um conflito entre os antigos clientes e os 

atuais: Sinto preconceitos dos dois lados, dos consumidores dessa primeira década, que se 

encontravam fortemente nesse lifestyle; e dos consumidores de marcas de moda, que se 

surpreendem com a Osklen como uma marca de design de moda. 

 

6.4 A IMPORTÂNCIA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Para Oskar, a forma de ter as experiências é se envolver. Esse envolvimento acelera 

sua forte porção imagética. Ele faz questão de participar de todos os processos criativos, seja 

da campanha ou das coleções, faz questão ter sua imagem fortemente ligada aos catálogos, 

como se verá adiante e também em todo o processo comunicativo da marca. Tudo começa 

pelo seu olhar, para posteriormente passar pela interpretação e compreensão da sua equipe. 

Segundo ele, essa posição lhe resulta em autenticidade, legitimidade e originalidade, 

características sempre ressaltadas por ele: 

Tudo que eu faço eu me envolvo, eu gosto de ter uma experiência, viver uma 

experiência antes de criar alguma coisa. Porque quando você vivencia, as emoções te 
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afloram e estimula a imaginação, você tem mais elementos. Se você estiver aberto às 

emoções, você tem a energia do momento e tira as imagens e elementos para criar a coleção. 

Você tem uma história para contar, você tem uma experiência emocional, pessoal e isso 

ajuda a criar.  

 

6.5 AS COLEÇÕES 

  

Oskar fala sobre a questão da velocidade no desenvolvimento das coleções, revelando 

sua preocupação em manter uma linearidade entre a proposta da coleção e o estilo de vida da 

marca.  

Então, cada coleção não é o que você é agora, ela é um movimento, a moda, a cada 

seis meses, é uma, você não põe na estante uma marca, uma autoria de alguém. É um 

processo, para mim, é assim. Eu estou construindo um estilo, uma marca. Cada coleção é um 

exercício para nós mesmos. 

 

6.6 O LIFESTYLE OSKLEN: BRAZILIAN SOUL 

 

Na segunda metade dos anos 90, a Osklen aproveitou a moda que vinha da cultura 

americana de expor lugares e pontos turísticos em camisetas, que acabavam sendo compradas 

pelos turistas após visitar esses lugares, trazendo-as consigo para vestir no dia-a-dia em suas 

cidades e, inspirado em lugares especiais do Rio de Janeiro, como os bairros do Arpoador e 

Ipanema, principais referências para as suas criações, a Osklen começa a desenhar e a 

americanizar a essência legítima carioca nas suas camisetas. Criticado porque usava as 

palavras na língua inglesa, Oskar assume essa preferência pelo inglês, mas com uma posição 

crítica: 

Vamos estampar o que nós somos aqui, só que numa linguagem como a dos 

americanos. Porque nós estamos há 30 anos assistindo midiaticamente esse poder 

americano. Nós temos uma linguagem estética nossa, que dirige o nosso imaginário. Vamos 

escrever os nossos valores locais e vamos falar sobre a gente. Eu vou escrever para você de 

uma forma que você estará vestindo o que você é e não o que é dos EUA. Porque moda é isso. 

A gente desejou sempre as coisas lá de fora, a estética e alfaiataria europeia e uma 

iconografia americana. É isso que nós somos. Nunca foi pensado assim, mas na época foi 
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isso que eu fiz. E outra coisa, escrever em inglês porque as expressões em inglês já fazem 

parte na nossa língua, ela por si só já é imagética, é como se eu tivesse que colocar num 

quadro. 

A partir daí, as camisetas da marca sempre apresentam frases como “cool and 

brazilian” ou ainda “brazilian soul”. A ideia era de se formar uma identidade brasileira 

contemporânea, colocar os valores de moda dentro de uma expressão estética: 

Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais que eu fiz para a sociedade 

brasileira. Colocar a autoestima do que nós somos, os nossos valores, dentro de uma 

linguagem de expressão de moda, como a europeia e a americana. Não é só a roupa não, é a 

campanha e toda a comunicação. A cultura midiática europeia e americana são fortes porque 

elas são boas! Mas eu vou escrever a nossa essência, o que tem por traz disso, que eu chamo 

de brazilian soul e que é intangível. 

Segundo Oskar, ninguém falava dos produtos e serviços brasileiros. Para ele, quem 

vem para o Brasil quer principalmente ver a natureza e conhecer o povo brasileiro, e todos 

saem falando que a natureza é bela e o brasileiro é um povo bonito, feliz, alegre e sensual. A 

partir dessa ideia, ele adotou a assinatura brazilian soul, inspirado na imaterialidade dos 

sentimentos que os turistas chamam de belo, o que tem-se, aqui, de diferente.  

 

6.7 O BRASÃO 

 

Baseado na educação cultural e estética herdada na época do Império do Rio de 

Janeiro e também na valorização imperial europeia, onde tudo é transformado em escudos e 

bandeiras, Oskar criou o “Kingdom of Ipanema". Animado com o seu “Reino Unido”, Oskar 

faz suas reflexões sobre os valores reais: 

 

Por que só eles (europeus) têm o direito de ser realeza? Porque vem dos valores 

adquiridos e porque tem valores reais. Daí eu pensei, puxa, nós temos também! Ipanema 

simboliza um estilo de vida que é um espírito de marca das coisas que tem e simboliza, nossa 

bossa nova, nosso jeito de viver, tanta coisa fresh. Eu penso nisso porque eu moro aqui, eu 

vivo aqui, e tem essa coisa tão nobre nossa aqui, e eu fiquei pensando, isso é nobre! E que 

nós somos United Kingdom of Ipanema! Eu acho que é uma coisa legítima. As pessoas acham 

que por ser United Kingdom of Ipanema tem que ser esnobe, e nós somos despretensiosos, 
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então, a nossa nobreza, essa despretensão e esse nosso jeito de ser é o que as pessoas 

admiram. Se isso é belo, é um valor belo, um valor nobre, nós somos nobres, nosso espírito é 

nobre: the brazilian soul é nobre. 

Gorz (2005) afirma que a arte publicitária e a moda devem agradar e impor suas 

normas. A imagem de marca, como veículo privilegiado dessas normas, tem a função de fazer 

o capital fixo imaterial crescer no espaço público, na cultura do cotidiano e no imaginário 

social das pessoas. Podemos traçar um paralelo dessa colocação com a criação do “United 

Kigdom of Ipanema”, consagrado pelo símbolo da coroa de Oskar. Segundo ele, a proposta 

disso é identificar os valores e desenhar seus ícones e símbolos, valores intangíveis que ele 

consegue tangibilizar, de forma chique, engraçada, mas ao mesmo tempo séria. O criador vai 

mais distante ainda e compara o brazilian soul ao american dream versus o european luxury e 

versus o made in China.  

 

6.8 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO DO IMATERIAL DA MARCA: CONSTRUÇÃO 

DO IMAGINÁRIO DA OSKLEN 

 

Para orientar a análise da comunicação do imaterial da Osklen, foi elaborado o 

fluxograma da figura 18 (a seguir), que resultou da análise cruzada entre as referências 

bibliográficas dos eixos centrais deste trabalho: teoria das marcas, teoria das imagens e teoria 

das mídias. Denominou-se este fluxograma como o Processo de Construção do Imaginário da 

Marca, que engloba os valores, a personificação, os símbolos e os processos comunicacionais 

da marca.  

Esse fluxograma parte de uma análise dos valores da marca, os quais foram  

transportados para a personalidade da marca, num processo de personificação. A partir das 

características estabelecidas durante o processo de personificação da marca, criou-se um 

sistema de representação, que compõe o imaginário da marca por meio de símbolos. O 

imaginário da marca deverá ser percebido e “usufruído” em todas as relações 

comunicacionais entre marca e mercado. 

A análise da marca que se utilizou como exemplificação, neste trabalho, foi realizada a 

partir dos catálogos elaborados para comunicação de suas coleções. Escolheu-se esse suporte 

porque entende-se que o processo criativo da marca se concentra principalmente nas imagens, 

e o catálogo é o suporte de comunicabilidade que melhor reflete o conceito de cada uma das 
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criações desenvolvidas pela marca. A elaboração do catálogo é um dos processos mais 

completos da comunicação de marca no setor de moda, pois reúne a interpretação de um tema 

por meio de diversos elementos: cenário, fotografia, roupas, personagens, características do 

suporte, suporte gráfico e a narrativa de uma história. Segundo Oskar:  

O catálogo é muito mais uma expressão de arte. Na sua composição eu procuro fazer 

as analogias, e ser um pouco didático para que possam entender o processo artístico da 

marca, e também um pouquinho comercial. É a mistura de didático, artístico e comercial, 

esse é o meu tripé nessa construção. 

 

Figura 18 – Processo de Construção do Imaginário da Marca 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os valores são definidos institucionalmente e as características desses valores vão ser 

representadas por um processo de personificação da marca. Os valores devem ser estruturados 

na composição da marca por meio do que, anteriormente, foi denominado Proposta de 

Valores, de acordo com Aaker (1996), e também no processo de Manifestações da Marcas, 

onde Semprini (2006) apresenta o Nível dos Valores – os valores mais fundamentais de uma 

marca, fundadores da sua identidade.  

A questão dos valores foi ressaltada pelo criador da Osklen quando questionado a 

respeito do conceito de marca. Para ele, um dos primeiros passos a ser definido no processo 

de construção da marca é a definição dos valores, que serão os orientadores gerais para a 
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condução de todas as ações da marca, tanto na expressão dos benefícios funcionais, mais 

ligados ao desenvolvimento dos produtos, como na expressão dos benefícios emocionais, 

mais voltados à construção do imaginário. A proposta de valor definirá o posicionamento da 

marca no mercado. Ela está intimamente ligada ao processo de troca estabelecido entre marca 

e consumidor: é o que o consumidor espera receber e o que a marca se compromete a 

entregar.  

Os valores podem ser realimentados a partir das experiências que ocorrem entre eles e 

os consumidores. Nesse sentido, a marca pode reforçar os seus valores ou até incorporar 

novos valores nessa troca ou retroalimentação.  

A personificação são as características de cada um desses valores incorporados pela 

marca. Como expresso no capítulo 4, a marca deve adotar características humanas como 

afeto, interesses e sentimentalismo. Dessa forma, a identificação desses sentimentos, 

percebidos pelos consumidores, proporcionará profundidade, vínculos e estima em seus 

relacionamentos entre marca e cliente. 

 

6.9 VALORES OSKLEN 

 

Com base nas informações vindas das entrevistas e também na bibliografia organizada 

neste trabalho, ressaltaram-se os principais valores da Osklen, que são: Legitimidade, 

Estética, Inovação, Cool5, Brasilidade, Ser Saudável, Espiritualidade, Tradição, 

Sustentabilidade, Glamour, Pertencimento, Modernidade, Desafio, 

Romantismo/Sensualidade. Em seguida, analisou-se como a construção desses valores foi 

feita de forma imagética nos catálogos e como esses valores foram representados na 

construção do imaginário da marca. Para organizar a análise foram montados quadros 

analisando as imagens em que esses valores apareceram em cada um dos catálogos. Nas 

figuras que seguem, reproduz-se parte desses quadros com o objetivo de ilustrar a forma pela 

qual o processo foi desenvolvido. 

 

 

                                                 
5 Adjetivo muito utilizado, principalmente, entre os jovens, para descrever quem é atualizado, descolado, 
articulado, autêntico, que se relaciona bem com todos independentemente do estilo, que compartilha suas 
experiências.  



129 

 

 

Figura 19 – Quadro 1 de Análise de Valores x Imagens Catálogos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 20 – Quadro 2 de Análise de Valores x Imagens Catálogos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A primeira coisa que se destaca é que alguns desses valores são oscilantes e outros 

mais constantes na comunicação dos catálogos. Entretanto a provável explicação para isso, ao 

contrário do que se poderia imaginar de início, não é que a marca traz novos valores. Eles são 

sempre os mesmos e sempre aparecem na comunicação, mesmo que de forma sutil. Mas 

dependendo do momento, alguns valores são mais ressaltados do que outros. Dificilmente, 

ocorre uma contraposição entre um valor e outro, muitas vezes, são incorporados a 

significados de outros novos valores, como, por exemplo, no caso de Brasilidade, ali, detecta-

se um desdobramento com os valores Cool e Contemporaneidade.  

Deve-se considerar também que essa ênfase de um ou outro valor vem de acordo com 

a necessidade de expressar algo que seja mais importante para a marca institucionalmente ou 

por estar mais conectado com o tema escolhido no momento do desenvolvimento da coleção. 

O entrevistado comentou, durante as entrevistas, que a primeira década da marca foi centrada 

na construção de um estilo de vida. Esse estilo de vida, conforme a análise deste estudo, 

estava focalizado no que se denomina “alma surf”, um conceito que define o espírito de 

pessoas que têm uma conjunção dos valores que a própria Osklen representa. Isso fica bem 

claro nos primeiros catálogos e, mais sutil, nos recentes. Agora, na segunda década da marca, 

o foco foi na construção de uma linguagem mais estética, em que a “alma surf” até 

permanece, mas está centrada no design da roupa. 

Todos os valores que estão sendo ressaltados nesta análise podem ser usados para 

outras marcas de moda, que, por sua vez, podem também incorporar outros valores não 

utilizados pela Osklen. Mas a transformação dos valores na personificação pode ser 

completamente diferente. Dessa forma, é importante ressaltar que o processo de 

personificação da marca será muito específico para cada marca. A personificação estará ligada 

ao olhar dos gestores da marca para com o mercado e principalmente para com a forma de 

comunicar seus valores ao mercado.  

 

6.10 PERSONA OSKLEN 

 

O processo de personificação da Osklen está muito ligado à pessoa do seu criador – 

Oskar Metsavaht, às suas experiências, suas sensações, seu repertório, sua cultura e, 

consequentemente, ao seu estilo de vida. Existe um empréstimo e uma troca nesse processo 
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entre marca e criador. Talvez, por isso, o valor de legitimidade se expresse constantemente 

durante as entrevistas e, depois, nas próprias imagens utilizadas nos catálogos.  

O criador faz questão de assumir a transferência do seu próprio estilo para analisar o 

estilo de vida dos consumidores da sua marca:  

A personalidade da Osklen é o inconsciente coletivo da minha tribo, que tem um estilo 

de vida igual ao meu, e que gosta das mesmas coisas que eu gosto. Provavelmente leem os 

mesmos livros que eu, assistam os mesmos filmes, vão aos mesmos lugares, visitam as 

mesmas exposições de artes, gostam de alguns determinados tipos de esportes também. Essas 

pessoas têm um estilo de vida, experiências de vida, e uma relação imagética bem próximas à 

minha. Eu “tenho” isso, eu vivo isso tudo, percebo isso tudo e desenho um estilo, porque na 

realidade não é só uma marca, mais que isso, eu tenho um estilo. Desenvolver o estilo é muito 

mais difícil que desenvolver a marca. 

As principais características detectadas da personificação da Osklen foram: 

 

Masculino e feminino  Homem com espírito feminino  Sensibilidade feminina  Sem 

preconceitos de idade, sexo ou renda  Fala com qualquer cultura  Cool  Compreende várias 

tribos  Tem linguagem estética sofisticada e universal  Gosta de acordar cedo  Gosta de 

caminhar no parque  Gosta de sair a noite  Gosta de subir na montanha  Voltada a 

sustentabilidade  Aberta a tecnologia  Simples convivendo com o Sofisticado  

CONTEMPORÂNEA   Intelectual  Urbano com a natureza  Glamorosa  Algodão com seda  

Equilíbrio dos Opostos  VANGUARDA  Espírito brasileiro (jovem, despojado, alegre, 

felicidade, vida)   MODERNA   Fresh DESCOLADA  Nobre  Tem uma relação com o 

artesanal, como tem com os tecidos de última tecnologia   É LEGÍTIMA 

 

Notaram-se duas fortes orientações na inspiração da construção desse lifestyle e, por 

conseguinte, do imaginário da marca, que é o “Rio de Janeiro” e a “Alma Surf”, na sua 

essência, envolvida com artes, cinema, natureza, desafios. Essas duas orientações são o 

suporte para qualquer criação da marca, faz parte do seu repertório e é constante em suas 

narrativas e em seus discursos.  

Existe uma integração muito grande entre os valores da marca destacados 

(Legitimidade, Estética, Inovação, Natureza, Cool, Modernidade, Brasilidade, Cultura, 
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Desafios, Espiritualidade, Ser Saudável, Tradição, Sustentabilidade, Glamour, Pertencimento 

e o Romantismo) e as características desse conceito de “alma surf”.  

 

6.11 OS SÍMBOLOS DA OSKLEN NA CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS 

CATÁLOGOS 

 

A partir das informações dos valores e da personificação da Osklen, partiu-se para 

uma análise da construção simbólica do seu imaginário. A análise dos símbolos está 

organizada por cada um dos valores da marca e, também, pelas imagens utilizadas para 

compor cada um dos 10 catálogos analisados.  

Para cada valor apresentou-se um moodboard6 com as imagens mais representativas 

para sublinhar o valor em análise em cada um dos catálogos.  

A escolha dos catálogos analisados, neste estudo, deu-se primeiramente pelo próprio 

criador, por sua ordem de preferência ao ser solicitado para análise. Nessa etapa, fez-se a 

análise de oito catálogos. Com o objetivo de fazer uma análise mais completa e atualizada do 

imaginário da marca, resolveu-se incluir mais dois catálogos: das coleções Outono/Inverno 

2010 e Primavera/Verão de 2011. 

Os catálogos analisados foram: 

• Alaska (Collection 99) 

• Golden Spirit (Summer Collection 2004) 

• Vento (Osklen Summer 2005) 

• Surfing the Montains (Himachal Expedition – Himalaya – Osklen Winter Collection 

2006/2007) 

• Ipanema (Osklen Summer Collection 2007) 

• United Kingdom of Ipanema (Osklen Spring/Summer 2008) 

• Surfing the City (Fall/Winter Collection 2008/2009) 

• Monsoons (Osklen Spring/Summer 2009) 

• 23º26´22´´S - Trópicos (Osklen Fall/Winter Collection 2010) 

• Oceans (Osklen Spring/Summer 2011) 

                                                 
6 É um instrumento visual de apoio a projetos de design, normalmente, é feito de imagens, fotografias, cores, 
tecidos, texturas entre outros elementos. 
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6.11.1 Capas dos Catálogos 

 

Figura 21 – Capas dos Catálogos da Osklen entre 1999 e 2011 

  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

6.11.2 Apresentação dos Valores x Símbolos 

 

Os temas escolhidos são atemporais. O criador considera as tendências de moda no 

desenvolvimento de suas coleções, mas, sem dúvida, o que se destacam são os imaginários 

que ele cria para narrar cada um desses temas e que poderiam estar ligados a qualquer época. 

Tanto que muitos símbolos, que são criados em determinada coleção, aparecem em outras, 

interagindo com um novo tema; e, em outros casos, até criam vida independente.   

A análise que vem a seguir foi feita para o conjunto das fotos, procurando analisá-las 

dentro do contexto dos valores, não se tinha intenção de analisar a questão plástica e nem se 

aprofundar individualmente com cada uma. A partir dessa organização, pode-se futuramente 

tecer outras formas de análise.  

 

6.11.2.1 Legitimidade 
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A legitimidade foi exaustivamente ressaltada durante as entrevistas com o criador da 

marca. Isso pode estar ligado ao fato de que, hoje, é muito fácil as marcas de moda 

conquistarem um espaço de comunicação publicitária, mas isso, por si só, não é suficiente 

para construir um imaginário. Se não houver, de fato, uma experiência vivenciada, que se 

transforme em uma história para contar, interpretar e apresentar para o mercado, essa 

comunicação não será eficiente, não criará vínculos e não promoverá experiências para seus 

consumidores. Semprini (2006) reforça essa questão quando afirma que as Manifestações da 

Marca devem ocorrer em 3 níveis: nível dos Valores, nível das Narrativas e nível dos 

Discursos. Se a marca não tiver valores legítimos, consequentemente, o nível de suas 

narrativas e discursos estará enfraquecido. Ao narrar os seus valores, a marca, praticamente, 

compõe a sua memória e a comunica por meio de histórias para os seus consumidores, que, 

muitas vezes, encontram-se e se conectam à marca ao perceberem, nela, o reflexo de suas 

próprias histórias e valores.  

Grande parte da legitimidade da Osklen vem do pertencimento. O seu criador é pessoa 

muito referenciada dentro do segmento surf. O seu lifestyle reflete muito no estilo de vida que 

as pessoas desse grupo aspiram, gostam e querem ter para si, ao qual elas querem ou 

gostariam de pertencer. Ele ”pega onda”, desce montanha, viaja para os melhores lugares do 

mundo para praticar esses esportes e soube encarar esse mundo como negócio. Ele é o sonho 

que melhor representa os anseios da “Alma Surf: ser bem-sucedido, ter uma empresa” e viver 

para viajar, tudo isso aproveitando a vida ao máximo. Dessa forma, a legitimidade do criador 

é incorporada a um grupo de pessoas que ele mostra no catálogo Alaska, por exemplo. Com a 

evolução da marca, o criador vira também uma pessoa cool, que conhece design e entende de 

estilo. A partir daí, ele diminui a presença dos grupos nas imagens para representar a 

legitimidade da marca, e a substitui pelo design, pelos materiais e pela sofisticação 

minimalista. 

Outro ponto que reforça a legitimidade da marca é o fato de o seu criador ser quase 

didático em suas apresentações e representações. Isso aparece de forma acentuada, como uma 

característica da marca quando se analisa os seus catálogos. Eles são didáticos, explicam, por 

meio das imagens, o tema escolhido como inspiração da coleção, os seus sentimentos e 

emoções envolvidas nesse contexto. 
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Quase todos os catálogos analisados apresentam imagens associadas ao valor de 

legitimidade, que não foi identificada apenas no catálogo Trópico porque essa foi uma 

coleção muito focada em produto.  

O criador experimenta e vivencia as sensações e as emoções, e sua legitimidade vem 

do fato de ele conseguir compartilhar suas vivências com outras pessoas por meio da 

construção do imaginário de sua comunicação e pelo design das roupas. As pessoas que 

acessam a marca, com ela se relacionam e vestem suas roupas poderão compartilhar dessas 

experiências e dos sentimentos a elas associados como se estivessem participando do 

momento do tema, de uma forma muito abstrata, que talvez nem ela perceba, a não ser de 

forma intuitiva. Nesse sentido, a marca mostra experiências vivenciadas muito fortes nas 

imagens de seus catálogos: por trás de cada tema, a legitimidade é passada pela emoção e 

pelos sentimentos vindos do seu criador.  

A história do imaginário da Osklen começa pelo lifestyle “Alma Surf”, mas depois vai 

se separando desse estilo de vida e vai entrando cada vez mais nas experiências sensoriais que 

o criador compartilha com seu público. Esse é um grande diferencial da marca quando 

comparada com outras marcas, pois o início do seu processo criativo está na composição da 

comunicação de determinada experiência vivenciada pelo seu criador, que vira um tema e, só 

depois de ser pensado e transformado em imagens por meio de filmes ou fotografias 

elaboradas pelo próprio criador, passará a ser interpretado na forma de produtos. 

Normalmente, em outras marcas de vestuário, o processo realizado é inverso: começa-se pelo 

pensamento do produto e, muitas vezes, nem se chega a ter uma história para compor um 

imaginário, inspira-se em um tema apenas com a finalidade de iniciar o processo criativo de 

uma coleção.  

Algumas imagens compõem legitimamente o mundo do criador, que escolhe 

cuidadosamente peças de pertences usados em suas experiências ou retratos do seu cotidiano, 

enfatizando as cenas das suas histórias e, assim, legitimando o seu envolvimento. Elas 

aparecem harmonicamente, pincelando e reforçando o seu estilo de vida, como, por exemplo, 

a corrente com a quilha pendurada no totem, no catálogo Alaska, o crucifixo no moodboard 

final do catálogo Vento, o skate na contracapa do Surfing the City ou ainda suas próprias 

pranchas, que abrem ou fecham vários catálogos. 

Observou-se que a legitimidade para a marca, em um primeiro momento, 

principalmente no catálogo Alaska, era demonstrada pela presença dos amigos, como se fosse 

uma apresentação do grupo: “esses são os meus amigos, assim que eles se vestem e é isso que 
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eu vendo”. Nos catálogos mais recentes, principalmente no Oceans, ela está mais articulada 

na representação do conhecimento do tema escolhido e utilizada como uma contextualização. 

Muitas vezes, as imagens escolhidas para representar o valor de legitimidade, também, 

aparecem para representar o valor de cultura. Existe uma congruência, como é o caso da 

imagem de Jaques Costeau, onde está a página dupla com o filme e o livro, que aparecem nos 

dois painéis.  

A partir do catálogo Golden Spirit, percebeu-se que existe uma construção da 

legitimidade menos vinculada ao local de viagem e às pessoas, e mais vinculada à questão 

estética. Isso talvez seja causado por um olhar mais sofisticado e guiado pela fotografia. 

Parece ter havido um desprendimento do modelo anterior, de falar das viagens, dos amigos e 

do jeito de viver deles, em troca da ousadia de apresentar um tema bem diferente do que vinha 

fazendo até então. Nesse momento, o sujeito do imaginário deixa de ser as “cool trips”, onde 

o tema era sustentado no estilo e na convivência dos amigos, e passa a um tema mais 

independente, evidenciado por uma linha de raciocínio e uma preocupação bem diferente no 

tratamento plástico para representar a história contada. Percebe-se que as cores, as imagens, o 

cenário, a edição das fotos, enfim, todos os elementos foram programados para narrar a 

história, assim, promovendo uma expressividade dos efeitos dos sentidos muito mais alinhada 

à questão estética do que à questão do grupo de amigos. As imagens dos primeiros catálogos 

apresentam uma quantidade muito maior de pessoas, reforçando a apresentação do grupo a 

que ele pertence - os amigos e praticamente embaixadores da marca - do que os catálogos 

mais atuais, onde a presença dessas pessoas é bem menor, e, quando elas aparecem, têm um 

papel mais funcional para mostrar uma roupa e não necessariamente para representar um 

personagem ou um estilo de vida.   

Parece que a marca não precisa mais das pessoas para ressaltar o seu valor de 

legitimidade, ela pode agora, por conta própria, tecer narrativas por meio dos seus ícones que 

entram e saem de cena com muita liberdade. Alguns até viram estampas de roupas que 

passam a ser peças de coleção, fato que ocorre principalmente com as camisetas. 

A maioria dos catálogos apresenta um moodboard ao final. Isso é uma característica 

muito forte da Osklen frente às outras marcas de moda. No início, eles estavam mais 

direcionados a mostrar os amigos da marca. Nessa composição de catálogos, a presença dos 

amigos vai cedendo espaço para os ícones, criados para reforçar a identidade do tema, 

complementados por cenas do making off e por elementos que ajudam a construir o repertório 

do imaginário de cada coleção. Nos últimos catálogos, o valor de legitimidade está mais 
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direcionado em expressar o nível de profundidade de conhecimento sobre o tema que a marca 

tem. Quanto mais experiência ela teve com o tema, maior o conhecimento que armazena e 

melhor condições de contá-lo ela terá.  

 

6.11.2.2 Estética 
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A ordem escolhida para apresentação dos valores analisados segue uma hierarquia de 

importância encontrada no estabelecimento das imagens. Nesse sentido, a questão estética é 

uma das composições mais numerosa em termo de imagens. Em todos os catálogos 

analisados, ela aparece. Por um lado, isso demonstra o compromisso que a marca tem em 

comunicar seu envolvimento com o design; e, por outro, a necessidade de se expressar 

imageticamente por meios iconográficos. Nesse painel, destacam-se também os ícones criados 

a cada coleção para dar maior representatividade ao próprio tema. 

O primeiro catálogo analisado, da coleção Alaska, foi elaborado no formato de revista. 

Os temas abordados construíam o estilo de vida com o qual a marca se identificava na época, 

e que precisava comunicar ao mercado: Havaí, Patagônia, San Onofre - Califórnia, The movie 

Alaska - Surfing the Montains, em poucas palavras, demonstravam: “qual é a minha praia”. 

Na capa, aparece uma preocupação funcional em mostrar as roupas vendidas dentro do que o 

catálogo anunciava como Elements of Style: Jeans, Pullovers, Polos, Jackets... Textos 

poéticos misturam-se a imagens capturadas pelos próprios viajantes: amigos e o criador da 

marca em suas cool trips -, escritos da seguinte forma. Roupas, calções, Taiti, California, 

viagens, tecidos, cores. Paixão pelo perfeito, pelos detalhes. Estilo, arte, o que é a vida sem 

eles? Deslizar na água, na neve, correr, subir, voar o mar. Tudo ao mesmo tempo. Antenas 

ligadas. Eterno verão. Nesse catálogo, os modelos eram os seus próprios amigos e as fotos 

retratam cenas dos lugares e ícones da cultura por onde passaram em suas viagens. Todos os 

textos são escritos manualmente, em letra cursiva, pelo próprio criador, transmitindo assim 

maior autenticidade nos sentidos, quase que imitando um diário de bordo. A língua escolhida 

já era o inglês, língua mundial: apesar de brasileira, a marca já apontava para uma posição 

internacional almejada, reforçada na descrição textual em uma das páginas: “Osklen, brazilian 

soul, young attitude, acting locally, plugged globally, unplugged [...]”. Algumas imagens do 

Alaska reforçam o aspecto esportivo da marca: golf, rugbi, surf nas montanhas, nas ondas, 

velejar. Naquele momento, a Osklen precisava comunicar que era uma marca de lifestyle, e 

não de expressão de moda. Esse catálogo apresentava a filosofia da marca para seus dez 

primeiros anos de existência. 

A partir da coleção Golden Spirit (2004), individua-se uma sofisticação no tratamento 

das imagens e na interpretação do imaginário como um todo. A marca passa a trabalhar com 

temas não necessariamente ligados às viagens do seu criador. Esses temas ganham mais 

consistência e passam a ser expressos por meio de uma estrutura fotográfica criativamente 

mais empenhada e planejada. Existe a escolha de um cenário específico, os modelos e os 

fotógrafos são profissionais, e a preocupação com a narrativa é muito mais evidenciada.   
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No catálogo Surfing the Montains, as roupas contam o tema escolhido e 

contextualizado na viagem ao Himalaia, por meio de suas estampas e formas. As roupas 

referem o tema, a viagem e contemplam os principais ícones do local. A imagem escolhida 

para representar o tema e a coleção ganha destaque em página dupla, sua figura associa a 

imagem que se forma depois de surfar a montanha, a forma do “S” na montanha em 

conjunção com as curvas do corpo do surfista de asas, remetendo a imagem do Ícaro. A 

locação desse catálogo foi feita em estúdio, diferentemente das duas coleções anteriores onde 

houve um aproveitamento do cenário da cidade do Rio de Janeiro. Apenas um modelo 

masculino e outro feminino foram fotografados sob sombras que remetem à vegetação local 

da viagem ou ainda aos símbolos de religiosidade. 

A coleção Ipanema, que apresenta uma linha de produtos mais estruturada, tem uma 

locação noturna na praia de Ipanema. A escolha do horário nesse local se contrapõe a 

qualquer possibilidade do cotidiano daquela época. A realidade contrastando com um sonho 

do criador. Uma praia noturna, descontraída, segura e até glamorosa, onde, a partir da calçada 

de Ipanema, você pode escolher o seu programa, curtir a praia, o mar, surfar ou sair com os 

amigos para curtir a noite. Nesse catálogo, desenhos e imagens interagem artisticamente 

apresentando ícones importantes de inspiração não só dessa coleção, mas também do lifestyle 

da marca. O lugar: divisa entre a praia de Ipanema e o Arpoador. O local: a calçada de 

Ipanema - estampada na capa e no ícone criado para a coleção, delimitando o espaço entre a 

praia e a cidade, associando a marca ao urbano e a natureza. O horário: o entardecer e o 

começo da noite, é o momento que a Osklen escolhe para vestir as pessoas, seja para relaxar 

ao final do dia ou para embarcar na programação da noite. O cenário: os coqueiros retratados 

de verde com preto do céu ao anoitecer ganham página dupla e também estão presentes nas 

logomarcas criadas na abertura e no fechamento do catálogo.  

Um ícone que transita fortemente pela maioria dos catálogos é a prancha. Não se trata 

de uma prancha moderna, direcionada à performance, mas sim de uma releitura das pranchas 

havaianas mais tradicionais, de grande tamanho e moldadas em madeira, que pode ser 

compreendida quase que como uma representação da “Alma Surf”. No catálogo da coleção 

United Kingdom of Ipanema, ela é praticamente personificada na pessoa do criador e na 

personificação da marca. Suas linhas representam o equilíbrio e a estética do oposto entre o 

masculino e feminino, o brasão pulsa no meio, como se fosse um coração e as cores são o 

“brancassê” da areia e o preto do asfalto, cores que representam, ao mesmo tempo, os 

conceitos da marca e o equilíbrio entre a natureza e o urbano. Na coleção Golden Spirit, o 

final do catálogo remete novamente à presença do criador, que termina de contar a sua 
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história e nela deixa a sua assinatura representada pela prancha que, ao flutuar 

contextualizado pela natureza, dá a impressão de um totem espiritual. É o processo da 

ausência que reforça uma presença. A estética desse catálogo é fortemente representada pela 

composição arquitetônica de lugares icônicos do Rio de Janeiro.  

Uma das coleções que se diferencia no tratamento estético pelo desenvolvimento de 

produto é a Trópicos (coleção de inverno). O catálogo explora a tridimensionalidade para 

mostrar o exercício de construção das roupas como se fossem peças esculturais, feitas com 

materiais quentes e robustas, mas com as cores do verão. Nessa coleção o criador quis 

homenagear a cidade de São Paulo, local por onde passa o Trópico de Capricórnio, e onde, no 

inverno, faz frio, diferentemente do Rio de Janeiro, de onde a marca vem. As fotos foram 

feitas em estúdio em um clima minimalista, sem nenhum elemento além da luz e dos modelos. 

É quase um catálogo artístico, cujo objetivo é ressaltar as formas geométricas das roupas, 

misturadas à androgenia dos modelos. Parece que, nesse momento, a marca tem necessidade 

de pontuar o fato de ter atingido um estágio de maturidade no design, mostrando uma 

elaboração estética diferenciada com acabamento de alfaiataria das roupas, bem diferente do 

que já havia mostrado até então.  

 

6.11.2.3 Pertencimento 
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O valor de pertencimento está muito ligado ao valor de legitimidade, ao lifestyle que 

são as inspirações mais presentes nos primeiros catálogos. Destacam-se algumas imagens 

nesse painel que parecem ter sido criadas especialmente para expressar com uma maior 

representatividade esse valor, como é o caso do brasão, criado na coleção Golden Spirit, 

inspirado na cultura imperial, em que os brasões identificavam a origem das famílias, e 

coloca, dentro desse brasão, símbolos que remetem à origem da marca. Nesse brasão, você 

tem a Osklen coroada ao centro em conjunção com o coqueiro e o K, simbolizando o criador 

Oskar, embaixo, as ondas e a cidade e o país de origem: Rio de Janeiro, Brasil. Essa é uma 

imagem forte de pertencimento, existe a questão do coroamento, a delimitação do território 

apresentada pelas linhas do brasão, apresentando que faz parte da “família Osklen”, a própria 

marca se apropria do local: Rio de Janeiro, Brasil.  

Outra imagem fortemente associada à questão do pertencimento pode ser observada 

quando a marca cria o United Kingdom of Ipanema, percebe-se que houve uma linguagem 

estética planejada para isso, a escolha da língua inglesa, a letra manuscrita, personalizada, 

como se fosse um convite da corte imperial e a própria ideia de transformar Ipanema em um 

reinado. Essa imagem pode ser observada, em um primeiro momento, na contracapa do 

catálogo dessa coleção, seguida da imagem de dois jovens com a prancha ao centro e, 

novamente, a presença do brasão ao centro da prancha, que impera e se destaca pela sua 

grandiosidade quando comparada com os representantes do condado ladeados 

descontraidamente. A página dupla, abrindo o catálogo, remete a um convite para conhecer o 

reinado de Ipanema, os representantes desse reinado, nessa cena, são bem diferentes 

esteticamente dos modelos que faziam parte da marca anteriormente, são mais jovens, mais 

internacionais. 

Como já referenciado anteriormente no valor de legitimidade, apenas, há de ressaltar 

que a presença do grupo é forte em vários catálogos, que sempre se preocupa em apresentar os 

seus representantes.  

 

6.11.2.4 Cultura 
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Existem duas linhas envolvidas no valor da cultura: a do lifestyle que vem por meio do 

comportamento das pessoas, e outra linha da cultura local. A cultura local é praticamente a 

representação da cultura carioca, que vem do seu envolvimento declarado com o Rio de 

Janeiro. Essa é uma das grandes sacadas da marca, ela escolheu o que tem de melhor do Rio 

de Janeiro, emprestando as características comportamentais da cidade, se consegue também 

conquistar uma internacionalização da marca, já que a escolha foi uma das cidades brasileiras 

mais conhecidas internacionalmente, pelo estilo de vida peculiar das suas pessoas, pela sua 

própria arquitetura urbana equilibrada com a natureza.  

Outro aspecto que se pode destacar é que sempre existe uma profundidade muito 

grande na leitura do tema escolhido, isso parece ser um exercício constante da marca. Quando 

ela escolhe como inspiração o skate, ou o oceano, ou a chuva, apresenta quase que 

didaticamente a cultura desses temas, reforçando com a apresentação do moodboard presente 

ao final do catálogo, mostrando cenas das pessoas, do local, da espiritualidade do momento, 

um making off do imaginário do criador interpretando o tema em questão. A cultura da marca 

interage com a cultura dos locais escolhidos como tema, apesar da existência de diferenças 

culturais, o ponto de cruzamento acontece a partir dos valores que são compartilhados entre 

elas. 

Em muitas fotos escolhidas para representar esse valor, nota-se a presença constante 

da cidade do Rio de Janeiro como cenário ou locação, isso acontece nos catálogos Golden 

Spirit, Ipanema, United Kingdom of Ipanema. 

 

6.11.2.5 Modernidade 
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Houve dificuldade de encontrar imagens que retratassem o valor de modernidade nos 

primeiros catálogos, mas, a partir do Surfing the Montains, ela começa a aparecer e se 

mantém praticamente em todos os outros catálogos. No Surfing the Mountains, já se revela 

uma modernidade por meio da simplicidade com que consegue expressar a cultura do local, 

da viagem ao Himalaia, da espiritualidade nas roupas. As fotos foram feitas em estúdio, de 

forma simples, mas a construção da visualidade se transpondo nas roupas e na cena é 

moderna.  

No catálogo United Kingdom of Ipanema, ressalta-se a modernidade pelo tratamento 

das linhas orgânicas da própria cidade, retratada de forma nostálgica, conseguindo uma 

integração entre as linhas da modelagem da roupa e as linhas da paisagem natural da cidade. 

Apesar de lugares clássicos - Pão de Açúcar, Corcorvado, o olhar moderno se dá pela estética 

do olhar fotográfico. 

A modernidade orienta também quase todas as imagens do catálogo Surfing the City. 

Os personagens jovens, o cenário dos grandes centros, a balada, da música eletrônica, do 

movimento das ruas, o skate usado como veículo, pois não ocupa espaço, não gasta 

combustível, é sustentável. 

As imagens da coleção Monsoons remetem a uma releitura moderna de aspectos e 

costumes tradicionais e antigos, representados na prancha, nas roupas, nas cenas da locação 

na casa, resultando numa linguagem contemporânea.  

Na coleção Trópicos, a modernidade impera. Como já indicado nos valores de estética, 

A modernidade sobressai pelo equilíbrio entre as formas construídas entre as diferentes 

posturas do corpo e as roupas. Utiliza-se recursos e elementos simples, seja na matéria-prima 

das roupas ou nos recursos para a montagem da cena ou ainda na fotografia em preto e 

branco. A proposta principal é apresentar a elaboração do design, para tanto, as imagens 

expressam uma forma moderna do novo luxo, que apresenta o equilíbrio entre o simples e o 

sofisticado. Isso acontece também no catálogo Oceans, ele parte de um design muito simples 

para interpretar o tema, mas o resultado da composição minimalista das imagens transporta a 

um clima moderno. 

  

6.11.2.6 Inovação 
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A inovação foi percebida nos primeiros catálogos pela forma de expressão de um 

estilo de vida, considerando que isso se refere há 10 anos, essa forma de orientação de 

comunicação era muito diferente do que se tinha no mercado: olhar um estilo de vida e 

interpretá-lo por meio da sua comunicação, antes mesmo do que no produto. Esse valor 

também pode ser percebido pelas imagens textuais, quase didáticas no catálogo Oceans, ao 

explicarem o processo de tingimento do tecido.  

De forma geral, pôde-se perceber que o valor de invovação não é uma questão tão 

enfatizada pela comunicação dos catálogos. Ela é um valor da marca, mas sua expressão não é 

potencializada pelos catálogos, talvez isso possa ocorrer por outros meios de comunicação da 

marca 

 

6.11.2.7 Cool 
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Esse é um dos valores mais associados à expressão simbólica da Osklen. O sentido de 

atualização, de frescor, de contemporaneidade, de jovialidade é presente em praticamente toda 

a composição de imagem dos catálogos, embora para a composição desse painel procurou-se 

destacar as mais representativas. Como ele interage e complementa outros valores, como, por 

exemplo, o de modernidade e o de glamour, muitas vezes, sente-se dificuldade em separar sua 

representatividade em um sentido mais puro nas imagens, assim, muitas imagens selecionadas 

para retratar esses outros dois valores se repetem nesse também.  

Esse valor fica mais acentuado a partir do catálogo Golden Spirit, percebe-se isso pela 

escolha do tema, buscando retratar um sentimento de superação, de vitória, representado pela 

atitude da modelo na fotografia, pelas paisagens retratadas e também pelo projeto gráfico e 

fotográfico.  

Outro catálogo bastante representativo desse valor é o da coleção Ipanema. Ele se 

apoia nas características charmosas do estilo carioca, e com naturalidade as expressa por meio 

dos elementos mais simbólicos da cidade.  

Já na coleção Monsoons, o aspecto cool pode ser notado pela própria locação, no meio 

da natureza, uma casa moderna, glamorosa e cool. 

 

6.11.2.8 Brasilidade 
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O valor de brasilidade da Osklen é apoiado em conceitos refinados e de vanguarda 

ligados a uma realidade mais atualizada, um Brasil mais inovador, economicamente mais 

ativo e internacionalizado. 

Para expressar esse valor, de uma forma geral, a marca apoia-se em lugares mais 

simbólicos e que têm uma representatividade internacional, tais como o Cristo Redentor, o 

Pão de Açúcar, a questão da natureza, os coqueiros, o mar, e dá para essa linguagem um 

tratamento mais sofisticado e internacional.  

Outra questão interessante consiste na criação da assinatura Brazilian Soul. Logo no 

primeiro catálogo analisado ela já aparece. Nessa assinatura, ele começa a explorar os 

benefícios emocionais da marca, ou seja, o que tem de mais sentimental, afetuoso e emocional 

no comportamento do brasileiro. Ele eleva isso a uma característica de valores reais, que vêm 

da realeza. A ideia era buscar diferenciais do Brasil que fossem representativos 

internacionalmente. Uma vez que não se tinha isso por meio de produtos nacionais e nem 

outro tipo de competitividade na época, a marca propõe destacar a “alma brasileira” a partir 

dos valores do povo brasileiro e da natureza, aspectos que eram elogiados internacionalmente. 

E ele lança mão dessa assinatura e também de outra que não se conseguiu mostrar nas 

imagens, mas que passa a estampar as camisetas: “Cool and brazilian”, sempre na língua 

inglesa, como forma de internacionalizar a marca. 

Esses valores são mais encontrados nas imagens dos catálogos Golden Spirit, 

Ipanema, Oceans e Vento. 

 

6.11.2.9 Ser Saudável 
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O Olhar, aqui, para esse valor, está mais ligado à questão da espiritualidade e da 

religiosidade do que à questão atlética e da prática dos esportes. As imagens selecionadas 

normalmente apresentam a natureza de forma sagrada. Um elemento sempre constante, e que 

já foi indicado anteriormente, é a prancha. Ela remete a uma conotação atlética, esportiva, 

mas a forma como ela é posicionada assume um papel de entidade, figurando como um totem 

religioso ou uma imagem sagrada.  

Outra característica é a atitude de saudação para com a natureza, simulando um ritual 

religioso, ora com o mar, ora com as montanhas. Uma demonstração de respeito para com 

eles acima de qualquer coisa. Por exemplo, no catálogo da coleção United Kingdom of 

Ipanema, vê-se o close na mão do Cristo, que dá, que pede e que abençoa (Cristo Redentor - 

RJ). 

No catálogo Monsoons, salienta-se uma janela que remete a um quadro com um 

espírito pairando no ar. No catálogo Oceans, a imagem é dedicada à profundidade dos 

oceanos.  

 

6.11.2.10 Tradição 
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O valor de tradição está associado principalmente aos símbolos que a marca cria para 

identificar algumas de suas criações, como é o caso do brasão e a coroa, que têm sua origem 

ligada tradicionalmente ao império. 

Em outros momentos, essa tradição está muito ligada ao sentido de legitimidade, 

como, por exemplo, ser tradicional no surf (primeira página formato revista no catálogo 

Alaska) ou ainda nos oceanos, imagem de Jacques Cousteau. 

Nesse sentido, a marca utiliza-se muitas vezes de uma simbologia tradicionalmente 

legítima para narrar suas criações. Outros valores interagem e se complementam ao de 

tradição dentro da proposta da Osklen: pertencimento, legitimidade e cultura.  

 

6.11.2.11 Sustentabilidade 
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Nessa análise, entende-se que o valor de sustentabilidade está ligado ao contato com a 

natureza, com o ambiente natural, o que pressupõe um cuidado com a sustentabilidade. A 

marca institucionalmente já tem embutido em suas atividades a orientação para a 

sustentabilidade, como, por exemplo, o e-fabrics, o trabalho com materiais sustentáveis, as 

fundações, mas isso não é uma causa que se percebeu importante na comunicação dos 

catálogos,  

 

6.11.2.12 Glamour 
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O glamour vem como complementaridade dos valores de estética, do cool e da 

modernidade. Assim como a modernidade, o glamour vem por uma sofisticação do 

minimalismo, pela simplicidade. O glamour é o fascínio, o charme,  

Foram selecionadas para esse painel imagens que se destacassem, pois esse valor 

permeia-se por outros valores e, portanto, imagens que o representam também poderiam estar 

nos outros painéis.  

 

6.11.2.13 Desafio 
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Esse é um valor que foi adotado para ser representado mais nos primeiros catálogos da 

marca: catálogo Alaska, no Golden Spirit e no Surfing the Montains.  

O valor de desafio foi bem representado por meio das cool trips, as quais sempre 

aconteceram em lugares diferentes, ousados e exclusivos. Teve-se dificuldade em imaginar a 

expressividade desse valor como tema para um novo catálogo, pois parecia um valor para 

determinar um posicionamento de início da marca, mas não atual.  

 

6.11.2.14 Romantismo 
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O olhar feminino do criador já é uma forma de expressividade do romantismo. 

Praticamente, todos os temas, exceto o Alaska, foram expressos por meio de imagens que 

compõem um clima romântico. A fotografia em preto e branco exerce uma conotação forte 

nesse painel, existe um sentimento romântico que paira no ar, nas atitudes dos modelos, sejam 

em pares ou mesmo sozinhos.  

Outro aspecto muito presente em praticamente todos os catálogos e que se encaixa na 

expressão do romantismo, com uma abordagem mais sensual, são os ombros, fixando-se 

como uma marca registrada da marca.  
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Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e 

cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha 

toalha de banho e sabonete, meu isso, meu 

aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são 

mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de 

uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, 

indispensabilidade, fazem de mim homem-anúncio 

itinerante.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas considerações finais, são ressaltados os conceitos que mais se destacaram ao 

longo do estudo, os principais pontos de aprendizado e a contribuição que se espera oferecer à 

teoria da comunicação na gestão de marcas, com a realização deste trabalho. Nessa 

perspectiva, tecem-se também algumas considerações sobre o processo desenvolvido, bem 

como recomendações para novas pesquisas que se disponham a prosseguir na linha de 

investigação aqui aberta. 

A importância do conhecimento do imaterial da marca pelos autores das teorias da 

imagem e da mídia é um assunto que venho estudando há algum tempo, mas nunca nessa 

vertente conjunta da comunicação e semiótica, principalmente, nos conhecimentos da 

semiótica da cultura.  

Os autores referenciados neste estudo para organizar os pensamentos de teoria das 

marcas apresentaram estruturas diferentes uma das outras, mas, em todas elas, está presente a 

necessidade de se estabelecer uma proposta de valor para a marca, assim como a importância 

de se construir a organização simbólica de representação desses valores.  

No sentido de imaterialidade, ao tratar-se do conceito de “fábricas do futuro”, 

enunciado por Flusser, como sendo os locais em que os homens aprendem como funcionam 

os aparelhos eletrônicos, de forma que tais aparelhos possam, depois, em lugar dos homens, 

promover a transformação da natureza em cultura, pode-se referir que a Osklen se posiciona 

como uma “fábrica do futuro”. A empresa promove a cultura da marca por meio dos seus 

catálogos, como nos aparelhos eletrônicos de Flusser.  

A partir do tema escolhido para a coleção, antes de qualquer preocupação com o 

desenvolvimento da linha de produtos, a Osklen inicia o processo de construção do seu 

imaginário para esse tema, que é possível denominar como cultura do tema escolhido. Com 

profundidade de conhecimento e sempre a partir de uma construção imagética, cada catálogo 

narra uma história das experiências vivenciadas pelo diretor-criativo; narração, esta, apoiada 

no clima, na atmosfera, nos looks e nas atitudes dessa vivência. Isso se transforma em cultura 

da marca e é promovido em suas relações comunicacionais com o mercado.  

Ao “fabricar” cultura, a Osklen promove conteúdo de conhecimentos, informações e 

inteligências, diferenciando-se pela qualidade desse conteúdo imaterial. Nesse aspecto é 

importante retomar as colocações sobre a força do conhecimento apresentadas por Gorz, 
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quando ele o assume como principal força produtiva e posiciona que os produtos da atividade 

social não são mais produtos do trabalho cristalizado, mas sim do conhecimento cristalizado.  

A Osklen tem a habilidade de colocar conhecimentos cristalizados expressos numa 

coleção e representados simbolicamente em seus catálogos a partir da construção de imagens 

fotográficas, textuais, gráficas e iconográficas.  

A origem da inspiração para construção do conteúdo imaterial da Osklen vem do 

conhecimento - monopolizado por seu criador - da essência da “alma surf” e do estilo de vida 

do Rio de Janeiro. Ele apropria-se intelectualmente, de tal forma, dessas duas linhas que faz 

parecer que está bebendo em uma fonte particular, somente dele. Esse conteúdo imaterial 

proporciona benefícios diferenciados para a marca. Isso vai ao encontro do que Gorz 

apresenta sobre as mercadorias que têm forte conteúdo imaterial, e que têm sua fonte no 

monopólio do conhecimento, na exclusividade das qualidades que esse conhecimento confere 

às mercadorias que o incorporam, e na capacidade da empresa para conservar esse monopólio, 

ligada proporcionalmente à rapidez com a qual ela consegue inovar, promover suas inovações 

no mercado, ultrapassar e surpreender seus concorrentes. 

Beber diretamente na fonte e considerar-se parte dela faz com que a Osklen 

desenvolva um trabalho diferenciado e legítimo na construção do seu imaginário. Essa, talvez, 

seja sua maior propriedade, que a diferencia e ainda lhe dá uma posição difícil de ser copiada 

frente a outras marcas do mercado. 

Hoje, as relações de troca não são mais motivadas só pelo desempenho do produto, 

mas principalmente pelo desempenho das experiências que ele proporciona. É o homo-ludens, 

definido por Flusser em ação, esse novo homem não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar, ele 

deseja experimentar, conhecer e sobretudo, desfrutar. Praticamente, isso é o cerne da análise 

desenvolvida sobre a marca Osklen. O processo de personificação da marca traz as sensações, 

permite vivenciar o estar no Himalaia, no Alaska, ou em qualquer outra cool trip do criador, 

mesmo que jamais se tenha tido a ideia ou a oportunidade de realmente realizá-las. O 

imaginário criado pela Osklen é compartilhado com os usuários de suas roupas, que passam a 

pertencer a esse mundo (muitas vezes, chamado de “United Kingdom of Ipanema”) e, a partir 

dele, autoexpressam-se. 

As “não-coisas”, assim, classificadas por Batello, ganham relevância e dessa forma 

potencializam a força do capital simbólico da marca. O valor da posse das coisas é transferido 

para o acesso às informações. Possuir uma saia é totalmente diferente do que ter acesso às 

informações que uma roupa comporta. Se não tiver essas informações, não há sentido algum 
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na posse. Fato que reforça ainda mais a questão apresentada por Rifkin anteriormente, de que 

ter, guardar e acumular, nessa nova economia, faz cada vez menos sentido. Comprar um 

sapato apenas como função de proteção não tem valor algum, mas um sapato da Osklen ou até 

do Christian Louboutin pode ter um valor enorme, pelo conteúdo imaterial e simbólico que 

carrega. 

O conteúdo imaterial da marca deverá representar as características da personificação 

da marca. Na moda, o conhecimento do estilo de vida é fundamental para que suas 

informações possam ser usadas nesse processo de personificação da marca, funcionando, 

dessa maneira, como benefícios de autoexpressão para quem vestirá a roupa, pelo forte poder 

representativo simbólico que ela possui. Nesta pesquisa com a marca, detectou-se que esse é 

um dos aspectos que a Osklen praticamente domina. Ela dedicou-se fortemente a decifrar e a 

interpretar o estilo de vida nos seus 10 primeiros anos e conquistou uma forte percepção nesse 

sentido, o que estimulou muitos consumidores a querer compartilhar de seu estilo. 

Atualmente, orienta todos os seus esforços para conseguir agregar uma linguagem estética 

mais sofisticada, com um design global e contemporâneo, elaborado para atender esse estilo 

de vida.  

Dessa forma, foi possível perceber que os principais conceitos apresentados pelas 

teorias da imagem, da mídia e da marca são presentes nas práticas da marca escolhida para 

exemplificação no presente trabalho, seja de forma intuitiva ou programada. Um forte ponto 

de destaque nessa questão é o fato de a forma do seu criador sentir e vivenciar suas 

experiências se faz por meio da imagem, e, talvez, isso facilite a comunicação do imaterial 

junto ao seu público, uma vez que essa comunicação se daria de uma maneira “mais direta”. 

Uma das maiores contribuições deste trabalho foi conseguir aproximar as teorias de 

gestão de marcas às teorias de imagem, da mídia, da semiótica da cultura, uma vez que não 

foi encontrado nenhum trabalho nesse sentido durante as pesquisas realizadas.  

Um diferencial desta pesquisa é o fato de apresentar a análise da teoria praticada por 

uma marca do segmento de moda como exemplificação, assim, permitindo constatar que 

basicamente toda a teoria organizada se fez presente na análise da marca. A Osklen possui um 

reconhecimento em nível nacional e até mesmo internacional, e pode-se inferir que essa 

posição de reconhecimento deve-se muito ao seu trabalho de construção do imaterial da 

marca.  

Outra contribuição que se espera dar com esta tese é a proposta aviada para a análise 

da construção do imaterial da Osklen, que pode servir como ponto de partida para outros 



176 

 

 

estudos ou até mesmo ser utilizada para análises de outras marcas do setor de moda ou de 

diferentes setores. 

Como recomendação futura, seria interessante, a partir deste estudo, ampliar e 

aprofundar a análise do imaginário a partir da abordagem também de outras atividades 

comunicacionais da marca, visto que, neste trabalho, focalizou-se, apenas, a análise dos 

catálogos da marca.  

Ademais, outra possível vertente que complementaria este estudo seria a possibilidade 

de analisar a percepção do imaginário pela ótica dos consumidores da marca ou ainda as 

expressividades da marca captadas de forma espontânea nas mídias digitais, em blogs, sites, 

twitters e distintas redes sociais. 

Na busca ingênua em levantar as dimensões-chave que compõem o elemento imaterial 

da marca, ao final deste trabalho, desprendida de um questionamento tão complexo, sinto-me 

muito entusiasmada por ter vencido o desafio de ir além do entendimento material da marca, 

abrir fronteiras para uma nova área de conhecimento e, ainda, aplicar esses novos 

aprendizados no objeto de estudo pelo qual fui e permaneço seduzida, que é o mercado da 

moda. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE PESQUISA/ENTREVISTA  
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1. O que é marca para você? 

2. Quais são os principais componentes de uma marca? 

3. Dentre esses componentes, como poderíamos separar os que são tangíveis dos que são 

intangíveis? 

a. Tangíveis: 

b. Intangíveis: 

4. (testar Aaker) Se considerássemos como fatores formantes da marca: Produto, 

Organização, Personalidade e Símbolos, como seria essa divisão entre tangíveis e 

intangíveis? 

a. Tangíveis: 

b. Intangíveis: 

5. Vamos falar do produto Osklen: 

a. Em termos de Âmbito (coleção, alcance, distribuição) 

b. Principais atributos 

c. Usos 

d. Origem 

e. Usuários 

6. Vamos falar da Osklen como organização: 

a. Principais atributos da Osklen enquanto instituição 

b. Principais Valores  

c. Cultura 

7. Vamos falar de PERSONALIDADE da Osklen: 

a. Gênero (masculino, feminino, poderíamos falar de uma proposta sem gênero?) 

b. Idade 
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c. Classe socioeconômica 

d. Profissão 

e. Formação 

f. Características geográficas 

g. Quais as principais características comportamentais, estilo de vida da Osklen? 

i. Se ela fosse um carro 

ii. Se ela fosse um estilo de música 

iii. Se ela fosse um lugar 

iv. Se ela tivesse formas 

v. O que ela adora fazer nas horas vagas 

vi. Qual seria sua profissão 

vii. Qual(is) seria(m) seu(s) ídolo(s) 

viii. Seu programa favorito de TV 

ix. Se fosse um celular 

x. Se fosse um perfume 

Sobre EPM - Escala de Personalidade da Marca (EPM) – é um estudo desenvolvido e 

testado com um grupo compacto de características projetado tanto para avaliar quanto para 

estruturar a personalidade de uma marca. Envolveu mais de 1.000 participantes americanos, 

60 marcas bem-conhecidas e com personalidades distintas e 114 características de 

personalidade. Como resultado, 5 grandes dimensões – sinceridade, emoção, competência, 

sofisticação e robustez, 15 fatores e 42 facetas. Ver a seguir:  
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8. Como você classificaria a Osklen nessa Escala de Personalidade de Marca? Em quais 

dimensões/fatores/facetas ela se enquadraria? 

9. Você acha que essas 5 dimensões/15 fatores/42 facetas são suficientes para descrever a 

personalidade da marca? Teria alguma crítica ou sugestão/implementação? 

10. Vamos falar da PROPOSTA DE VALOR, que é composta pelos benefícios 

funcionais, emocionais e de autoexpressão: 

a. Quais são os principais benefícios funcionais da marca? 

b. Quais são os principais benefícios emocionais: 

i.  as principais emoções/sentimentos impressos pela marca? Ou que estão 

relacionados às experiências que a marca promove? 

c. Quais os benefícios de autoexpressão? Os principais benefícios que ajudam a 

expressar o estilo de vida do usuário? Aqueles que os usuários emprestam da 

Osklen para expressar seus desejos aspiracionais? 
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11. Ainda falando sobre a PROPOSTA DE VALOR, quais seriam as principais tendências 

de comportamento de consumo que se costuma observar para ajustar os valores da 

marca? Existe uma observação de tendências de outros mercados? Quais? 

12. Vamos falar da ARQUITETURA SENSORIAL da Osklen: 

a. Quais seriam de fato os “5 SENTIDOS DA OSKLEN”: 

i. VISÃO 

1. Cores 

2. Formas 

3. Tipologias 

4. Símbolos gráficos 

5. Imagens/objetos Visuais 

ii. AUDIÇÃO 

1. Altura 

2. Tom  

3. Ritmo 

4. Tipos de Sons 

iii. TATO 

1. Principais Materiais 

2. Texturas 

3. Temperatura 

4. Consistência 

iv. PALADAR 

1. Gosto 

2. Sabor (ácido, amargo, picante, doce, salgado) 
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3. http://www.docelimao.com.br/site/desintoxicante/principios/101

9-os-6-sabores-a-as-qualidades-das-atitudes-humanas.html 

v. OLFATO 

1. Cheiros, Odores (perfume da marca) 

13. Vamos falar sobre os provedores de experiência da Osklen, onde essa arquitetura 

sensorial é aplicada: 

a. Identidade Visual/Verbal 

i. Nome 

ii. Logomarca (a cada coleção cria uma? Para endossar tema?) 

iii. Símbolos 

b. Presença do Produto 

i. Design 

ii. Embalagem 

iii. PDV 

c. Co-Marcas (parceria Riachuelo, E-fabrics...) 

i. Eventos 

ii. Patrocínios 

iii. Merchandising 

d. Ambientes Espaciais 

i. Locais comerciais, industriais, promocionais da marca 

e. Redes Sociais 

i. Websites 

ii. Mídia Eletrônica 

f. Pessoas 
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i. Vendedores 

ii. Representantes 

iii. Prestadores de Serviços 

iv. Lojistas (multimarcas) 

g. Comunicações 

i. Propagandas 

ii. Catálogos 

iii. Revistas 

iv. Malas-Diretas 

14.  O que a Osklen tem do Oskar e o que o Oskar tem da Osklen? Quais as principais 

semelhanças? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




