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resumo

AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS de empresas globais esbarram em barreiras culturais

ao tentar transmitir a mesma mensagem para diferentes países. O cuidado e
o respeito com o nome das marcas e a linguagem utilizada em determinados
países devem-se principalmente às características regionais de cada um.
Assim, uniformizar a linguagem mundialmente é o grande desafio das grandes
corporações e, principalmente, das agências de publicidade. Em muitos
casos, a saída encontrada foi pensar globalmente e agir localmente.
Para tanto, as empresas, através de suas agências de publicidade, passaram
a desenvolver campanhas capazes de interagir com essa nova ordem,
destacando-se o segmento de cartões de crédito. Estas empresas mudaram
o conceito de comunicação de suas campanhas publicitárias, passando
de símbolo de status a substituto do papel-moeda e tornando o dinheiro
de plástico mundialmente aceito e difundido. Logo, esta pesquisa justificase a partir da necessidade de conhecer como as campanhas publicitárias
vêm conquistando diversos mercados, de maneira uniforme, por meio do
alinhamento global de comunicação e de uma linguagem padronizada.
Tendo como principal objeto o discurso publicitário globalizado, o objetivo
desta pesquisa está voltado para o entendimento das estratégias da
campanha “Não tem preço” do cartão de crédito MasterCard que consegue
alinhar-se globalmente e passar a mensagem de maneira uniforme para
culturas diferenciadas, mesmo recorrendo a valores particulares de cada
uma. Seguindo alguns teóricos de consumo e cultura, e tendências semióticas
contemporâneas em publicidade, analisamos 8 peças da campanha “Não
tem preço”, desse cartão de crédito, veiculadas no Brasil, na mídia impressa,
durante o período de 1998 a 2006.
Palavras-chave: Comunicação. Semiótica. Publicidade. Cultura. Consumo.
Cartões de crédito.

abstract

THE ADVERTISING CAMPAIGNS of global companies backfire due to cultural barriers

when they try to come across with the same message in different countries.
The concern and respect with the name of the brands and the language used
in some countries are mainly a result of the regional characteristics of such
countries. Thus, to standardize the language worldwide is the great challenge
for the large corporations and, mostly, for the advertising agencies. In many
cases, the solution was to think globally and to act locally. In such a way, the
companies, through its advertising agencies, had started to develop campaigns
capable of interacting with this new order. The segment of credit cards has been
especially capable of doing so. These companies had changed the concept of
communication within their advertising campaigns, being not only a symbol of
status, but also substituting the paper-currency and becoming the world-wide
accepted plastic money. Thus, this research is a result of the need to understand
how the advertising campaigns have conquered markets in similar ways by
means of a global alignment of communication and standardized language
in different markets. As this research main object is the globalized advertising
discourse; the aim of this research is to understand the strategies used in the
MasterCard credit card’s “Priceless” campaign, which has been able to get a
global alignment in order to pass its message though in a standardized way in
many different cultures, even though it makes use of cultural specific values.
In this research, using some background on culture and consumption theories,
we analyze 8 advertisement pieces from the “priceless” credit card campaign,
all published in the Brazilian printed media from 1998 through 2006.

Keywords: Communication. Semiotics. Advertising. Culture. Consumption.
Credit cards.

sumário

Introdução .................................................................................................. 11
Capítulo I..................................................................................................... 19
Capítulo II .................................................................................................... 43
Capítulo III ................................................................................................... 55
Capítulo IV .................................................................................................. 74
Capítulo V ................................................................................................... 101
Considerações finais ................................................................................. 120
Referências ................................................................................................ 123

sumário

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 11
CAPÍTULO I - O CONSUMIDOR E A GENERALIZAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO PROCESSO DE CONSUMO ....................................... 19
1.1 O caminho percorrido pelo consumo moderno
e a sua realidade contemporânea ........................................................ 20
1.2 O consumidor frente às transformações do seu tempo ............... 28
CAPÍTULO II – CULTURA E CONSUMO
NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO ............................................................. 43
2.1 Consumo e cultura na modernidade .............................................. 44
2.2 A identidade cultural versus culturas híbridas ................................ 45
2.3 A globalização da cultura ............................................................... 51
CAPÍTULO III - DO GLOBAL PARA O LOCAL, AS
TRANSFORMAÇÕES DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS .......................... 55
3.1 O entendimento das necessidades de expansão versus
sobrevivência das marcas no mercado global .................................... 56
3.2 O comportamento de consumo e o consumidor:
a necessidade de buscar cidadão global a partir das diferenças
culturais de cada mercado .................................................................... 57
3.3 A comunicação publicitária nas sociedades globalizadas e
o novo discurso publicitário ...................................................................... 67
3.4 Campanhas publicitárias globais – a visão dos publicitários ...... 69
3.5 Global e Local: Um caminho para a
comunicação publicitária ....................................................................... 72

sumário

CAPÍTULO IV – O TERMO “NÃO TEM PREÇO” COMO ELEMENTO
CHAVE DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA GLOBAL MASTERCARD ............. 74
4.1 As campanhas publicitárias para cartão de crédito –
do status ao valor emocional .................................................................. 75
4.2 O nascimento do conceito de campanha publicitária
“MasterCard - Não tem preço “ .............................................................. 87
4.3 Os resultados criativos gerados pelas trocas de experiências Das estratégias locais à comunicação global e vice-versa ................ 94
4.4 A percepção do elemento emocional da campanha publicitária
MasterCard - Não tem preço, reconhecido pelos consumidores ..... 96
CAPÍTULO V – ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS SEMIÓTICAS
ANÚNCIOS MasterCard ............................................................................. 101
5.1 Anúncio 1 – Camarote da Ópera .................................................... 102
5.2 Anúncio 2 - Futebol ........................................................................... 106
5.3 Anúncio 3 - Pescaria em Poconé .................................................... 108
5.4 Anúncio 4 - Carnaval em Salvador ................................................. 110
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 121
REFERÊNCIAS ............................................................................................... 124

Introdução

INTRODUÇÃO

Introdução

INTRODUÇÃO

O conceito de globalização transformou as práticas empresariais
em todo o mundo. A maneira pelas quais grandes corporações mudaram
seu posicionamento em relação à comunicação pode ser vista não só
pelo alinhamento de linhas de produto, mas também no alinhamento da
comunicação e na linguagem publicitária utilizada.
É inegável o crescimento do papel desempenhado pela publicidade
no mundo contemporâneo. Como disseminadora de mensagens em
escalas globais, a publicidade usa as grandes tendências em moda e a
ampliação da escala de informação, transformando aspirações em consumo
e movimentando o mundo globalizado. Pode-se constatar que se trata de
uma atividade complexa que sempre acompanhou e foi mola propulsora
do processo de expansão da economia em escala global (Mattelar: 1989).
A necessidade de expansão das empresas no mercado mundial e,
principalmente, no Brasil, teve na comunicação publicitária um elementochave para a divulgação de produtos e serviços. No século passado,
empresas como Unilever, Procter & Gamble e Colgate Palmolive tiveram na
publicidade, patrocínios de programas de rádio nas famosas soap operas, a
divulgação de seus produtos junto às donas de casa. Saindo desse contexto
inicial e avançando ao longo da história, essas empresas se tornaram grandes
corporações presentes no mundo todo pelo conceito da globalização.
Assim, a necessidade de traçar estratégias globais de comunicação
para diferentes mercados, em uma mensagem única de fácil assimilação
por culturas diferentes, tornou fundamental a parceria entre as agências de
publicidade e essas grandes empresas, a fim de promover seu crescimento
e sua sustentação nesses novos mercados.
Esses grandes anunciantes, por meio de suas agências de propaganda,
desenvolveram campanhas globais capazes de atender às necessidades
de expansão de mercado. As campanhas publicitárias com direcionamento
global e adaptações locais foram crescendo gradativamente à medida
que os interesses de expansão destas se faziam necessários. Dentro desse
contexto, executar estratégias de comunicação capazes de atender a essa
nova demanda de mercado tem sido o grande desafio para a publicidade.
Além disso, o ferramental disponível para alcançar tais caminhos está
cada vez mais sofisticado. Os estudos de mercados sozinhos, por meio de
pesquisas quantitativas e qualitativas, já não dão margem para entendermos
qual é a melhor linguagem de comunicação para envolver o consumidor.
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Estudos da semiótica e da neurociência já são comuns no mercado.
Utilizados pelos institutos de pesquisa, são algumas das formas encontradas
para avançar nos conhecimentos dos desejos e das necessidades dos
consumidores e traduzir isso em linguagem que pode ser compreendida
por diferentes mercados.
Quando se trata de avaliarmos exemplos de campanhas globais,
podemos encontrar exemplos de permanência na mídia há mais de cinco
anos. Isso só foi possível porque essas empresas entenderam que, para
trabalhar o conceito de globalização, devem utilizar estratégias capazes
de unificar mercados dentro das características locais de cada mercado.
Para nosso estudo, trabalharemos as campanhas publicitárias
desenvolvidas para os cartões de créditos, pois, além de ser um meio de
pagamento utilizado no mundo inteiro, o produto traduz bem o conceito dessa
nova ordem da publicidade com o alinhamento de comunicação mundial.
O produto cartão de crédito, por muitos anos, era o meio de pagamento
exclusivo para as classes mais altas, e, portanto, oferecia um certo status
a quem o possuía. Esse atributo permaneceu até o momento em que as
grandes bandeiras, por necessidade de expansão, democratizaram seu
acesso no mundo inteiro, como forma de popularizar o uso dos cartões nas
demais classes.
As campanhas de comunicação, tendo a publicidade como sua
principal ferramenta, multiplicaram-se e procuravam exaltar sempre as
idéias para todo o mundo. Associar o cartão de crédito à imagem de
algo prático, funcional e aceito em qualquer parte do mundo foi a saída
encontrada para popularizar esta moeda de plástico.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, escolhemos como corpus para
análise as campanhas publicitárias de cartão de crédito desenvolvidas pela
agência de publicidade McCann Erickson para a bandeira MasterCard,
pois se trata de uma campanha publicitária produzida por várias filiais da
agência em todo o mundo, inclusive no Brasil. A campanha é veiculada
em vários países e está na mídia desde 1998, sendo umas das mais bemsucedidas campanhas publicitárias globais, usando sempre o mesmo tema,
que, na versão em inglês, recebe o nome de “Priceless” e em, nosso idioma,
foi traduzida como “Não tem preço”.
Ao assistir a uma palestra do profissional responsável pelo planejamento
dessa campanha no Brasil, vislumbramos a oportunidade de desvendar, por
meio da pesquisa acadêmica, como uma campanha de comunicação em
nível global – e em especial no Brasil – alterou a imagem transmitida pelas
campanhas publicitárias dos cartões de crédito e se consolidou como a
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segunda marca deste produto no país.
Embora cada país tenha características próprias de mercado e enfrente
restrições regionais às suas práticas, a campanha publicitária da bandeira
MasterCard ultrapassa os limites impostos pelas teorias de marketing. Ela
sai do aspecto intransponível e usa as lições da globalização para mostrar
que as emoções, o prazer e o bem-estar de possuir um cartão de crédito
são bens universais, e a linguagem do “Não tem preço” é acessível a todos
aqueles que recebem a sua mensagem.
O objetivo desta pesquisa foi procurar entender quais mecanismos de
comunicação são usados e como foi possível falar de maneira uniforme com
tantas culturas diferentes, tendo como prioridade uma linguagem publicitária
única. Dentro deste contexto, procuramos compreender o processo de mudança
na comunicação das campanhas publicitárias de empresas globais - em
especial, das bandeiras de cartão de crédito - bem como a fórmula encontrada
para falar com tantos consumidores, respeitando suas diferenças locais.
Para este trabalho foi analisado ainda como a comunicação publicitária
mudou o conceito utilizado pelas bandeiras de cartão de crédito, que
anteriormente transmitiam status e poder e passaram a conferir também prazer
e satisfação ao consumidor, aliados a elementos de segurança e praticidade
nas transações comerciais.
O principal objeto de nossa pesquisa é o discurso publicitário
globalizado. O nosso estudo está voltado para o entendimento das
estratégias semióticas adotadas, que tornam possível falar de maneira
uniforme com culturas diferenciadas.
A nossa pesquisa foi dividida em cinco capítulos que apresentaremos
a seguir. No capítulo 1, “O comportamento de consumo e suas influências no
processo de decisão” foi divido em duas partes: Na primeira, intitulada “O
consumidor e a generalização do entendimento do processo de consumo”,
trabalhamos os três ciclos do consumo desenvolvidos por Gilles Lipovetsky,
produção e marketing de massa, sociedade de consumo de massa, e o
consumo emocional em seu livro, Felicidade Paradoxal (2006, p.23). Segundo
o autor;
Sociedade de consumo: a expressão aparece pela primeira vez nos
anos 1920, populariza-se nos anos 1950-60, e seu êxito permanece
absoluto em nossos dias, como demonstra seu amplo uso na linguagem
corrente, assim como nos discursos mais especializados. A ideia de
sociedade de consumo soa agora como uma evidência, aparece
como uma das figuras mais emblemáticas da ordem econômica e da
vida cotidiana das sociedades contemporâneas.
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A partir do pensamento do autor, a ideia foi entender como o
consumidor brasileiro vem se comportando na realidade do consumo em
relação aos ciclos desenvolvidos por Lipovetsky. Ainda na primeira parte,
trabalhamos o conceito da “cultura consumista” desenvolvido por Zigmunt
Bauman, em seu livro Vida para Consumo (2008), esta diretamente atrelada
aos conceitos propostos por Lipovetsky.
Já na segunda parte do capítulo, intitulada “O novo consumidor frente
às transformações do seu tempo”, trabalhamos os movimentos constantes
para entender os caminhos que acompanharão o consumidor do futuro e
no mundo de hoje. Há um exercício constante de autores, organizações,
empresas e agências de publicidade para entendê-los. Nessa última
parte reunimos uma série de trabalhos desenvolvidos para entender esses
movimentos, como o trabalho publicado pela agência de publicidade,
brasileira Click, chamado Trendzoom, coordenada pelo seu dirigente Abel
Reis, onde se debatem as principais correntes atuais do consumo.
Outro estudo trabalhado e que merece destaque é o Relatório PopCorn,
desenvolvido pela autora Faith PopCorn. Nesse estudo, a autora trabalha
com 16 tendências desenvolvidas a partir da sedimentação do conhecimento
de diversos especialistas. Para PopCorn, o futuro não surge do nada, mas
sim das confluências de fatores psicológicos, econômicos, demográficos e
sociológicos.
O capítulo 2, “Cultura e Consumo no cenário contemporâneo”, foi
dividido em três partes: na primeira, “Consumo e cultura na modernidade”,
apresentamos alguns olhares para cultura e consumo, dentre eles destaca-se
o pensamento do autor Mike Featherstone, em seu livro Cultura de Consumo
e Pós-Modernismo (1995), onde o autor trabalha três linhas distintas do
consumo (econômica, sociológica e psicológica). E também do autor Don
Slater, em seu livro Cultura do Consumo & Modernidade (2002), que relaciona
a sociedade e a cultura do consumidor com a modernidade. Para ele, a
compreensão do conceito de cultura de consumo está dissolvida pelas
áreas psicológica, sociológica e econômica.
Na segunda parte, trabalhamos a “A identidade cultural versus
culturas híbridas”. Nesta, o destaque fica por conta do pensamento do
autor Stuart Hall em seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade
(2006). Para o autor, estamos em um momento em que a estabilização de
nossa sociedade está em declínio e novas formas de identidades estão
surgindo. Contrapondo o pensamento do autor ainda nessa segunda parte,
trabalhamos o pensamento do autor Peter Burke em seu livro Hibridismo
Cultural (2003). Para ele, em nossa sociedade, vivemos em um mundo no
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qual todo e qualquer elemento cultural está sendo readaptado e reintegrado
nas culturas, como se estivesse em seu próprio berço. As práticas híbridas
podem ser identificadas na religião, na linguagem, no esporte e na música.
Burke argumenta que “exemplos de hibridismo podem ser encontrados em
toda a parte, não apenas em todo o globo, como na maioria dos domínios
de cultura”(2006, p.23). E, para finalizar, outro autor que destacamos é
Nestor Canclini em seu livro Culturas Hibridas, Para ele, o hibridismo referese a “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que
existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas,
objetos e práticas” (1997, p.19).
Na última parte do capitulo 2, intitulado “A globalização da cultura”,
trabalhamos o conceito do “sujeito pós-moderno”, proposto por Stuart Hall
(2006), que surge com o advento da globalização. Esse sujeito, multifacetado
e ancorado por diversas possibilidades de acesso à cultura, trouxe um
novo tipo de espectador no mundo contemporâneo, o cidadão global.
Contrapondo o pensamento do autor, apresentamos Jean-Pierre Warnier,
no livro A Mundialização da cultura (2003), que destaca que não é toda
cultura que está sendo globalizada, mas apenas determinados mercados
de bens culturais.
O capítulo 3, “Do Global para o local, as transformações das campanhas
publicitárias”, faz um panorama geral do crescimento da comunicação de
produtos globais na mídia mundial. Dentro deste contexto, a primeira parte
do trabalho, trata “o entendimento das necessidades de expansão versus a
sobrevivência das marcas no mercado global”. Partindo do pensamento de
Armand Mattelart (2004), “mercado globais e realidades locais” buscamos
entender como as grandes corporações multinacionais vêm trabalhando
suas respectivas marcas em cada mercado em que atuam.
Dando continuidade a esse pensamento do autor, procuramos entender
os aspectos culturais do consumo e saber como eles incidem diretamente no
seu comportamento. Na segunda parte do capítulo “O comportamento de
consumo e o consumidor: a necessidade de buscar cidadão global a partir
das diferenças culturais de cada mercado”, discutimos como as diferenças
culturais são tratadas na comunicação publicitária e como o respeito às
características regionais de cada mercado vêm trabalhando o conceito
de globalização.
Já na terceira parte do capítulo, apresentamos como marcas vêm
trabalhando o conceito de comunicação global e o respeito às características
locais na busca de um mercado único. Por meio das corporações de
publicidades globais, as campanhas publicitárias têm alcançado a expansão
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dos seus negócios. A visão dos publicitários foi abordada na quarta parte
do trabalho. Nela, podemos discutir as vantagens e as desvantagens de
se trabalhar dentro deste contexto de comunicação. Discutimos como as
estratégias de comunicação estão sendo trabalhadas dentro das agências
e como essa dinâmica de mercado expandiu o mercado publicitário.
Para finalizar o capítulo, discutimos o tema “Global e Local: Um caminho
para a comunicação publicitária“. Partindo da visão do autor Stuart Hall
(2004), refletimos como as marcas têm enfrentado os obstáculos culturais
e quais caminhos poderão ser trabalhos no respeito à identidade cultural
de cada país. A convivência de ambos será a chave para a manutenção
das marcas dentro em mundo globalizado.
O capítulo 4 apresenta a campanha publicitária da MasterCard e foi
dividido em três partes. Na primeira parte, “As campanhas publicitárias para
cartão de crédito – do status ao valor emocional”, fizemos um levantamento
de algumas campanhas publicitárias para cartão de crédito. Nesse pequeno
resgate, levantamos alguns momentos vividos por algumas bandeiras e
como foi trabalhada a comunicação publicitária para essas marcas, em
especial pela Visa.
A segunda parte focalizou o nascimento do conceito de campanha
publicitária “MasterCard – Não tem preço” . Foi realizado um levantamento
documental em que foram pesquisadas informações sobre a performance
de comunicação da marca. Nessa análise, foram utilizadas peças impressas,
que demonstram todo o caminho percorrido pela marca.
Dando continuidade ao estudo da marca, na terceira parte desse
capítulo coletamos, em entrevistas com os profissionais de criação e
planejamento da agência McCann Erickson, “Os resultados criativos gerados
pelas trocas de experiências - Das estratégias locais à comunicação global e
vice-versa”. Foi possível coletar informações sobre os bastidores da campanha
e como a troca de experiências entre eles resultou na campanha global
mais bem-sucedida na mídia internacional.
Na quarta parte desse trabalho, intitulada “A percepção do
elemento emocional da campanha publicitária MasterCard - Não tem
preço, reconhecido pelos consumidores”, foi analisado como a linguagem
trabalhada na campanha da MasterCard foi assimilada pelo mercado.
Para o seu desenvolvimento, realizou-se uma pesquisa com a seguinte
metodologia: amostra com 200 portadores de cartões de crédito, entre
os meses de outubro e novembro de 2009, seguindo os seguintes critérios
estatísticos: margem de erro de 7% e margem de segurança de 95%. O
objetivo dessa pesquisa foi procurar compreender o processo de mudança
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na comunicação das campanhas publicitárias das bandeiras de cartão de
crédito, em especial para a campanha publicitária da MasterCard “Não
tem preço”, objeto de análise de nosso estudo.
O capítulo 5 desta pesquisa foi dedicado à análise das estratégias
semióticas dos anúncios impressos da campanha publicitária MasterCard.
Para essa análise, seguindo uma tendência contemporânea das análises
semióticas em publicidade, fizemos uso de fundamentação e metodologia
extraídas da ciência semiótica. Em especial, entre outros autores, destacase a obra de Lucia Santaella, em seus livros Semiótica Aplicada (2001) e
Estratégias Semióticas da Publicidade (2010).
Outro autor que merece destaque é Roberto Chiachiri em seu livro
O Poder Sugestivo da Publicidade – Uma Análise Semiótica. As análises
semióticas nos abrem caminho para melhor entender como as relações
sígnicas se mostram capazes de nos conduzir a interpretações de valores
culturais universais traduzidos, muitas vezes, por valores culturais particulares.
Consideramos, pois, que nosso trabalho pode colaborar para essa temática,
pois vem, de certa maneira, preencher uma lacuna de trabalhos relacionados
ao vínculo entre o processo de consumo e a comunicação publicitária.
Assim, esta pesquisa justifica-se a partir da necessidade de conhecer
como as campanhas publicitárias vêm conquistando, com um alinhamento
global de comunicação, mercados de maneira uniforme, utilizando os
mesmos elementos de uma linguagem padronizada em diversos mercados.

Capítulo I
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1.1 O caminho percorrido pelo consumo moderno e a sua
realidade contemporânea
Para que possamos compreender e também situar o consumidor
em nossa sociedade atual, é recomendável recorrer a alguns autores que
podem corroborar com nosso estudo. Livia Barbosa, em seu livro Sociedade
de Consumo (2008), faz uma avaliação crítica sobre este tema e procura
elucidar os principais termos, antecedentes e históricos, levantando o estado
da arte neste campo.
Segundo a autora, a sociedade em que vivemos, intitulada “sociedade
de consumo”, termo amplamente difundido por intelectuais, acadêmicos,
jornalista e profissionais de mercado, recebe esse rótulo porque parece
ser a forma mais adequada para se referir à sociedade contemporânea.
Para ela, este termo apresenta uma dimensão singularizada do
consumo e pode acarretar em alguns problemas de ordem conceitual.
O ato de consumir, seja para satisfação de “necessidades básicas” e/
ou supérfluas, representa duas categorias básicas do entendimento da
atividade de consumo nas sociedades contemporâneas ocidentais, mas
também presentes em qualquer sociedade humana (2008. p.7).
Partindo deste pensamento, podemos afirmar que toda a sociedade
humana, para se reproduzir física e socialmente no ambiente em que vive,
necessita de elementos simbólicos de que sua cultura se compõe. Ela faz
parte dos costumes humanos mais rotineiros. A diferenciação se dá pelos
artefatos e objetos da cultura material. Essa diferenciação estabelece níveis,
classes e valores de cada sociedade de consumo.
O termo sociedade de consumo, geralmente, está associado a
outros conceitos que, na realidade, não passam de sinônimos. Não é difícil
encontrar “sociedade de consumidores”, “cultura de consumo”, “cultura
de consumidores” e “consumismo”. Entretanto, essas definições, por mais
próximas que sejam, dependendo do autor e do modo pelo qual se colocam
dentro do estudo ou da abordagem e da análise a que se destinam, podem
apresentar distinções claras.
Quando se trata de estabelecer distinções entre sociedade e cultura,
Barbosa ainda relata que, na visão de autores como Frederic Jamenson,
Zygmaunt Bauman e Jean Braudrillard, entre outros, “a cultura do consumo
ou dos consumidores é a cultura da sociedade pós-moderna, e o conjunto
de questões discutidas sob esse rótulo é bastante específico” (2008, p.10).
O que vemos aqui é a maneira pela qual é tratado o consumo, e a relação
que se tem entre ele, o estilo de vida, a reprodução social, a toda esfera
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cultural do indivíduo. Há, do mesmo modo, aspectos negativos gerados
por essa relação como a perda da autenticidade das relações sociais,
materialismo e superficialidade.
Barbosa também cita outros autores, como Don Slater, Daniel Miller,
Grant McCracken, Colin Campbell, Pierre Bordieu e Mary Douglas, que
“abordam a sociedade de consumo ou o consumo a partir de temas que não
são considerados pela discussão pós-moderna, mas nem por isso são menos
importantes” (2008, p.10). Esses autores trabalham o consumo sob perspectivas
distintas e tratam de analisar e explorar os motivos pelos quais os consumidores
consomem, e os reflexos desse ato, dentro da sua esfera cultural.
Os tipos de abordagens trabalhados pelos autores acima - na visão
da autora -, no que tange à maneira pela qual estudam a sociedade e a
cultura de consumo, têm as suas diferenciações, e cada conjunto deles
tem as suas argumentações para defender a sua tese sobre “sociedade
de consumo”.
O que podemos perceber é que os estudos, as análises e as críticas
desenvolvidas pelos autores têm a sua relevância no sentido de exploração
sobre o tema “sociedade de consumo” e eles, de certa forma, complementamse. Para que possamos ter uma melhor compreensão, devemos retomar
alguns conceitos.
Segundo Gilles Lipovetsky, em seu livro Felicidade Paradoxal (2006,
p.23), a expressão “sociedade de consumo” aparece pela primeira vez nos
anos 1920, populariza-se nos anos 1950-60 e seu êxito permanece absoluto
em nossos dias, como demonstra seu amplo uso na linguagem corrente,
assim como nos discursos mais especializados. Para o autor, “a ideia de
sociedade de consumo soa agora como uma evidência, aparece como uma
das figuras mais emblemáticas da ordem econômica e da vida cotidiana
das sociedades contemporâneas”.
Lipovetsky desenvolve um esquema evolutivo para descrever a
civilização consumidora em três grandes momentos: a primeira fase, “o
nascimento do mercado de massa - produção e marketing de massa”; a
segunda fase - “sociedade do consumo de massa”; e a terceira, “sociedade
do hiperconsumo”, que descreveremos a seguir.
A primeira era do consumo de massa tem início por volta dos anos
1880 e termina com a Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, dá-se o início
do processo de mecanização industrial e a produção de bens duráveis e
não duráveis em larga escala. Grandes máquinas começam a operar na
Europa e nos Estados Unidos para dar conta da produção desses produtos
como forma de expandir seus domínios além dos seus territórios de origem.
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Graças à evolução dessas técnicas de fabricação, empresas como a Ford
desenvolvem sistemas produtivos mais ágeis, que encurtam o processo de
fabricação de automóveis. Esse sistema foi responsável pela redução na
produção do Ford T que “passou doze horas e 28 minutos, em 1910, para
uma hora e 33 minutos em 1914” (2008, p.27). Essa metodologia de trabalho
ficou conhecida como modelo fordista de produção.
O avanço dessas técnicas fabris, capazes de produzir milhares de
produtos em série, criou uma nova ordem no aspecto comercial. A filosofia
anterior era baseada em produzir e vender menos com altas taxas de
lucratividade. A nova visão dos gestores era de se produzir mais e expandir
seus mercados: mesmo com uma margem baixa, o lucro viria pelo aumento
de volume de vendas. Essa ruptura com o passado e a adoção dessa nova
abordagem são os alicerces da fundamentação que conhecemos hoje
como marketing.
O consumo de massa desses bens duráveis, nessa fase, ficou limitado
a uma parcela muito pequena da população, uma vez que boa parte dela
conta com recursos escassos. Mesmo com todos os avanços produtivos, a
democratização do consumo só foi possível a uma pequena parcela da
população, com predominância da classe burguesa.
É dessa fase a origem do marketing de massa, com a padronização
dos produtos, quando as empresas precisaram investir em embalagens,
marcas e na comunicação dos seus produtos. É nessa época que começam
a surgir verbas destinadas à publicidade.
O aparecimento de marcas estabelece uma nova relação entre o
consumidor e o varejista. Se antes o consumidor ia ao encontro do vendedor
na busca de produtos e confiava em suas sugestões de compra, então era
o consumidor que ia à procura das marcas, sendo a garantia e a qualidade
dos produtos transferidos para o fabricante. O rompimento dessa relação
mercantil transformou “o consumidor tradicional, para o consumidor moderno”.
(2008, p.30).
Lipovetsky cita ainda que é dessa época o surgimento dos grandes
magazines. São grandes espaços destinados à venda de produtos, que,
por sua vez, adotam políticas agressivas de vendas, como forma de girar
seus estoques. Com grande variedade de mercadorias à disposição dos
clientes, possibilitava que estes escolhessem livremente as marcas que mais
lhe agradassem a preços baixos e fixos. Sem a necessidade de barganha ou
negociação - um rompimento com as técnicas dos armazéns do passado.
Esses novos magazines tornaram-se templos de consumo e,
conjuntamente com a publicidade, o democratizaram. A partir daí, eles
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estabelecem uma nova relação de consumo com seus clientes, a saber, a
geração do desejo, estimulando o ato do consumo. Vitrines, grandes salões,
decorações fartas e grande exposição de produtos começam a despertar
e apresentar a compra como um prazer. O simples ato de “conferir as
novidades”, sem que isso gere a compra em si, criou uma nova maneira de
ocupar o tempo da classe média. Para o autor, é a primeira fase da invenção
do consumo-sedução, o consumo-distração de que somos herdeiros até
hoje. (2008, p.31)
A segunda fase tem início na década de 50 e se estende por mais
três décadas. Foi marcada pela expansão da economia, pelo aumento
da produtividade do trabalho e regulação fordista da economia. Dá-se o
nome para essa fase de “sociedade do consumo de massa” ou “sociedade
da abundância”.
Se, na primeira fase a democratização do consumo foi freada pelos
baixos salários, sendo o acesso permitido a pequena parte da população,
principalmente à elite burguesa, a segunda se dá pelo aumento do poder
de compra dos trabalhadores, que viram seus salários sendo multiplicados.
O acesso a diversos bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos,
passaram a constar em maior número em lares na Europa e nos Estados
Unidos. Os consumidores passaram a ter mais liberdade de escolha. O crédito
é a peça fundamental da expansão do mercado. Com isso, a população
começou a ter acesso a uma “demanda material mais psicologizada e mais
individualizada, a um modo de vida (bens duráveis, lazeres, férias, moda)”
(2006, p.33) pertencentes apenas à elite mais abastada.
A melhoria nos processos de produção industrial, automatização das
linhas de montagem, da padronização e da especialização de produtos
permitiram a elevação da produtividade, como também a melhora nos
salários dos empregados, que, por sua vez, foi responsável pelo aumento
do consumo.
A produção em larga escala, atrelada à farta distribuição desses bens a
preços mais baixos, permitiu avanços em diversos mercados de menor poder
aquisitivo. A difusão do sistema “auto-serviço”, dos supermercados e depois
dos hipermercados, foi o meio utilizado para a venda a baixo custo desses
produtos e criou um novo modelo de consumo, a área das grandes redes
de supermercados. É dessa fase o surgimento do “Carrefour”, na França.
Durante essa fase, o marketing ganha força e as estratégias de entrada
e saída de mercadorias e suas respectivas marcas ganham ainda mais força.
O ciclo de vida dos produtos é reduzido para dar impulso à renovação e tirálos de moda significa a entrada de novos. As novas táticas de segmentação
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de mercado são implantadas tendo em vista atender às diversas faces
desse novo consumidor. Os elementos sócio-culturais e demográficos são
levados em conta na hora de desenvolver novos produtos.
O nascimento dessa nova sociedade é marcado pela melhoria das
condições de vida em que o bem-estar é obtido pela aquisição de bens,
estes, elementos-chave do consumo, tornando-se critérios imprescindíveis
para o progresso. Esse novo contorno da sociedade, obtido por meio da
elevação do nível de vida médio, revela um novo comportamento. Segundo
Lipovetsky, (2006, p.35),
A ambiência de estimulação dos desejos, a euforia publicitária, a
imagem luxuriante das férias, a sexualização dos signos e dos corpos,
criam uma sociedade que substitui a coerção pela sedução, o dever
pelo hedonismo, a poupança para o dispêndio, a solenidade pelo
humor, o recalque pela libertação, as promessas do futuro pelo presente.

Essa nova sociedade, pautada pelo desejo, vê na vida cotidiana e na
efervescência cultural um novo mote de consumo. O modelo econômico
aplicado parte do princípio de que a renovação constante de produtos, dos
estilos e da moda se dá pela sedução publicitária. O crédito em abundância
é o principal responsável por este novo momento do consumo, ancorado
pela farta exposição da marca na mídia. Os investimentos em publicidade
nesse período se multiplicam.
A sociedade de consumo nessa época tem uma necessidade
desenfreada por novidades, pela compra como prazer, o modo de vida
centrada pelos valores materialistas, a compulsividade pelas compras e
pelo esbanjamento. Há uma necessidade de se dar vida curta aos bens,
como forma de dar entrada aos novos; a publicidade e a mídia exaltam
esse novo modelo de prazeres instantâneos, de sonhos, do conforto.
O fim dessa fase é marcado pela revolução do conforto, da revolução
do cotidiano, da revolução sexual, que, para Lipovetsky, “está na segunda
revolução individualista, pautada pelo culto hedonista, psicológico, pela
privatização da vida e autonomização dos sujeitos em relação às instituições
coletivas.” (2006, p.36)
Esse ciclo termina no fim dos anos 70, sendo que a terceira fase faz
parte do nosso momento de consumo até os dias de hoje. Esse novo momento
em nossa sociedade é marcado pelo excesso de consumo, pelo consumo
desenfreado, o consumo pelo consumo e pela infinita necessidade de
adquirir bens sem que haja um limite determinado.
Intitulada de “sociedade do hiperconsumo”, essa fase é apresentada
pelo autor como “mercantilização moderna das necessidades e orquestrada
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por uma lógica desinstitucionalizada, subjetiva e emocional”. (2006, p.41) Se
antes o consumo era visto como uma forma de ostentação, que indicava
um estilo de vida, uma posição social dentro da sociedade, agora está mais
voltada para a qualidade de vida do indivíduo, com vistas a sua satisfação
emocional.
Nessa fase, o indivíduo busca bens para viver e não para sua ostentação
ou utilidade. A ostentação fica pra trás, já não se compra com o intuito de
mostrar uma posição perante a sociedade, há procura por bens que tragam
“satisfações emocionais e corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e
sanitárias, lúdicas e distrativas”. (2006, p.42)
Se nas fases anteriores o posicionamento de trabalho adotado pelo
marketing se dava por meio de estratégias tradicionais (perfil de consumidor
e estilo de vida), o esforço hoje é para trazer ao consumidor experiências
sensoriais. A geração de experiência traz ao consumidor a oportunidade de
interagir com os produtos dentro de seus locais de compra. Ambientação
sonora, difusão de odores, cenografias e experimentação de produtos são
elementos colocados à sua disposição para que tenham a oportunidade
de estar em contato com as marcas dentro da esfera emocional.
O esforço da publicidade não se dá pelos valores sociais que a marca
possa representar, mas sim pelos elementos emocionais que ela pode trazer.
Há um esforço contínuo para se estabelecer uma relação emocional dos
consumidores com as marcas, e isso é cada vez mais evidenciado nas
mensagens publicitárias atuais.
Para essa nova corrente, Lipovetsky dá o nome de “consumo emocional”.
Trata-se de uma fase que mostra um consumidor mais apaixonado pelas
marcas e vê nelas a oportunidade de criar mecanismos de individualização
de suas vontades, das suas expectativas em relação a ela, em seus gostos
e comportamentos.
As campanhas publicitárias deixam de enfatizar os benefícios funcionais
dos produtos e começam a difundir os valores da marca, o espetacular
e a emoção. É por meio da imagem criativa da marca que se dão a
diferenciação, a sedução ao consumidor e a venda.
O que fica claro nessa fase é que o consumo se torna mais intimista,
mais voltado para a individualização do consumidor. As marcas deixam
evidentes e, por meio de suas estratégias de comunicação, mensagens
em que a satisfação pessoal aparece em primeiro lugar. Esse novo cenário
evoca para o consumidor o direito de ter e provar produtos de qualidade,
uma vez que estes o diferenciam dos demais.
O hiperconsumo avança também em outras áreas como a médica,
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lazer e o turismo. A necessidade de prolongar a vida com tratamentos
estéticos o experimento a outras formas de lazer crescem a cada dia. O
consumo é a válvula de escape, uma maneira de driblar o envelhecimento,
as incertezas do futuro e a ansiedade cotidiana.
Se essa fase é marcada pelas incertezas e as satisfações básicas
de consumo já foram vencidas, chega a hora do consumo baseado nas
sensações, no prazer renovado e no experimento. Por esse motivo, há um
descarte mais rápido de bens e pela troca mais imediata. Esse movimento
cria a falsa sensação da felicidade, como se o descarte de um produto e
a aquisição de outro pudessem trazer felicidade.
O consumidor passa a ter mais liberdade de escolha por meios
eletrônicos como a internet, a experiência da compra virtual, dos programas
de compras, dos televendas e das lojas 24 horas. A rotina é alterada e cada
um escolhe a sua maneira de consumir no tempo e no espaço. A atividade
de consumo sai do conceito individualista para o hiperindividualista; o
indivíduo tende a se fechar cada vez mais nas suas escolhas e desejos.
Ao mesmo tempo em que os consumidores foram moldados a um
modelo de consumo desenfreado, cada vez mais existe a consciência
de que os recursos se tornam escassos. Uma nova consciência por parte
dos consumidores emerge em relação ao consumo responsável e pelos
conceitos de sustentabilidade.
Há uma cobrança por parte deles em relação às marcas e como elas se
relacionam com esse novo momento. Há um crescimento pelo consumo de
marcas “socialmente responsáveis”, “transparentes” e que tenham embutidos
em sua missão, valores e política, os conceitos de “sustentabilidade”.
Ao percorrermos as três fases do consumo capitalista descrito por
Lipovetsky (2006) temos que refletir que a realidade pautada pelo autor
em cada fase não retrata a realidade de países mais periféricos, como
o Brasil. Por sermos um país de dimensões continentais, de contrastes e
desigualdades, estas fases acabam emergindo dependendo da esfera de
mercado em que for analisada. O estudo desenvolvido pelo autor se dá
por países de economias mais desenvolvidas e centrais. Quando passamos
para a nossa realidade, temos que reanalisar cada fase e situar os diferentes
momentos que vive a sociedade brasileira.
Dentro das classes favorecidas economicamente, fica claro que as
possibilidades da tese desenvolvida pelo autor acontecem concomitantemente
com o tempo e o espaço. Vale ressaltar que, embora o consumo tenha se
tornado mais democrático, em que todos têm possibilidade de consumir e
adquirir os mesmos produtos, o poder econômico vai definir quem, quando
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e onde se pode fazê-lo.
Se partirmos da realidade brasileira, podemos observar que, dependendo
do olhar que lançamos para a nossa “sociedade de consumidores”, temos
as duas fases propostas pelo autor ocorrendo ao mesmo tempo. Os avanços
conquistados nos últimos anos proporcionaram um crescimento de consumo,
principalmente das classes C e D. Esse novo cenário proporcionou um
aumento do padrão de vida para essas classes e elevaram os seus gastos
não só na alimentação, mas também na compra de bens duráveis. Essa
expansão foi gerada pela estabilidade econômica, pelo aumento da
oferta de trabalho formal e, principalmente, em função do aumento do
crédito barato, um dos alicerces da “sociedade da abundância” citada
por Lipovetsky (2006).
O crescimento desenfreado do consumo proporcionado pelo crédito
fácil e acessível para as classes de menor renda, somado ao consumo
das demais, vem moldando uma nova sociedade de consumidores que
Zigmaunt Bauman, em seu livro Vida para o Consumo (2007), chama de
“cultura consumista”.
Essa “sociedade de consumidores”, baseada no consumo do descarte,
pela troca constante, pela depreciação do velho em detrimento do
antiquado, a favor do novo, é uma das características da sociedade pósmoderna e líquida definida pelo autor na mesma obra. Bauman define esse
“consumismo” como “um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de
vontades, desejos e anseios humanos, rotineiros”. (2007, p.41) Nessa nova
sociedade proposta pelo autor, os desejos não são sanados, a satisfação
nunca é plena, a vontade é constante. Há sempre espaço para a busca
do novo, para o melhorado.
Essa “cultura consumista”, de Bauman, está atrelada diretamente ao
“hiperconsumo” proposto por Lipovetsky. Vivemos em uma sociedade em
que a atividade de consumo, por si só, está presente em todas as classes
(dos excluídos aos mais ricos). O consumismo está devidamente presente
no cotidiano dos indivíduos. A sociedade contemporânea foi devidamente
treinada para o consumo ilimitado.
Já o “hiperconsumo” cria a expectativa de que todas as classes
consumirão igualitariamente; tem-se a falsa ideia da contração entre as
classes sociais. Nessa fase, o consumo é incitado e trabalhado como se todos
tivessem as mesmas oportunidades. Para que isso se torne uma realidade,
a comunicação publicitária é moldada tendo como objetivo principal
estimular o consumo, oferecendo inclusive os meios, sendo um deles o
crédito, como já descrevemos.
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Ao depararmos com a nossa realidade, podemos identificar que
as reflexões propostas pelos autores convergem no fato de que estamos
expostos a uma série de possibilidades novas, de novas escolhas que nunca
são sanadas ou atendidas.
Dentre essas, os consumidores são conscientes de que seus atos podem
trilhar caminhos para o bem ou para o mal. O chamado “dano colateral”
abordado por Bauman (2007) dá conta de que o consumo sem limites pode
causar danos irreparáveis ao consumidor – do endividamento, como forma
de manutenção do seu status ilusório, até o crime. Em uma esfera menos
apocalíptica proposta pelo autor, podemos perceber que o consumidor
está atento às mazelas provocadas pelo consumo inconsciente e vem
procurando agir de maneira mais racional em relação aos seus atos.
Como já dito por Lipovetsky (2006), a fase do “hiperconsumo” traz
um consumidor atento ao efeito irresponsável do seu ato de consumo. Ele
está mais preocupado de que maneira irá consumir, em que quantidade,
quais produtos, e se estes estão em consonância com a nova ordem de
sustentabilidade promovida principalmente pelas marcas.
Essa nova sociedade de consumo da qual fazemos parte vem se
transformando a cada dia. Os caminhos para se desvendar essas novas
perspectivas vêm se tornando uma busca incansável de intelectuais e
profissionais de mercado. A seguir, trataremos como esses caminhos vêm
sendo discutidos e abordados.
1.2 O consumidor frente às transformações do seu tempo
Há um movimento constante para entender os caminhos que
acompanharão o consumidor no futuro ou até mesmo no mundo de hoje.
Atualmente existem diversos autores, organizações, empresas agências
de publicidade, desenvolvendo trabalhos que têm por objetivo traçar
tendências futuras. Esse exercício de futurologia tem um motivo: orientar
empresas e suas respectivas marcas no planejamento de comunicação e
de marketing.
No afã de aproveitar qualquer nova oportunidade gerada por esses
estudos ou “tendências”, como costumeiramente o mercado proclama,
surgiram empresas sérias como BrainReserve, dirigida por Faith PopCorn. O
seu trabalho consiste em detectar tais tendências e vendê-las às grandes
empresas.
No início da década de 90, a autora desenvolveu o Relatório Popcorn.
Esse estudo mapeou 16 tendências no cenário mundial que indicavam
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mudanças relevantes na forma de como o consumidor enxergaria o seu futuro.
Para ela, o futuro do consumidor não surge do nada, mas da confluência
de fatores psicológicos, sociológicos, demográficos e econômicos, em que
diferentes especialistas percebem as peças de um quebra-cabeça do que
está por vir.
As principais tendências trabalhadas pela autora em seu livro são:
“encasulamento” - caracterizado pela busca por proteção, muito comum
em grandes centros urbanos. Consumidores preocupados com sua segurança
tendem a procurar produtos que permitam ficar mais tempo em sua casa,
como eletrônicos de alta performance (televisores de LCD, sistemas de hometheater), como também o convívio com amigos em grupos (jantares e reuniões).
Já a “aventura da fantasia” proporciona aos consumidores a
possibilidade de extravasar suas emoções, mas sem o risco a sua integridade
fisica. Locais como resorts com grande variedade de atrações,

Figura 1: Pista de Ski Dubai
Fonte: http://www.destinosdeviagem.com

e parques temáticos onde se pode esquiar, como já existe em Dubai,
nos Emirados Árabes, são exemplos desse tipo de tendência muito em voga
nos dias atuais.
Em “pequenas indulgências”, o consumidor compra para si pequenos
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presentes sem a necessidade de que estes sejam de luxo, mas que tenham
qualidade. Está caracterizado esse tipo de consumo de cafés especiais
das cafeterias boutiques, como a Nespresso. O produto personalizado é a
principal característica da “egonomia”. A necessidade de se ter produtos
sob medida faz com que consumidores busquem cada vez mais esse tipo
de opção. A Brastemp investe em produtos com esse apelo, e a empresa
mantém um site exclusivo para que o consumidor possa comprar seu produto
personalizado.
“Sair fora”, é o que chamamos da materialização de projetos pessoais
que trazem a auto-realização para o consumidor. É como se o mesmo saísse
de seu território habitual e buscasse novos desafios para sua vida. Podemos
citar pessoas que saem da agitação dos grandes centros urbanos na procura
de mais tranquilidade em propriedades rurais ou em cidades litorâneas.
Em “volta ao passado” é a busca pelo eternamente jovem, seja pelos
tratamentos estéticos ou pelo comportamento mais jovial. Nesse tipo de
tendência, os consumidores procuram comprar roupas que os deixem com
aparência mais nova.
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Figura 2: Imagens de Kidults
Fonte: http://fashionbubbles.com.br
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Correntes como a dos kidults, (adultos que ainda cultuam brinquedos ou
personagens da sua infância) são características presentes nessa tendência.
Uma prova disso é a venda de videogames como o Wii ou Playstation que,
em sua maior parte, é destinada ao público adulto. A busca pela saúde,
por uma expectativa de vida maior é uma das características da tendência
“sobreviver”. Empresas como o Grupo Pão de Açúcar investem em linhas de
produtos como a Taeq (vida em equilíbrio), com uma proposta de oferecer
produtos relacionados a cinco pilares: nutrição, orgânico, esporte, casa
e beleza. A Taeq oferece aos consumidores produtos mais saudáveis e
também propõe aos consumidores uma nova proposta de se viver bem.
O “consumidor vigilante” - é o indivíduo atento ao comportamento
das empresas em relação a ele próprio. A onda de protestos e cobranças
destes por produtos de maior qualidade é uma das causas desse movimento
que vem crescendo a cada dia em vários países principalmente por meio
das mídias sociais como Orkut ou em sites como o reclame.com.br.
Vivemos em um mundo em que 24 horas não é suficiente para se dar
conta de todas as tarefas diárias - “99 vidas” - demonstra essa tendência
em que o consumidor assume várias tarefas ao mesmo tempo, como assistir
televisão, navegar na internete, usar o telefone.

Figura 3: Ipod Touch
Fonte: http://www.apple.com
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Para dar cabo a tudo isso, fabricantes de celulares e aparelhos de
mp3 desenvolvem os chamados smartphones cada vez mais sofisticados,
onde se faz tudo e cada vez menos são utilizados para ligações telefônicas.
O Ipod Touch da Apple é um exemplo desses novos aparelhos.
“SOS, salve o social” - é o consumidor mais consciente com o meio em
que vive, preocupado com produtos politicamente corretos. Responsabilidade
social e sustentabilidade são as palavras de ordem para esses consumidores,
que procuram avaliar as empresas antes de comprar os seus produtos. Por sua
vez, empresas veem nessa tendência a oportunidade de aliar suas marcas.
O Banco Santander, ao adquirir o Banco Real no ano de 2008,
incorporou os valores de sustentabilidade e responsabilidade social adotados
anteriormente por esta instituição financeira.
Esse conjunto de tendências, previstas ainda na década de 90,
revelam que as forças estudadas há quase vinte anos por PopCorn já são
realidade no mundo contemporâneo. Nos cenários explorados pela autora,
tais tendências podem ser vistas como estímulos para o consumo a partir
das forças que regem o ambiente econômico, social e demográfico no
qual o consumidor está inserido.
Dessas tendências propostas pela autora, podemos extrair algumas
que se relacionam diretamente com a última etapa do consumo capitalista
proposta por Lipovetsky (2006) – o hiperconsumo. Os dois estudos estão
diretamente correlacionados no que tange a mapear o consumo.
Outros estudos mais recentes, também complementam o estudo
proposto por Popcorn(1991) e avançam, como é o caso do documento
produzido no Brasil pela Agência Click, intitulado “Trendzoom – um olhar
local sobre tendências globais de comportamento de consumidor” (2007).
A partir dos estudos iniciais desenvolvidos pela Aegis Group, a edição
brasileira prefaciada por Abel Reis, presidente da agência, apresenta um
estudo recente das tendências de consumo de países da Europa.À primeira
vista, Trendzoom(2007) pode não trazer uma realidade do nosso mercado,
mas o Brasil, por ser uma economia em expansão e globalizada, possui
vários elementos comparativos ao estudo. Por esse ângulo, podemos avaliar
sob vários aspectos que essas tendências se adaptam ao nosso cenário
de consumo.
Com Trendzoom(2007), podemos traduzir quais os caminhos que nos
próximos anos tomarão o mercado em relação ao comportamento de consumo,
mídia e comunicação. O estudo apresenta quatro grandes categorias –
“recolhimento”, “ataque”, “escape”, “organização” - que identificam os
sentimentos dos indivíduos dentro da sociedade. A reunião dessas categorias
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reflete os avanços contínuos da relação entre o consumidor e as marcas.
Se antes o trabalho das organizações era uma relação unilateral, em que
todo o trabalho de comunicação e marketing era realizado verticalmente,
hoje a relação tornou-se bidirecional e horizontalizada, e entender o que
o consumidor pensa, quer e necessita, tornou-se uma palavra de ordem.
Para a categoria “recolhimento”, mostram um consumidor cada vez
mais hedonista, preocupado com seu bem-estar, e com a busca por produtos
cada vez mas personalizados. Por mais que exista uma massificação de
produtos, empresas como a Nike criam a possibilidade do consumidor ter
o seu próprio produto.

Figura 4: Tênis Nike ID
Fonte: http://theshoegame.com

O consumidor está no comando de tudo e por isso busca, com esses
produtos, a sua individualidade. Para tanto, a personalização é a saída para
a satisfação de seus desejos. Em meio a um mercado de massa, encontrase a possibilidade de se sentir individualizado.
A geração de contéudo personalizado, por meio de blogs e mídias
sociais, como o Orkut, Facebook e Twitter, são cada vez mais usados pelos
consumidores. Nunca a privacidade dos consumidores foi tão invadida e
permitida na era da mobilidade digital. Confissões íntimas passam agora
a ser pública nessas redes. Os consumidores, por meio delas, criaram redes
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de relacionamento de amizades, afetivas, de trabalho e de tantos outros
assuntos de interesse dos internautas.
Ainda pela internet é possivel acessar mapas digitais variados, como
Google Maps e Google Latitude. Esses serviços de busca de localização
são acessados por celulares com recursos de internet. Grandes empresas já
consideram, em suas estratégias de comunicação publicitária, a utilização
da geolocalização para acessar seus consumidores potenciais.
Os consumidores ainda buscam por guias que ofereçam informações
de “como fazer”. As empresas, aproveitando essas oportunidades, ampliam
seus sites, criam blogs específicos de suas marcas e oferecem informações
extras e dicas de seus produtos.
Ainda na categoria “recolhimento”, uma forte tendência vem da
nostalgia dos anos 20, 40 e 50 e dos estilos desse período. O chamado estilo
“vintage” é visto também na procura por objetos, móveis, roupas ou pela
releitura deles em estilo mais contemporâneo, como é o caso da marca Nike.

Figura 5: Coleção de tênis Nike ID
Fonte: http://www.descolex.files.wordpress.com/2007/08/4115.jpg

Ainda nessa tendência, produtos clássicos de marcas como a Louis
Vuitton e Ray-Ban vivem em prestígio permanente. No Brasil, marcas
centenárias como a Granado fazem sucesso atualmente no mercado por
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carregarem essa longevidade por meio de sua tradição e pelo respeito aos
consumidores há mais de cem anos.
Na segunda categoria, “ataque”, o consumidor busca cada vez mais
comodidade, principalmente aqueles que vivem nos grandes centros urbanos,
como a cidade de São Paulo, extremamente congestionada pelo tráfego.

Figura 6: Complexo Cidade Jardim – São Paulo
Fonte: http://www.jhsf.com.br

Há uma integração cada vez maior dos espaços urbanos e complexos
residenciais a shoppings e escritórios como o complexo de luxo “Cidade
Jardim”, localizado na na zona sul da cidade de São Paulo.
Isso também pode ser refletido nos produtos multitarefas, não só nos
aparelhos eletrônicos, mas também em alimentos, e cosméticos, estes dois
últimos acoplados a vitaminas, sais minerais e recomendação de especialistas
sobre seu uso. Já nos eletrônicos, consoles de videogames, podem acessar
a internet, armazenar jogos, ouvir músicas, acessar vídeos, assim como o
mais recente lançamento da Apple, o tablets Ipad.
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Figura 7: Ipad da Apple
Fonte: http://www.apple.com

Os consumidores buscam segurança e produtos que reflitam a
sensação de proteção, seja em sua casa ou no ambiente de trabalho, e
sistemas de vigilância eletrônica, monitoramento à distância carros blindados,
principalmente como proteção à violência urbana das grandes cidades.
Já na categoria “escape”, os produtos se rendem ao prazer do
relaxamento e à sensação do toque. Proliferam nas grandes cidades
os chamados “spas urbanos”, localizados dentro de shopping centers,
aeroportos e hotéis onde se pode relaxar e cuidar do corpo, com massagens
e banhos revigorantes. Marcas como a Natura e Boticário, criaram linhas
com essa temática.
Terapia como a das cores são empregadas para dar suavidade e
leveza a locais de trabalho, casa e locais de grande circulação, como lojas,
tudo para tornar os locais mais prazerosos e relaxantes. A empresa Philips,
lançou no mercado uma luminária com módulo de leds chamada Living
Colours que, por mudança de cores, torna o ambiente mais relaxante.
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Figura 8: Living colours Philips
Fonte: http://www.philips.com.br

A cor, em especial, tem sido um atrativo para que as marcas invistam
em produtos mais chamosos. Empresas como a Dell Computadores, Apple
e Nike entre outras vêm investindo na diversificação delas a fim de oferecer
mais opções a seus consumidores.
Outro elemento trabalhado por essa categoria, é o que Trendzoom
(2007) chama de “fusão dos sentidos”. Empresas como a Brastemp, investem
em jantares noturnos nas alturas, como o Dinner in the Sky, onde aqueles
dispostos a pargar R$ 600,00 pelo jantar podem saborear pratos da alta
gastronomia, flutuando a 50 metros do chão.
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Figura 9: Dinner in the Sky – Brastemp
Fonte: http://www.temposemovimentos.com.br

A marca, ao desenvolver essa estratégia, sai do óbvio e propõe criar
um espaço diferenciado e proporcionar aos consumidores algo inédito e
inusitado. A última categoria trabalhada pelo livro, “reorganização”, traz um
consumidor mais reflexivo, preocupado consigo mesmo, com a sociedade
e com o meio ambiente. Nesse cenário, o consumo consciente apresenta
um novo consumidor, aquele preocupado com a ecologia.
A palavra sustentabilidade novamente aparece como palavra de
ordem, e o engajamento dos consumidores na defesa dessa temática
cresce a todo dia. Importantes varejistas como WalMart, Pão de Açúcar e
Carrefour já implantaram em suas lojas o programa de sacola retornável
para os consumidores.
Utilizando o jargão “menos é mais”, essa categoria é caracterizada
por querer tornar a vida mais simplificada, seja no trabalho ou em suas
residências. Empresas como a Philips têm como slogan global a frase Sense
and Simplicity (Razão e simplicidade), como foco central de sua estratégia
em todo o mundo. Optar por trabalhar menos, cultivar o ócio e usar o
tempo livre para desfrutar os pequenos prazeres da vida tem sido uma
fator importante. Cada vez mais encontramos consumidores trocando os
produtos industralizados pelos orgânicos nos alimentos, nas fibras naturais
dos tecidos das roupas ou ainda nos produtos de limpeza que não agridam
o meio ambiente.
Essa geração do pós-guerra, na faixa dos 45-65 anos, vem ganhando
destaque nas campanhas de diversos produtos, uma vez que boa parte
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dessa população encontra-se ainda economicamente ativa e, portanto,
para as marcas são influentes no mercado. Marcas como a Dove apostam
na real beleza, nos consumidores como eles são.

Figura 10: Campanha Real Beleza – Linha Dove
Fonte: http://www.dove.com.br

Ícones dos anos 60, 70 e 80, como Catherine Deneuve, Kim Bassinger
e Madonna, ainda estampam diversas campanhas publicitárias mundiais.
Ao mesmo tempo em que a longevidade proposta por Lipovestky
em hiperconsumo é fato, unir personalidades em volta dessa temática traz
resultados positivos para a marca. A responsabilidade social tem se tornado
algo imprescindível na comunicação organizacional das empresas. Prova
disso são os balanços sociais publicados pelas empresas, como resultado
dessas ações perante a sociedade.
Parte dos consumidores está à procura de produtos produzidos por
empresas cidadãs, que usam sistema de trabalho justo no seu processo fabril.
Nessa mira, encontram-se as chinesas, responsáveis por montar produtos
de marcas consagradas como HP, Dell, Apple, entre outras. Esse sentimento
vem cada vez mais sendo compartilhado pelos consumidores, e o senso
de comunidade é defendido. Cada vez mais esses cidadãos se recusam
a comprar produtos estampados por essas marcas se as condições de

40

Capítulo I | O consumidor e a generalização do entendimento do processo de consumo

trabalho não forem dignas para os trabalhadores.
Dentro desse aspecto, a união e colaboração mostram os consumidores
mais unidos em função dessa temática. O marketing boca-a-boca é uma
arma poderosa para a divulgação de uma marca. Nesse espiríto colaborativo,
a internet tem sido o canal de divulgação por meio de comunidades
virtuais, sites e até mesmo pelas empresas. A onda da co-criação, ou seja,
o consumidor tomando parte da elaboração do produto ou do processo
criativo de uma campanha publicitária tem sido intensificado. Algumas
marcas, como a Seda da Unilever, reposicionaram uma linha inteira de
produtos, tendo os consumidores como colaboradores.
Ao relacionarmos três perspectivas dos consumidores contemporâneos,
podemos infeir que o exercício proposto pelos autores se correlacionam. A
“sociedade do hiperconsumo” de Lipovetsky (2006), “O Relatório PopCorn”
de Faith PopCorn (1991), e Trendzoom de Abel Reis (2008) possuem muitas
semelhanças na contextualização do consumo e do consumidor. Empresas
já trabalham dentro dessa nova perspectiva, procurando cada vez mais
entender o que pensa esse consumidor frente a seu tempo e espaço. Segue
abaixo um quadro comparativo desses três movimentos.

Sociedade do
Hiperconsumo

Trendzoom

RELATÓRIO POPCORN

Abel Reis

Faifh Popcorn

Recolhimento

Volta ao passado
Egonomia

Ataque

Encasulamento
99 vidas
Sair fora

Escape
Aventura da fantasia

Gilles Lipovetsky

Sobreviver
Reorganização

Tabela 1: Quadro comparativo entre tendências
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Essa é apenas uma proposta de estudo para entendermos algumas
perspectivas do consumo e como ele se comporta em nossa sociedade
contemporânea. Outros estudos podem ser comparados e assim teremos
mais possibilidades de reflexão sobre o tema. Na esteira de detecção de
tendências ainda temos empresas como a “Trendwatching”, responsável por
varrer no mercado global o comportamento dos consumidores emergentes.
Anualmente, a empresa apresenta relatórios com as principais tendêcias
de comportamento de consumo.
O autor Joseph Jaffe, em seu livro O declínio da mídia de massa
(2008), apresenta os 10 princípios do marketing para o novo consumidor.
Segundo ele, “os profissionais de marketing já não dizem aos consumidores
o que estes devem comprar, onde comprar ou como comprar. É antes o
consumidor que dita termos e condições para o marketing.” (2008, p.41)
Como podemos perceber, o consumidor contemporâneo está em
constante mutação. Ele é produto do meio em que vive e se adapta às
novas condições macroambientais vigentes. Portanto, não há um modelo
de consumo, mas vários, entrelaçados em diferentes classes, condições e
momentos. As empresas sozinhas já não dão conta de ditar as regras de
mercado. A relação entre elas e o consumidor precisa ser estabelecida por
meio do diálogo e também por muitos estudos de mercado, pesquisas e todo
e qualquer ferramental de auxílio para um conhecimento mais profundo.
Por vivermos num mundo em transformação diária, e para entender
quais os caminhos que seguiremos no futuro precisamos recorrer a nossa base,
que é a herança cultural que carregamos. No próximo capítulo trataremos
da relação do consumo com a cultura.
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2.1 Consumo e cultura na modernidade
Conforme descrevemos no capítulo anterior, Lívia Barbosa (2008) expõe
que diversos autores trataram da cultura do consumo na sociedade pósmoderna. Quando se trata de “cultura” e “sociedade”, a autora diz que
“torna difícil falar sobre uma sem avançar na outra” (2008, p.9). Por essa
razão, é importante que se faça distinção dependendo do tipo de análise
que se venha a fazer.
Dentre diversos olhares para cultura do consumo e trabalhando dentro
de uma perspectiva pós-moderna, Mike Featherstone, em seu livro Cultura de
Consumo e Pós Modernismo (1995), trabalha três linhas distintas (econômica,
sociológica e psicológica) sobre o tema:
A primeira é a concepção de que a cultura de consumo tem como
premissa a expansão da produção capitalista de mercadorias, que deu
origem a uma vasta acumulação de cultura material na forma de bens
e locais de compra e consumo. Em segundo lugar, há a concepção
mais estritamente sociológica de que a relação entre a satisfação
proporcionada pelos bens e seu acesso socialmente estruturado é
um jogo de soma zero, no qual a satisfação e o status dependem da
exibição e da conservação das diferenças em condições de inflação.
Nesse caso, focaliza-se o fato de que as pessoas usam as mercadorias
de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais. E, terceiro
lugar, há a questão dos prazeres emocionais do consumo, os sonhos
e desejos celebrados no imaginário cultural consumista e em locais
específicos de consumo que produzem diversos tipos de excitação
física e prazeres estéticos. (1995, p.31).

Sob essas três linhas, a produção do consumo, os modos de consumo
e o consumo dos sonhos, imagens e prazeres, para Featherstone, a cultura
do consumidor vem da expansão capitalista e dos avanços obtidos pelos
novos meios de produção. Com a criação de novos mercados, houve a
necessidade de educar os indivíduos a serem consumidores. Para o autor,
esse processo de sedução e manipulação utilizou-se de estratégias de
marketing e propaganda. Há críticas em relação a esse modelo utilizado,
embora tenha levado a avanços no aspecto de uma sociedade mais
igualitária, proporcionando aos indivíduos uma maior liberdade. Isso acarretou
em circunstâncias que tornaram os indivíduos distantes dos valores e das
relações sociais mais autênticas.
Já Don Slater, em seu livro Cultura do Consumo & Modernidade (2002),
relaciona a sociedade e a cultura do consumidor com a modernidade. Para
ele, a compreensão do conceito de cultura de consumo está dissolvida
pelas áreas psicológica, sociológica e econômica.
Seguindo o pensamento do autor, no mundo contemporâneo, o
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consumo tornou-se o foco central da vida social dos indivíduos. Para ele,
toda e qualquer atividade social, valores culturais e identidades estão
focadas e orientadas em relação ao consumo, em vez de serem para o
trabalho, cidadania e religião.
Assim como Featherstone (1995), Slater descreve que há uma crítica
negativa em relação a esse foco no consumo. Segundo ele, para alguns
críticos esse foco vivido pela sociedade contemporânea é visto como
materialista, e o valor social das pessoas é pautado pelo que elas têm e
não pelo que são.
Ambos os autores defendem que se compreensão do consumo
no formato em que o conhecemos hoje se ampara na visão sociológica
do mundo. Para tal, o entendimento e a compreensão do indivíduo são
necessários para que possamos situá-lo nos dias de hoje. Não há como
dissociar de outros campos o conhecimento o entendimento do consumo,
pois trata-se de estudos interdisciplinares. Entender a cultura do consumo,
segundo Slater (2002), é entender a trajetória histórica de nossa sociedade
pós-moderna.
A cultura de consumo, pós-movimento da globalização, estreitou
fronteiras e tornou o indivíduo totalmente fragmentado frente a seu mundo.
Para que possamos conhecê-lo melhor, precisamos entender as constantes
mudanças ocorridas dentro do seu meio.
2.2 A identidade cultural versus culturas híbridas
Quando pensamos na direção em que o consumo moderno caminha,
temos que pensar nos elementos culturais que o cercam e em que modelo
de cultura ele está inserido. Para que possamos situar o momento em que
vivemos, devemos refletir sobre as constantes mudanças que se dão na
sociedade contemporânea de consumo.
Partindo de alguns autores, como Stuart Hall em seu livro A Identidade
Cultural na Pós-Modernidade (2006), verificamos que estamos em um
momento em que a estabilização de nossa sociedade está em declínio e
novas formas de identidades estão surgindo. Dentro dessa concepção, o
autor cita que vivemos uma “crise de identidade”, para ele, esta
...é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que
está deslocando as estruturas e processos centrais das saciedades
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social... (2006, p. 7)
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Dentro desse processo, pode-se perceber uma descentralização
do indivíduo moderno na sociedade, que se encontra fragmentado e
descentralizado no ambiente social atual. As mudanças provocadas pela
modernidade trazem uma nova concepção de identidade, a do “sujeito
pós-moderno”.
Esse sujeito surge de um novo formato, composto não de uma única,
mas de várias identidades. Para Hall, “essa identidade vivida por esse sujeito
está relacionada ao caráter da mudança na modernidade tardia; em
particular, ao processo de mudança conhecido como “globalização” e
seu impacto sobre a identidade cultural (2006, p.14).
Por outro lado, também segundo Hall, há alguns teóricos que defendem
que os efeitos da globalização têm enfraquecido as formas nacionais de
identidade cultural e, ainda para ele, outros teóricos argumentam:
...que a tendência em direção a uma maior interdependência global
está levando a um colapso de todas as identidades culturais fortes e
está produzindo aquela fragmentação de códigos culturais, aquela
multiplicidade de estilos, aquela ênfase no efêmero, no flutuante, no
impermanente e na diferença e no pluralismo cultural descrita por
Kenneth Thompson (1992), mas agora numa escala global – o que
poderíamos chamar de pós-moderno global...(2006, p.74)

Se correlacionarmos esses elementos dentro da pós-modernidade
global, citada por Hall, com a nossa sociedade de consumo podemos
perceber que existe uma pressão por parte das grandes corporações para
que, cada vez mais, os produtos sejam distribuídos de maneira semelhante num
maior número de mercados. E, para tal, esses bens se moldam num formato
em que as identidades culturais passam a ser partilhadas e fragmentadas.
Para Douglas e Isherwood (2006), os bens de consumo carregam
elementos culturais e de valores sociais em sua comunicação. Quando
representados tangivelmente, tornam visíveis os valores de uma cultura.
É visível notar que, ao difundir tais produtos, as corporações impõem a
cultura do país de origem. Para os autores, esses bens transmitem valores
e significados sociais de um determinado sujeito, mostrando como ele se
comporta dentro de seu meio e perante aqueles com que se relaciona.
Para que melhor possamos compreender o pensamento dos autores,
tomemos como exemplo a culinária, em especial o hambúrguer. Esse
sanduíche, conhecido por ser tipicamente americano, transmite exatamente
o estilo, os valores da identidade cultural de uma sociedade. Ele traz o valor
simbólico e toda a dimensão cultural da maneira de se consumir.
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Figura 11: Peça publicitária Mc Donald´s
Fonte: http://spotmagazine.wordpress.com

Um dos mecanismos empregados para a disseminação desse estilo
de consumo se dá pela expansão comercial, em especial por meio da rede
de restaurante McDonald´s. Embora o hambúrguer tenha a sua origem
na Alemanha, foi nos Estados Unidos que se tornou sanduíche de caráter
internacional. Com a expansão mundial, é difícil não reconhecer que quando
lembramos ou consumimos um hambúrguer, logo nos remetemos à cultura
daquele país.
Dentro da concepção de “sujeito pós-moderno”, proposto por Hall
(2006), vale ressaltar que a própria rede McDonald´s propõe, em suas
estratégias globais de atuação, criar variações de seus produtos. Ou seja,
a marca incorpora elementos de outras culturas para fortalecer o seu nome
nos locais onde atua, conforme podemos ver na imagem abaixo.
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Figura 12: Promoção Copa do Mundo Mc Donald´s
Fonte: http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/?p=18009

Todos esses elementos se fundem, tornando as identidades culturais
cada vez mais entrelaçadas umas às outras. Se um indivíduo recebe como
herança cultural diversos elementos que compõem a sua formação, é
nítido compreender, nesse cenário, que ele se torna um cidadão cuja
identidade é fragmentada e, ao mesmo tempo, formada por diversas
influências, pois se trata de um sujeito pós-moderno, inserido dentro do
contexto da globalização. É nesse cenário que o consumidor se enquadra
na sociedade contemporânea de consumo, tendo a cultura como um
elemento de extrema relevância.
Já o autor Peter Burke relata, em seu livro Hibridismo Cultural (2003), uma
variedade de objetos que são hibridizados no mundo de hoje; a variedade
de terminologias criadas para se discutir a interação cultural; a variedade
de situações nas quais os encontros culturais acontecem; a variedade de
possíveis reações a itens culturais e à variedade de possíveis resultados ou
consequências da hibridização da cultura a longo prazo. Dentre todas as
variações apresentadas pelo autor, podemos destacar, que:
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...não existe uma fronteira cultural nítida ou firme entre grupos, e sim
pelo contrário, um continuum cultural” Para ele, os linguistas há muito
vêm defendendo o mesmo ponto de vista a respeito de línguas vizinhas
como o holandês e o alemão. Na fronteira, é impossível dizer quando
ou onde o holandês termina e começa o alemão...(2003, p.2)

Em nossa sociedade, vivemos em um mundo no qual todo e qualquer
elemento cultural está sendo readaptado e reintegrado nas culturas, como se
estivesse em seu próprio berço. As práticas híbridas podem ser identificadas
na religião, na linguagem, no esporte e na música. Burke argumenta que
“exemplos de hibridismo podem ser encontrados em toda a parte, não
apenas em todo o globo como na maioria dos domínios de cultura”(2003,
p.23)
Tomemos como mais um exemplo, o rock and roll, que tem a sua
origem norte-americana, mas com diversas releituras e adaptações para
outras culturas.
Na imagem a seguir, um exemplo de como bandas de rock como a
argentina “Soda Stéreo”, incorpora influências de rock americano e inglês e cria
a sua própria identidade, compondo e cantando em espanhol, arregimentando
diversos fãs nos países de língua espanhola há mais de 20 anos.
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Figura 13: Capas de CD´s
Fonte: http://www.sodastereo.com

Para Nestor Canclini, o hibridismo são “processos socioculturais nos
quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se
combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (1997, p.19).
Ou seja, a combinação de práticas culturais gera novas possibilidades de
interação. O autor chama essa nova situação intercultural de hibridização
em vez de sincretismo ou mestiçagem, “porque abrange diversas mesclas
interculturais”(1997, p.19)
Conforme já descrevemos e exemplificamos, partindo do pensamento
proposto por Canclini, podemos refletir que, quanto mais promovemos a
interação não só de bens culturais, mas também dos de consumo - objeto de
nosso estudo - em um processo de ressignificação, originado pela interação
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de culturas, obtêm-se novas possibilidades de produtos.
Se, por um lado temos um sujeito fragmentado e descentralizado, como
propõe Hall (2006), quando o inserirmos no contexto de nossa sociedade
de consumo percebemos que todos esses fatores se dão em função das
múltiplas possibilidades que este consumidor tem em relação ao meio em
que vive.
A globalização é um dos fatores que promovem o deslocamento
desse sujeito transformado em consumidor. As múltiplas oportunidades de
bens à sua disposição favorecem experiências diversas proporcionadas
pela sociedade de consumo. Um dos elementos que contribui para essa
variedade de possibilidades se dá principalmente pela difusão da cultura
que, ao se fundir com outras, cria novas possibilidades de consumo.
2.3 A globalização da cultura
O sujeito pós-moderno proposto por Hall (2006) inseriu um novo tipo de
indivíduo dentro do cenário da globalização: “ele está muito mais conectado
às comunidades e organizações, no espaço e no tempo, tornando o mundo,
em realidade e em experiência, mais interconectado” (2006, p.67). Dessa
fragmentação e descentralização, surgiu um sujeito totalmente conectado
às novas experiências, sejam elas de bens culturais ou de consumo.
Esse sujeito, multifacetado e ancorado por diversas possibilidades
de acesso à cultura, trouxe um novo tipo de espectador no mundo
contemporâneo, o cidadão global.

51

Capítulo II | Cultura e consumo no cenário contemporâneo

Figura 14: Sujeito Globalizado
Fonte:http://luizreginaldo.blogspot.com/2009/10/revalorizacao-da-identidadecultural-e.html

Não há como dissociar o desenvolvimento mundial do crescimento
da disseminação cultural. Por meio da internet, pelos meios multimídias,
(CD, DVD), filmes, músicas e artes são rapidamente transmitidos em tempo
real em qualquer parte do globo.
O consumo desses bens culturais, seja com uma exposição de artes
em um museu do outro lado do planeta, ou da transmissão de um evento
musical ou, ainda, pela possibilidade de baixar pela internet uma música
de trabalho de uma nova banda de rock: tudo isso traz para o consumidor
a possibilidade de ter acesso a um novo padrão de cidadania.
Estes são apenas alguns exemplos dentro dos meios digitais. Se partimos
para outros meios, as possibilidades são infinitas. Das revistas aos filmes,
tendo como exemplo as estreias mundiais que demandam esforços de
comunicação infindáveis para divulgação global. Todo esse trabalho como
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objetivos, retorno do investimento e polpudos lucros para toda a cadeia
produtiva.
No que tange bens de consumo, há um esforço contínuo das
organizações para dar amplitude a essa atuação global. Com isso, procurase oferecer produtos que possam abastecer cada vez mais consumidores
em uma escala global, conforme podemos ver na imagem a seguir.

Figura 15: A expansão das marcas no mundo contemporâneo
Fonte: http://osinfiltrados.blogspot.com/

Nesse aspecto, fica claro que cada modelo de atuação de uma
organização vai se basear nos critérios que ela estabeleceu para atingir
novos consumidores, como também em suas estratégias de atuação em
cada mercado. Fica claro que, ao disseminar tais bens de consumo, fica
embutida a disseminação da cultura do país de origem, por meio dos
valores da organização ali apresentados
Partindo do pensamento de Burke (2003) e de Hall (2006), podemos
afirmar que vivemos em um momento em que a cultura se consuma em
um processo de globalização. Entretanto, Jean-Pierre Warnier, no livro a
Mundialização da cultura (2003), diz que o termo globalizar a cultura é um
termo impróprio se compreendermos que isso só pode acontecer a partir de
uma distribuição global dos bens culturais industrializados e mercantilizados
por todo o planeta.
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O autor argumenta que a “globalização da cultura” chega a ser
“abuso de linguagem”, pois não é a cultura que está sendo globalizada,
mas apenas determinados mercados de bens culturais.
Dentro dessa visão, os esforços de empresas mundiais esbarram em
obstáculos de caráter econômico e do próprio meio. O primeiro obstáculo
é que o acesso a bens ainda é restrito a certos segmentos de mercado.
O segundo deve-se ainda ao fato da televisão - meio de comunicação
amplamente utilizado pelas empresas na disseminação de suas mensagens
publicitárias globais - não ser o veículo de referência para as vidas de muitos
consumidores ao redor do mundo. O sucesso dessas campanhas publicitárias
necessita do poder dessa mídia para disseminação das mensagens de seus
produtos e serviços, o que poderá se tornar um entrave para empresas que
dependem desse meio.
Já o autor Renato Ortiz, no livro Mundialização e cultura (1994), afirma
que a mundialização da cultura se revela por meio do cotidiano em que
vivemos, desde o vestuário, passando pela alimentação e até em filmes.
Com as novas perspectivas abertas pela mundialização, muito que se
sabe e se pensa sobre a cultura adquire outros significados. A partir deste
autor pretendemos avançar o estudo de nosso objeto. Com base no seu
estudo, podemos verificar que as campanhas publicitárias para empresas
globais procuraram trabalhar um significado orientado para objetivos de
comunicação únicos. Esse enfoque revela que a comunicação global leva
todos os consumidores a se tornarem “cidadãos mundiais”.
No próximo capítulo abordaremos os aspectos que compõem as
campanhas publicitárias globais e as suas transformações no cenário mundial.
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O crescimento do mercado brasileiro nos últimos anos leva as
corporações multinacionais aqui instaladas a observarem mais de perto o
consumidor. A expansão de mercado se deu principalmente pelo crescimento
da classe C1, que, nos últimos anos, chegou a 20 milhões de brasileiros. Trata-se
de um mercado extremamente importante, e o esforço dessas empresas se
dá principalmente em procurar entender o pensamento, as necessidades e
os desejos desse novo público. Na prática, trata-se de desenvolver produtos
e serviços capazes de atender a essa nova demanda.
A busca pelo conhecimento mais alinhado entre a marca e o mercado
é um trabalho incessante para as organizações, principalmente para as
multinacionais. Trazer um produto líder de mercado de um país, por exemplo,
e lançá-lo sem nenhum estudo de mercado capaz de saber sua viabilidade
de sucesso é algo que não existe nas cartilhas dessas empresas. Hoje,
qualquer tentativa de lançamento de um novo produto demanda tempo
e investimentos financeiros altos. Esses custos são necessários para garantir
que o produto estará mais próximo do mercado que se espera galgar.
A comunicação é muito importante nesse processo, e estabelecer uma
conexão entre as marcas e seus respectivos mercados é algo desafiador.
Com isso, todo esforço a fim de criar elos mais fortes são utilizados. As
estratégias adotadas por grandes corporações globais de bens de consumo
têm alcançado níveis de investimento nunca antes atingidos. Para os autores
Samara e Morch (2007, p.2), os resultados dos investimentos em ferramentas
de investigação de mercado, aliados a um planejamento de produtos
eficiente, combinado a ferramentas de comunicação capazes de interagir
com o consumidor, ajudam na melhor compreensão da comunicação e
da marca. Essa dinâmica tem um único objetivo: a busca por resultados
melhores, principalmente após o fenômeno da globalização2.
Todas as estratégias de comunicação utilizadas por grandes corporações
são baseadas em estudos de mercado que têm por objetivo entender os
hábitos e costumes dos consumidores. O ferramental utilizado para conhecêlo torna-se cada vez mais sofisticado; os institutos de pesquisa desenvolvem
metodologias próprias para melhor entender a diferença do consumidor
de cada país.
1 Pesquisa Observador, realizada em 2008 pela Ipsos sob encomenda da financeira Cetelem,

pertencente ao grupo francês BNP Paribas.
“A globalização dos mercados está chegando. Com isso, o mundo comercial multinacional se
aproxima do seu fim, assim como a corporação multinacional. A corporação global opera a um custo
relativamente baixo como se o mundo inteiro (ou suas principais regiões) fosse uma só entidade: ela
vende a mesma coisa da mesma maneira em todos os lugares” Theodor Levitt, “The Globalization of
Market”, in Havard Business Review, maio-junho de 1983.
2
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A necessidade de expansão das empresas no mercado mundial,
principalmente no Brasil, teve na comunicação publicitária um elementochave para a divulgação de produtos e serviços. Assim, a necessidade de
traçar estratégias globais de comunicação para diferentes mercados, em
uma linguagem única de fácil assimilação por culturas diferentes, tornou
fundamental a parceria entre as agências de publicidade e essas grandes
empresas. O objetivo é promover seu crescimento e sua sustentação nesses
novos mercados.
3.1 O entendimento das necessidades de expansão versus sobrevivência
das marcas no mercado global
A expansão das empresas multinacionais no mercado mundial, visando
atender a diferentes mercados e atentas às particularidades de cada um,
teve seu início no século passado, em meados da década de 50. Com
a necessidade de expansão e de ganho de participação de mercado,
principalmente em países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia e China,
conhecidos como BRIC´s3, houve a oportunidade para que as empresas
investissem no desenvolvimento de novos produtos e serviços para conquistar
mais consumidores. Isso porque esses países expandiram sua classe média
nos últimos anos. As empresas multinacionais, no desejo de aumentarem seus
ganhos e diminuírem seus custos, partiram para a busca do entendimento
desses mercados. O processo de buscar soluções regionais para suas marcas
acelerou após o advento da globalização.
Para estabelecer suas marcas, sejam elas globais ou adaptações, tanto
nos BRIC´s quanto em outros países, as empresas precisaram diversificar sua
linhas de produtos e alterá-las de acordo com o gosto de cada mercado.
Em alguns casos, mesmo depois de tantos esforços mercadológicos, em
um país como o Brasil, de dimensões continentais, o comportamento de
consumo muda de uma região para outra, e o esforço precisa ser redobrado.
Com o objetivo de buscar tais resultados não se poupam investimentos.
Sabe-se que acertar uma estratégia, depois de exaustivas pesquisas sobre
o mercado, pode resultar em lucratividade alta, mesmo ainda que esse
retorno demore de três a cinco anos. O ganho de escala é alto. O resultado
alcançado não fica apenas para esses países, uma vez que estes vêm se
tornando potências regionais, e a disseminação desses bens para países
3 BRIC é um acrônimo criado em novembro de 2001, pelo economista Jim O’Neill, chefe de pesquisa

em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, para designar, no relatório “Building Better
Global Economic Brics”, os quatro principais países emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia e China.
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vizinhos torna-se algo constante. Um produto pode ser pensando a partir da
filial brasileira e depois produzido e distribuído aos seus vizinhos, respeitando
algumas barreiras de ordem cultural, como o idioma.
Quando se trata de estabelecer domínios de mercado em escala
mundial, essas empresas, principalmente as que trabalham no ramo de
serviços financeiros, como os cartões de crédito, utilizam estratégias de
comunicação mundial, mas com ações locais para cada mercado. Neste
caso, o esforço se dá na utilização de elementos que possam ser assimilados
em diferentes mercados para a sua marca.
Armand Mattelart, em seu livro História das teorias da comunicação,
no capítulo “O domínio da comunicação”, argumenta no texto “Mercados
globais e realidades locais” (2004, p.173-175) que, a partir da criação de
uma “firma global” - uma empresa que opera como se o mundo todo fosse
uma só entidade a pensar em “termos globais” seus produtos, serviços,
distribuição e comunicação -, será possível se relacionar com o mercado
mundial. Para tanto, esse projeto só é possível a partir da criação de uma
“cultura empresarial”, que partilha valores, crenças, rituais e objetivos claros
em relação às suas estratégias. Cabe a essa “firma” efetivar a aliança
entre o local e o global. Ainda para o autor, essa cultura não pode estar
atada a um terreno único, pois essa mentalidade inibiria a superação da
identidade global pela identidade formada com base no domínio de um
território nacional ou local.
Dentro dessa afirmativa do autor, embora as empresas multinacionais
trabalhem um alinhamento global de produtos e serviços com suas respectivas
marcas, só é possível o desenvolvimento de estratégias locais a partir de
criação de uma cultura empresarial que permita o entendimento entre
todos os participantes do processo de desenvolvimento dessas estratégias
voltadas para o mercado. As trocas de experiências entre as diversas filiais
dessas empresas permitem uma melhor compreensão não só dessa cultura
como também dos objetivos traçados por elas, na sustentação de seus
pilares de sobrevivência no mercado.
Empresas como a Unilever, com diversos produtos alinhados
globalmente, estabelecem estratégias locais diferenciadas em cada um
dos países onde atuam. Com isso, vêm garantindo melhor aderência e
respeito aos mercados que comercializam seus produtos. Tudo é pensado
respeitando as características regionais de cada país: do desenvolvimento
dos produtos, que inclui a sua concepção, à seleção das matéria-primas,
à produção e sua distribuição, até a linguagem utilizada na comunicação.
Essa dinâmica permite a sobrevivência de suas marcas e a sua consolidação
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nesses mercados.
As estratégias utilizadas pela multinacional Unilever podem ser
entendidas em seu sabão para lavar roupas. Em cada mercado, a empresa
adapta o mesmo produto para vendê-lo de acordo com as necessidades
locais de cada cultura. Com isso, o produto pode variar da matéria-prima
utilizada ao nome comercial, conforme podemos observar nos exemplos
a seguir:
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BRASIL: Omo - Em nenhum outro lugar a
espuma é tão abundante – um sinal, para
os brasileiros, de que a roupa será bem
lavada. A cor azul, outra particularidade
local, é associada à limpeza, uma vez
que, por muito tempo, se usou no país o
anil para alvejar as roupas.

Figura 16: Sabão OMO - Brasil
Fonte: Revista Veja – no. 2118 – de 24 de junho de 2009
ARGENTINA: ALA - A ausência de
espuma é uma adaptação ao tipo de
máquina de lavar mais comum no país.
Como o aparelho tem uma abertura
na frente – e não em cima, como os
modelos brasileiros –, a espuma poderia
transbordar e estragar o aparelho.

Figura 17: Sabão ALA - Argentina
Fonte: Revista Veja – no. 2118 – de 24 de junho de 2009
CHINA: OMO - Produz pouquíssima

espuma. A ideia é facilitar o enxágue,
uma verdadeira obsessão para os
chineses, que temem que os resíduos do
sabão na roupa causem alergia.

Figura 18: Sabão OMO - China
Fonte: Revista Veja – no. 2118 – de 24 de junho de 2009
EL SALVADOR: Xtra - Quase ninguém
tem máquina de lavar, daí o sabão
ser em barra e redondo – feito para
deslizar num tipo de tanque horizontal
e sem ondulações, o mais comum no
país. Dado o apreço por perfumes na
América Central, a concentração deles
no sabão é a mais alta do mundo.

Figura 19: Sabão XTRA - El Salvador
Fonte: Revista Veja – no. 2118 – de 24 de junho de 2009
INGLATERRA: Persil - A versão líquida

domina o mercado inglês e o de outros
países europeus. Considerada mais
simples de usar e sem deixar pó no chão,
adequa-se bem à realidade de pessoas
que costumam lavar a própria roupa.

Figura 20: Sabão Persil - Inglaterra
Fonte: Revista Veja – no. 2118 – de 24 de junho de 2009
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Como podemos observar nas estratégias adotadas pela Unilever,
para que haja a criação da “firma global”, proposta por Mattelart, a
empresa precisa estar conectada globalmente mesmo agindo localmente.
Suas crenças e valores, bem como a missão da empresa, precisam ser
compartilhados entre todos os envolvidos no processo de desenvolvimento
dessas estratégias.
A criação dessa “cultura empresarial”, mencionada pelo autor, deve ser
assimilada não só pelos coadjuvantes do processo de desenvolvimento dessas
estratégias como também com aqueles que entendem as particularidades de
cada mercado a partir do conhecimento do comportamento do consumidor
que trataremos a seguir.
3.2 O comportamento de consumo e o consumidor: a necessidade de buscar
cidadão global a partir das diferenças culturais de cada mercado
A visão do comportamento do consumidor, segundo Salomon (2002), é
um estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam,
compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências
para satisfazer suas necessidades e desejos. A dinâmica do comportamento
do consumidor revela-se a partir dos processos motivacionais e emocionais
que antecedem e sucedem a obtenção de produtos ou serviços.
Para Kotler e Keller (2006, p.183), o consumidor é incitado pelos estímulos
de “marketing” (produtos, preço, distribuição e comunicação), “cenários
macroambientais” (economia, tecnologia, política e cultura), “psicologia”
(motivação, percepção, aprendizagem e memória) e pelos aspectos culturais,
sociais e pessoais característicos do consumidor, conforme podemos observar
no quadro abaixo.

Figura 21: Modelo de comportamento de compra
Fonte: Administração de Marketing (Kotler e Keller, 2006)
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O modelo de comportamento de consumo apresentado acima não se
difere dos modelos desenvolvidos por outros autores, como Samara e Morch
(2007), Blackwell, Miniard e Engel (2005), Schiffman e Kanuk (2000), em suas
etapas e tampouco no processo percorrido pelo consumidor. Entretanto,
o autor Idelfonso Grande, em seu livro Marketing Cross Cultural (2007, p.
105), trabalha com um modelo em que a diferença se baseia no fato de as
influências internas e externas sobre as pessoas serem determinadas pela
cultura, a partir do ponto de vista antropológico de Hofstede4.
Para o autor, essas referências externas e internas que atuam sobre
os consumidores são determinadas pela cultura; os papéis dos grupos, da
família e da classe social são muito influenciados pelo grau de individualismo,
pelo caráter masculino ou feminino da cultura, pela distância ao poder e
pela orientação quanto ao tempo.
Motivações, os desejos ou as necessidades, as fontes de informação e
a decisão de compra em si, como também o comportamento pós-compra,
são fases em que, segundo o autor, as dimensões antropológicas da cultura
se fazem presentes. Isso pode significar que algo pode ser importante em uma
cultura e não ser em outra, o que na prática indica como os consumidores
diferem entre si. Seguindo esse raciocínio, grandes multinacionais, como a
Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Cônsul no Brasil, a fim de estabelecer
estratégias globais, mas com direcionamento local de atuação, iniciou em
2003 um projeto global a partir do Brasil para o desenvolvimento de uma
máquina de lavar roupas de baixo custo para países emergentes como
Índia e China.
O projeto teve início com estudo de mercado em países onde a
maior parte da população tinha como hábito lavar suas roupas à mão.
Toda a concepção inicial desse produto começou pelo entendimento de
como poderiam unir o baixo custo a um produto de qualidade. Chegaram
a conclusões simples, dadas pelas próprias respostas do estudo, como
frequência de lavagem de roupas e percepção do resultado de lavagem,
entre outros. Com essas respostas, surgiu um modelo com um sistema
mecânico mais simples.
As semelhanças do projeto, entretanto, pararam nessa etapa, pois as
estratégias adotadas na apresentação final do produto em cada país se

4 Geert Hofstede é um psicologo holandês. Ele foi inspirado pelo culturalismo. Sua visão da cultura é

baseada na definição dada pelo antropólogo americano Kluckhohn: « a cultura é o modo de pensar,
de sentir e de reagir de um grupo humano, sobretudo recebida e transmitida pelos símbolos, e que
representa sua identidade específica: ela inclui os objetos concretos produzidos pelo grupo. O coração
da cultura é constituído de ideias tradicionais e de valores que estão ligados »).
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diferenciaram em função de seus costumes peculiares. No Brasil, tem-se o
hábito de lavar o chão debaixo dos móveis, o que levou a empresa a colocar
pé na lavadora, assim como a introdução de uma tampa transparente para
o acompanhamento do processo de lavagem, outro hábito brasileiro.
Já na China, os consumidores gostam de tampa que abra em duas
partes e são exigentes quanto à estética do produto. Uma vez que a falta de
espaço nas casas dos chineses faz muitas vezes o produto ficar na sala, cor é
outra exigência, pois gostam do cinza e do azul. Já os brasileiros preferem o
branco como sinal de limpeza, e, os indianos, verde e azul. Por essas razões,
cada vez mais as empresas buscam criar identidades distintas para cada
país, levando principalmente as questões da cultura como elemento-chave
para o entendimento do comportamento do consumidor.
Para Grande (2007, p.18), “a comunicação não deve ser realizada
da mesma forma em diferentes ambientes culturais”. Segundo o autor,
de acordo com o contexto em que ocorra a sua realização, ela pode ser
comunicação de alto contexto ou de baixo contexto.
A comunicação de alto contexto é caracterizada por uma linguagem
vaga e pouco precisa: a imagem se destaca, prevalecendo as circunstâncias
que sugerem a mensagem ou ainda expressões faciais e corporais das
pessoas, as palavras ficam para segundo plano.
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Figura 22: Anúncio Absolut
Fonte: www.absolutad.com

Esse tipo de comunicação é muito usada no Japão, na Arábia
Saudita, na China e em países de língua hispânica. Segue abaixo exemplo
de comunicação de alto contexto.
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Já a comunicação de baixo contexto é caracterizada por uma
linguagem rica em expressões gramaticais completas e de interpretação
objetiva e inequívoca.

Figura 23: Anúncio Institucional do Palmeiras
Fonte: www.palestrinos.sites.uol.com.br
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A imagem pouco se destaca no contexto do anúncio, pois o que
prevalece é o texto. Culturas como a americana e a inglesa utilizam esse
tipo de comunicação.
Para algumas culturas, como a francesa, existe a obrigatoriedade da
utilização da língua pátria nos produtos, por um lado porque são orgulhosas de
seu idioma, e, por outro, devido a questões legais (clareza na compreensão
da mensagem). Essa obrigatoriedade não é apenas para os produtos, mas
também para as rádios, que têm de transmitir no mínimo 40% das músicas
em francês. Não se pode também usar palavras estrangeiras, principalmente
as inglesas, caso existem similarares em francês. Tudo isso em defesa da
língua e da cultura.
A comunicação não verbal, aquela utilizada por meio de gestos com
as mãos, das expressões faciais e corporais, posturas, proximidades em
relação ao corpo, também sofre variações de acordo com o país. Gestos
como “ok” podem variar de acordo com a cultura, desde algo positivo,
como substituição a algo que não pode ser dito em função da ocasião,
como mergulhos, voos, construção (Grande: 2007). Outros gestos também
precisam ser avaliados, como apontar os dedos, deixar os dedos em forma
de “V”, mão fechada com o polegar para cima, punho fechado virado
para cima com o indicador se movendo, mão fechada com o mínimo
para cima, e aperto de mãos, entre outros, são elementos de variadas
interpretações. Para ilustrar bem estes exemplos, podemos citar a cena do
filme Bastardos Inglórios quando, por uma diferente interpretação de sinais,
o curso da história é mudado.
Independente do tipo de comunicação com alto ou baixo contexto,
as campanhas publicitárias globais esbarram na influência da cultura
sobre o comportamento do consumidor. Para Grande (2007, p.4), “Se os
comportamentos fossem independentes das culturas nas quais os consumidores
estão imersos, seria possível defender a ideia de globalização”. A grande
dificuldade que existe para as estratégias de comunicação das grandes
corporações multinacionais se dá por esse fato. Trabalhar elementos comuns
para essas campanhas publicitárias é o grande desafio a ser vencido,
principalmente para as agências de publicidade. Para alguns casos, as
estratégias de comunicação devem ser pensadas após um estudo minucioso
do mercado, e a adaptação da comunicação à cultura de cada país é
de extrema importância.
As campanhas publicitárias têm buscado uma linguagem adaptada
de acordo com as características regionais de cada país (Mattos 1998, p. 425) e vêm trabalhando o conceito de globalização, ou seja, as adaptações
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do global ao nacional/local no âmbito interno das empresas/corporações.
A seguir trataremos como a comunicação tem alcançado resultados
na busca desse cidadão global.
3.3 A comunicação publicitária nas sociedades globalizadas e o novo
discurso publicitário
Na publicidade mundial, podemos encontrar alguns exemplos de
campanhas globais que permanecem há mais de cinco anos na mídia
internacional, devido ao entendimento do conceito de globalização e
unificação de mercados, o que só foi possível graças ao tratamento utilizado
por certas marcas na divulgação de seus produtos.
Grandes agências de propaganda, como Ogilvy, JWT, McCann
Erickson, entre outras, por meio de seus anunciantes multinacionais, foram
responsáveis pelo desenvolvimento de campanhas com alinhamento
global de comunicação publicitária, alcançando resultados surpreendentes
registrados por meio da imagem, do fortalecimento da marca e também
dos lucros. A rede de restaurantes McDonald’s – com slogan “I’m lovin‘
it” – prova que campanhas com objetivos de comunicação globais são
cada vez mais presentes no cenário mundial. Ela foi adaptada para vários
países, e a expressão “I’m lovin’ it!” foi traduzida para outras línguas, mas
nem sempre ao pé da letra.
Seguem exemplos de anúncios impressos da campanha.

Figura 24 – Variações do Slogan Mc Donald´s
Fonte: : www.stopper.blogger.com.br/amotitulo.jpg
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Em cada país de atuação da marca, houve as seguintes traduções;
Brasil: “Amo muito tudo, isso”; França: “C’est tout ce que j’aime”; Alemanha:
“Ich lieb es”; Colômbia: “Me encanta”; Argentina: “¡Desfrutémos!”; Chile:
“Me encanta todo eso” .
De acordo com Quessada (2003, p.39), o objetivo da estratégia global
de comunicação é garantir a difusão planetária dos produtos e dos serviços
elaborados pelos anunciantes de porte mundial, transpondo os obstáculos
– institucionais, simbólicos, jurídicos, políticos, sociais, culturais, etc., – que
ainda poderiam impedir sua livre circulação além-fronteiras.
Trabalhar nessa nova ordem de maneira única mostra-se o grande
desafio para a publicidade contemporânea mundial. Tratar o consumidor
como consumidor global é o grande desafio da publicidade, mas essa
tendência é adotada a partir da expansão das empresas, em consonância
com os maiores grupos de comunicação, que expandem seus lastros à
medida de suas estratégias globais.
Em seu livro A Globalização da Comunicação(2002), Mattelart fala
sobre a busca pelo mercado único de imagens, tratando-se de um grande
desafio à procura de uma cultura global. Com a unificação das operações
de comunicação (agências de comunicação e de publicidade) foi possível
uma maior conexão com outros mercados. Para o autor, o ponto de partida
na busca de um denominador comum mundial é a “convergência cultural
dos consumidores”, produtos de investimentos destilados no decorrer dos
anos pela cultura de massa no imaginário dos consumidores pertencentes às
culturas mais diversas” (2002, p.133). Para chegar a esses resultados, ainda
segundo o autor, cabe à empresa desenvolver modelos de gestão global
de suas estratégias, entre elas a de comunicação, visando aumentar a sua
visibilidade perante os diversos segmentos de mercado em que operam.
Desenvolver campanhas globais tem sido a maneira que corporações
têm trabalhado para expandir seus negócios e para fortalecer a sua marca
perante os mercados em que atuam, ainda segundo Quessada (2003, p. 39).
A globalização significa que a chave do sucesso para a exploração
de mercados mundiais reside no lançamento de produtos globais:
produtos idênticos, difundidos com a ajuda de meios publicitários e
de mercados padronizados. Em suma, vender com um mesmo slogan
e uma mesma imagem um produto numa mesma embalagem no
mundo inteiro.

As campanhas publicitárias atuais já atuam dentro dessa mesma
sistemática. Utilizam o mesmo discurso para transmitir a mesma mensagem
ao mundo globalizado. Ianni (2000, p.219), em relação aos aspectos que
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envolvem a linguagem com o mercado, afirma que:
Assim, a linguagem de mercado espalha-se pelo mundo acompanhando
o mercado. Torna-se presente em muitos lugares, invade quase todos
os círculos de relações sociais. O mesmo processo de mercantilização
universal universaliza determinado modo de falar, taquigrafar, codificar,
pensar. Cria-se uma espécie de língua franca universal econômica,
racional, moderna, prática, pragmática ou telemática. O mesmo
processo de globalização do capitalismo mundializa signos e símbolos,
logotipos e slogans, qualificativos e estigmas.

Ao levantar essa questão, o autor faz uma reflexão: a linguagem publicitária
acompanha as mudanças de mercado e o mercado se adapta rapidamente
às novas regras da globalização. Partindo desse pressuposto, podemos entender
que as campanhas publicitárias atuais se viram obrigadas - em função de
sobrevivência no mercado - a reorganizar o seu discurso, tendo como princípio
alinhamentos globais, partindo, depois, para adaptações locais.
3.4 Campanhas publicitárias globais – a visão dos publicitários
O cenário econômico contemporâneo fez com que a dinâmica das
grandes corporações mundiais mudasse completamente. Isso se deve
principalmente, segundo os autores Cobra e Brezzo (2010, p.41-42), à
internacionalização das atividades econômicas, à interação dos sistemas
econômicos e financeiros, a consumidores globalizados, à globalização da
concorrência, à abreviação do ciclo de vida dos produtos, ao deslocamento
da prestação de serviços e a novas formas de organização de trabalho
que aceleraram a quebra de fronteiras dos mercados.
Essa nova dinâmica produziu um efeito extremamente importante
para as empresas, a saber, a necessidade de construir um novo modelo
de gestão, capaz de absorver as correntes criadas a partir do advento da
globalização.
Para a comunicação, o processo também sofreu mudanças uma vez
que as grandes corporações, ao escolher em suas agências publicitárias,
optaram também por grandes grupos de comunicação, partindo do
pensamento que, para terem maior sucesso nos resultados pretendidos,
necessitavam de agências que também atuassem globalmente. A garantia
de escritórios presentes nos mercados onde atuam era necessária para
agilizar o processo de comunicação com o mercado em que a marca atua.
As estratégias de comunicação publicitária podem ter um processo
vertical, ou seja, toda campanha é pensada na matriz dessas corporações
em conjunto com a matriz da agência e, depois, é disseminada para os
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demais mercados seguindo a mesmo formato. Nesse processo, há as
adaptações necessárias para que ela seja entendida pelos mercados onde
será trabalhada.
Um bom exemplo disso é a campanha da marca Pirelli, realizada em
1995 pela agência Young & Rubican: o garoto propaganda contratado
foi o velocista americano Carl Lewis que, na época, contava com grande
destaque na mídia internacional por ter conquistado várias medalhas de
ouro em olimpíadas proporcionando à marca grande destaque em todo o
mundo. O slogan utilizado pela matriz da empresa, sediada em Milão, era
“La potenza e´ nulla senza controllo”, para outros países ocorreu apenas a
tradução do slogan para o idioma local. No Brasil, o slogan ficou “Potência
é nada sem controle”, tradução literal do slogan original. A adaptação dos
anúncios para a língua portuguesa coube à filial da agência Young no Brasil.

Figura 25: Anúcio Pirelli – Carl Lewis
Fonte: http://mundodasmarcas.blogspot.com/
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Ainda nessa dinâmica, pode ocorrer da agência não possuir um
escritório sediado naquele mercado. Nesse caso, um acordo operacional
com outra agência local é necessário para que a atividade de comunicação
seja desenvolvida, seguindo sempre as estratégias e adaptações adotadas
pela marca. A agência brasileira DPZ, por exemplo, tinha um acordo com a
agência japonesa Dentsu até o ano de 2009, possuindo 49% das ações da filial
da Dentsu para América Latina. Tal acordo facilitava os negócios comuns,
como no caso da campanha mundial do novo Corolla, com o desafio de
suceder a campanha “Novo Corolla, A Nova Sensação”, estrelada pelo
ator americano Brad Pitt e embalada pelo hit “New Sensation”, da banda
australiana INXS. Esse tipo de operação entre agências favorecem para
que a imagem da marca tenha resultados semelhantes aos desenvolvidos
pela matriz.
Para alguns publicitários, o processo vertical não possui atrativo algum,
pois o processo criativo não foi desenvolvido por uma equipe local. Duda
Ferraz, publicitário, diz que há sempre uma maneira de quebrar esse modelo,
segundo ele:
O trabalho técnico é braçal, mas existe trabalho de criação nisso,
existe um trabalho de adaptação que é tentar trazer um texto para
forma coloquial. No entanto, isso não é criação, é uma formatação.
Para mim, isso corresponde a 90% das campanhas globais. O que se
vê, em alguns outros casos, são campanhas que posicionam a marca
globalmente, mas procuram as execuções locais dentro do mesmo
conceito. A campanha de Nike sempre trabalha com os atletas, os
valores da marca Nike. Quando eles estão fazendo campanha no Brasil,
falam do Robinho, dos atletas que são seus contratados. Quando falam
dos outros países, falam de atletas daquele país. Há uma adaptação,
uma “climatização” melhor do que é essa campanha, que tem um
poder de comunicação e de aproximação maior do consumidor.

Ainda de acordo com Ferraz, embora exista um direcionamento já
determinado das estratégias que deverão ser trabalhadas na comunicação
publicitária, cada agência deverá observar os elementos que devem ser
retirados ou acrescentados à campanha. Isso pode ser observado em
campanhas da Nike, conforme o publicitário descreveu, como também para
outras marcas, como a Coca-Cola, Mc Donald´s, que trabalham também
dessa maneira.
Esse movimento de trabalho conjunto entre as matrizes das corporações
e suas filiais, assim como as agências e seus escritórios, permitem maior
interação no desenvolvimento das campanhas. Ferraz ainda conta que,
em sua experiência de trabalho, pode acompanhar campanhas globais
em conjunto com outros criativos estabelecidos em escritórios de outros
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países e tem a possibilidade de perceber que, em alguns casos, tinham
total liberdade para trabalhar as estratégias de acordo com a dinâmica
de cada mercado.
3.5 Global e Local: Um caminho para a comunicação publicitária
Quando pensamos nos aspectos da relação entre o global e o
local, devemos pensar nos efeitos que a globalização produziu do mundo
contemporâneo. Se por um lado no aspecto de mercado, grandes corporações
multinacionais expandiram suas operações para outros países a partir de
sua matriz, temos também que refletir que essa expansão foi responsável
por difundir a cultura de seu país de origem. Segundo Hall (2004, p. 74-75):
Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam
possibilidades de ‘identidades partilhadas’ – como ‘consumidores’
para os mesmos bens, ‘públicos’ para as mesmas mensagens e
imagens – entre pessoas que estão bastante distantes umas das outras
no espaço e no tempo. À medida que as culturas nacionais tornam-se
mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades
culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através
do bombardeamento e da infiltração cultural.

A partir do pensamento do autor, podemos refletir que algumas culturas
vêm buscando formas para manter a sua identidade. Com os efeitos da
globalização, países como a França estabelecem leis rígidas para que
o avanço de outras culturas, em especial a americana, não venham se
sobrepor à francesa. No aspecto de comunicação, o idioma recebe atenção
especial, e isso vale para as campanhas publicitárias.
Por essas razões, conforme já descrevemos anteriormente, as campanhas
publicitárias globais esbarram nas questões culturais. Elementos que permitem
maior assimilação dos mercados onde atuam são desenvolvidos para que
a absorção da mensagem seja compreendida, e, para tanto, precisam de
adaptações. Para tal, as campanhas publicitárias globalizadas, por meio
de seu conteúdo, disseminam, com suas marcas, um estilo de vida, valores
e cultura das empresas, independente do local e do tempo, permitindo a
qualquer consumidor se identificar com as mensagens ali expostas.
Para Hall (2004, p.77), embora exista uma necessidade de
homogeneização global, a fascinação com as diferenças existentes entre
culturas e com a mercantilização do que é étnico e da “alteridade” cria
não só interesse pelo global, mas também pelo local. Com isso, embora
as empresas adotem estratégias globais, em suas incursões por mercados
locais utilizam estratégias adequadas a uma determinada região.
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De acordo com o autor, o mais sensato seria pensar em novas
articulações entre “o global” e “o local”. O local não surgiria a partir de
velhas identidades enraizadas em localidades bem delimitadas, mas sim
do interior da lógica da globalização.
A partir dessas colocações, é possível identificar que as grandes
corporações multinacionais estão trabalhando produtos globais, mas com
alterações locais, a fim de atender as particularidades de cada público.
Não se pode atuar da mesma maneira em todas as partes do mundo, pois
valores e crenças são variados, assim como as cores, formas, símbolos,
nomes de marcas e conceitos que têm diferentes interpretações e, portanto,
sofrem influências diversas.
Dessa forma, é possível entender que os efeitos da globalização não
causam destruição das identidades nacionais. É possível, dentro dessa nova
ordem, segundo Hall (2004, p.78), que eles venham produzir simultaneamente
novas identificações “globais” e novas identificações “locais”.
O trabalho concomitante entre as corporações globais e suas agências,
no desenvolvimento de estratégias e táticas específicas para cada país de
atuação, tem trazido resultados dentro dos objetivos de comunicação. É
válido dizer que essas corporações, com suas marcas globais, vêm buscando
caminhos que permitem o entendimento de sua mensagem - onde quer
que esteja o consumidor – e, dentro dessa nova ordem, a expansão de
mercado, mesmo que para tal as estratégias sejam globais e as adaptações
em função de fatores culturais sejam locais.
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4.1. As campanhas publicitárias para cartão de crédito – do status ao valor
emocional
Quando pensamos nos elementos criativos que são incorporados pelos
publicitários a fim de posicionar marcas no mercado, não nos damos conta
de todo o processo de construção de uma campanha publicitária. Para
Dualib e Simonsen, (2009), o processo criativo é uma técnica de resolver
problemas, o que pode ser aplicado a todas as atividades humanas e não
apenas à atividade específica de criar boa comunicação.
Já em propaganda, o caminho a ser percorrido até o resultado final
esperado pela empresa é chamado de posicionamento, que é a percepção
do consumidor frente à estratégia adotada por ela para os diferentes
mercados em que atua (Kotler e Keller, 2006, p. 305). Isso é perceptível de
acordo com o tipo de produto ou serviço direcionado a cada perfil de
público- alvo.
Como o objeto de nosso estudo são campanhas publicitárias globais,
trabalharemos as campanhas desenvolvidas para o produto cartão de crédito
da bandeira1 “MasterCard – Não tem preço”. E para que possamos ter um
melhor entendimento de todo o processo de criação desta, apresentaremos
inicialmente um histórico dessas campanhas publicitárias para o produto e
como elas evoluíram nos últimos dez anos. Parte dessa evolução se deve
principalmente a sua necessidade de democratização e expansão no
mercado.
No início, o cartão de crédito atribuía certo status a quem o possuía
e seus detentores estavam concentrados nas classes mais altas, tanto que
as campanhas de comunicação exaltavam a exclusividade de se ter um.
Nos dois anúncios da American Express a seguir, o posicionamento
adotado pela bandeira denota os fatores “exclusividade” e “sofisticação”,
expresso na mensagem. Personalidades ligadas ao mundo da moda e da
decoração reforçavam a ideia dos aspectos que esse cartão de crédito
procurava transmitir para aqueles que o possuíam.

1 As bandeiras associam-se aos emissores de cartões e concedem as licenças que permitem o uso

do sistema para pagamentos, definem normas e regulamentos que regem operações e emissão dos
plásticos e indicam a rede de aceitação local e internacional. As principais marcas do mercado brasileiro
são:MasterCard, Visa e American Express
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Figura 26 – Campanhas American Express
Fonte: Revista Exame, novembro de 1999

Figura 27 – Campanhas American Express
Fonte: Revista Exame, novembro de 1999
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Esse posicionamento de exclusividade permaneceu até o momento
em que os grandes emissores de cartão de crédito (Amex, MasterCard e
Visa), por necessidade de expansão, democratizaram o seu acesso no
mundo inteiro como forma de popularizar o seu uso nas demais classes
sociais. As campanhas de comunicação multiplicaram-se e procuravam
exaltar sempre as ideias para todo mundo. Associar o cartão de crédito à
imagem de algo prático, funcional e aceito em qualquer parte do mundo
foi a saída encontrada pelos emissores de cartão para popularizar essa
moeda de plástico.
Na campanha de cartão de crédito de 1999, do extinto Banco Banerj a
mensagem transmitida trabalhava as facilidades que o cartão proporcionava
quando usado, uma vez que substitui o dinheiro de papel e centraliza
todas as suas contas em um único pagamento de uma fatura mensal de
seu cartão de crédito. O elemento praticidade é usado para se vender
cartões, demonstrando a intenção da entidade financeira, como também
o da bandeira em democratizar o seu uso.
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Figura 28: Anúncio Banerj MasterCard
Fonte: Jornal Extra, julho de 1999

Essa assimilação pelo mercado possibilitou a expansão do uso dos
cartões e incentivou instituições financeiras – principalmente os bancos
de varejo, que são grandes emissores de cartões de crédito – a distribuí-los
de modo semelhante. Grandes bancos de varejo, como o Bradesco e o
Santander, aliam as suas estratégias de vendas de cartões, os programas
de fidelização, com programas de milhagens que possibilitam acúmulos de
pontos, que poderão ser trocados pelos clientes por passagens aéreas entre
outros tantos produtos ou serviços. Nos próximos dois anúncios destes bancos
para revista , podemos identificar tais estratégias, aliadas aos aspectos de
“praticidade”, “conforto” e “vantagens”.

78

Capítulo IV | “Não tem preço” como elemento chave da Campanha publicitária global MasterCard

Figura 29: Anúncio Bradesco Cartões
Fonte: Revista Isto É, agosto de 1999

Figura 30: Anúncio Banco Santander
Fonte: Revista Época, julho de 2000
79

Capítulo IV | “Não tem preço” como elemento chave da Campanha publicitária global MasterCard

O cartão Dinners Club, conhecido por ser destinado a um público mais
elitizado, trabalha, em seu posicionamento para o mercado, os aspectos
de “praticidade”, “conforto” e “vantagens”, além de dispor de “serviços
exclusivos”, como, por exemplo, traslado até o aeroporto e salas Vip nos
aeroportos, como podemos constatar no anúncio abaixo.
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Figura 31: Anúncio Dinners Club
Fonte: Revista Veja agosto de 2001

Assim como o Dinners, a American Express também possui em seu
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posicionamento os aspectos de “praticidade”, “conforto”, “vantagens”, e
“programas de milhagem” trabalhados pelos bancos e “serviços exclusivos”.
Todos esses diferenciais já não são suficientes para chamar a atenção do
público consumidor, fazendo com que as marcas busquem outros para se
destacarem no mercado.
Em entrevista realizada em maio de 2008 com profissionais responsáveis
pela conta publicitária da MasterCard, desenvolvida pela agência McCann
Erickson, revelou-se que:
•

Todas as marcas de cartões de crédito tinham praticamente a mesma
percepção de aceitação e funcionalidade;

•

Eram distribuídos em todos os bancos de maneira semelhante;

•

Havia dificuldade por parte dos consumidores em diferenciar os cartões
– na maioria das vezes era o cartão de crédito “do banco” e não da
bandeira X ou Y.
Como forma de destacar umas das outras, as bandeiras passaram

por uma reformulação em suas campanhas de comunicação, procurando
trabalhar um conceito que as tornasse diferenciadas.
Outros aspectos são incorporados nas campanhas de modo a tornálas mais próximas do seu público-alvo. Na campanha mundial da bandeira
Visa, de 2003, intitulada “Em todos os momentos”, o elemento “emocional”,
é trabalhado em todos os anúncios. A estratégia adotada, além de trabalhar
os aspectos modernidade, praticidade, sofisticação e conforto, busca
colocar o cartão como um companheiro inseparável em todos os momentos
de decisão de quem o possui.
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Figura 32: Anúncio Visa
Fonte: Revista América Economia, julho de 2003
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Figura 33: Anúncio Visa
Fonte: Revista Casa Claudia, setembro de 2003

Em seu novo slogan, “Porque a vida é agora”, a bandeira Visa continua
explorando o aspecto “emocional”. No anúncio abaixo, o texto trabalhado
identifica bem esse posicionamento.
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Figura 34: Anúncio Visa
Fonte: Revista Veja, agosto de 2004

Ainda na busca por um elemento que pudesse ser de fácil assimilação
em diversos mercados, a bandeira Visa lançou em março de 2009 sua primeira
campanha publicitária global, intitulada “Mais pessoas vão com Visa”.
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Figura 35: Anúncio Visa
Fonte: http://www.visa.com.br

Segundo Luis Cássio de Oliveira, vice-presidente adjunto de Marketing
da Visa do Brasil em entrevista para a revista Meio & Mensagem em março
de 2009, “o objetivo dessa nova campanha publicitária é mostrar que, com
os cartões e serviços da Visa, as pessoas podem viver diversas situações
diferentes em seu dia a dia”. Oliveira ainda argumenta que a principal
estratégia da marca é não querer que os consumidores gastem mais, mas
que façam uma migração do uso do cheque e do dinheiro para o cartão.
Para o primeiro filme do lançamento mundial da campanha foram
incorporados vários elementos emocionais sem que estes se relacionassem
diretamente com a marca Visa e ainda foi apresentado o símbolo “Go”,
em diferentes formas, desde amarrar o cadarço de um tênis, ou mostrar as
luzes do Edifício Copan, de São Paulo.
Esses são alguns exemplos da trajetória utilizada por algumas bandeiras
de cartão de crédito em suas campanhas publicitárias. A seguir pretendemos
mostrar a concepção adotada pela bandeira MasterCard em sua campanha
publicitária.
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4.2 O nascimento do conceito de campanha publicitária “MasterCard –
Não tem preço”
A campanha publicitária da bandeira de cartões de crédito MasterCard
surgiu em meio a uma necessidade de mudança do posicionamento que
imperava nas bandeiras de cartão de crédito no final dos anos 1980.
Em entrevista concedida em setembro de 2009, Duda Hernandez,
publicitário responsável durante mais de cinco anos pela direção de criação
da agência McCann Erickson, cita: “a comunicação dos cartões nessa
época era baseada no estilo vivido pelos yuppies (executivos americanos
que trabalhavam na área financeira de Wall Street).” Tratava-se de uma
geração que ganhou dinheiro, ostentavam muito entre eles, consumiam
produtos de grife, carros importados, além de roupas, relógios e restaurantes
caros. Os cartões de crédito se beneficiaram dessa gastança desmedida e o
estilo de vida desse público era multiplicado para os demais consumidores.
Hernandez cita ainda que todas as bandeiras falavam dos grandes
momentos da vida, das viagens e das coisas que se poderia fazer. A bandeira
MasterCard também trabalhava com esse posicionamento, como se o
cartão fosse um viabilizador de sonhos. A bandeira American Express foi a
que mais se beneficiou dessa estratégia, pois era o emblema de pessoas
que tinham dinheiro, conta bancária gorda, poder e bens
Segundo o publicitário, esse posicionamento teve seu limite e, nessa
época, a MasterCard começou a perder muita participação de mercado.
Devido a esse fato, a marca resolveu abrir concorrência de sua conta
publicitária para um novo posicionamento global de comunicação e a
vencedora foi a agência McCann Erickson que criou a campanha “Priceless”
(Não tem preço).
O conceito de comunicação publicitária da marca surgiu na contramão
do discurso das outras campanhas de cartão de crédito. Conforme Hernandez:
“houve uma procura por um território onde ninguém estava, ou seja, enquanto
todo mundo falava de viabilizador de sonhos, de poder, a MasterCard
resolveu ir para o caminho diferente.” Em seu novo posicionamento, a
MasterCard resolveu ser o cartão de crédito do dia a dia. E, nisso, surgiu
o slogan “Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras
existe MasterCard”.
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Figura 36: Anúncio MasterCard
Fonte: Revista Veja agosto de 2004

Um dos principais desafios foi desenvolver uma mensagem/ personalidade
para a marca MasterCard que conseguisse romper barreiras geográficas e
culturais. Essa personalidade/ mensagem deveria ser integrada em todos os
meios de comunicação e relevante para cada um dos mercados atingidos.
A mensagem trabalhada dentro desse conceito de comunicação tinha
como objetivo ser relevante para o consumidor, de forte lembrança, que
mudasse comportamento e percepção do consumidor e, principalmente,
criasse um vínculo emocional com o cliente.
A campanha estreou no Brasil em 1998 e está presente em 67 mercados
ao redor do mundo. O conceito desenvolvido para ela é global, com múltiplas
adaptações locais e novas criações nos cinco continentes. A bandeira
começou a trabalhar com coisas que o dinheiro não compra, como pequenos
momentos que acontecem no cotidiano e que são pequenos prêmios, fontes
de felicidade para todos. O aspecto emocional foi a palavra de ordem.
A campanha a seguir faz referência a Veneza, um dos pontos turísticos
mais visitados da Itália.
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Figura 37: Anúncio MasterCard
Fonte: Revista Veja setembro de 2004

A estratégia de comunicação, desenvolvida pela agência e utilizada
pela marca, procura estabelecer uma personalidade e foi criada com o
intuito de ser integrada em todos os meios de comunicação e tornar-se
relevante para cada um dos mercados atingidos. O futebol, por exemplo,
foi sempre tema das campanhas da MasterCard, seja com patrocínios de
eventos como a Copa do Mundo e ou em estratégias promocionais como
é o caso da campanha abaixo.
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Figura 38: Anúncio MasterCard
Fonte: Revista Veja maio de 2006

Figura 39: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br
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De acordo com a proposta da equipe de criação da agência McCann
Erickson, a campanha publicitária busca apresentar em sua mensagem
estratégias inovadoras. Segundo eles, a linguagem trabalhada na campanha
tem de ser relevante para o consumidor, de apelo forte e memorável. O
objetivo da agência para com a marca é que a campanha estimule a
mudança do comportamento e da percepção do consumidor e que, a
partir dela, crie um vínculo emocional junto a ele. Anúncios que remetam
à família, filhos, são elementos constantes nos anúncios como é possível
ver neste que segue.

Figura 40: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

Mais de 300 comerciais para televisão já foram produzidos em cerca
de 45 idiomas diferentes, constituindo a campanha mundial que está há
mais tempo na mídia nos cinco continentes.
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Figura 41: Anúncio MasterCard
Fonte: Revista Veja agosto de 2007

O conceito “Priceless – Não tem preço”, conforme depoimento da
própria MasterCard, procura estabelecer uma conexão emocional entre o
tangível – produtos e serviços que podem ser adquiridos com o cartão de
crédito – e o prazer de usufruir o que foi comprado.
Dando continuidade a esse posicionamento, a marca, a partir de
2010, reforça ainda mais o conceito da campanha publicitária. Segundo
Beatriz Galloni, vice-presidente de Marketing da MasterCard para o Brasil e
Cone Sul, em entrevista para o site da agência McCann Erickson, “a nova
série de comerciais para a marca será desenvolvida ao longo do ano e
buscará reforçar o papel que o cartão MasterCard exerce na vida dos
consumidores ao proporcionar momentos especiais”.
Dentro da evolução do conceito “Não Tem Preço”, a campanha
publicitária irá ressaltar que cada aquisição relevante para o consumidor
é traduzida em uma palavra que indica o sentimento positivo que ela
estimula. Com esse novo posicionamento, a marca procura trabalhar o
conceito de que os bens comprados não se medem pelo valor, mas pelas
emoções que provocam.
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Figura 42: Anúncio MasterCard
Fonte: http://mmimg.meioemensagem.com.br

Para essa nova campanha publicitária é Pelé seu garoto-propaganda. O
comercial dá início a uma série de peças publicitárias que serão desenvolvidas
para o ano de 2010. Alexandre Okada, atual vice-presidente de criação
da McCann Erickson cita que:
A campanha 2010 é uma evolução da grande assinatura “Não tem
preço”. A MasterCard está presente na hora da compra, ou seja, ela
também ajuda o consumidor a realizar seu momento ‘Priceless’. E
‘Figurinhas’ é o primeiro filme dessa nova etapa. O roteiro é bastante
expressivo, vai tocar todas as pessoas que gostam de futebol, que
admiram o Pelé e que já completaram álbuns de figurinhas. http://
www.mccann.com.br

Como podemos observar, o conceito emocional da campanha
publicitária da marca vem sendo reforçado com pequenas alterações
na linha mestra do posicionamento da marca. Há uma diferenciação nos
filmes e anúncios veiculados anteriormente.
A campanha publicitária MasterCard, a partir de 2010 passa a se basear
no significado de cada compra, ou seja, as compras passam a trabalhar outros
valores que não só o preço. Podemos perceber que esse reposicionamento,
trabalha com os conceitos do “Modelo de comportamento de consumo”
que descrevemos no capítulo 3 deste estudo. No processo de decisão de
compra, o “sentimento pós-compra” descreve qual o sentimento que o
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consumidor tem logo após adquirir um bem e, nesse caso, a campanha
procura trabalhar esse sentimento no aspecto positivo da compra. Ao valorizar
a satisfação da compra e o valor intangível que ela traz ao consumidor, a
campanha ganha fôlego na sua longevidade.
O sucesso dessa campanha, que completa 12 anos neste ano de
2010, só seria possível graças ao intercâmbio entre todos os profissionais
envolvidos de todos os escritórios da agência McCann Erickson no mundo.
A seguir mostraremos como o sucesso criativo se deu por essa interação.
4.3 Os resultados criativos gerados pelas trocas de experiências - Das
estratégias locais à comunicação global e vice-versa
Segundo o publicitário Duda Hernandez, e conforme já descrevemos
anteriormente, a campanha publicitária MasterCard foi criada nos Estados
Unidos, onde foi veiculada pela primeira vez. O conceito aplicado na
campanha foi de uma realidade absolutamente americana. Ela se propunha
a fazer um contraponto de momento específico dessa sociedade, ou seja,
o da ostentação e da gastança. O que eles queriam mostrar era que não
fazia mais sentido se você não soubesse viver cada momento que a vida
proporciona.
A campanha criava esse contraponto depois de um período bem
sucedido de veiculação, em que se reposicionou a marca no mercado
norte americano. Eles resolveram expandir esse conceito pelo mundo, pois
verificaram que tinha potencial para ser exportada para outros mercados.
Hernandez cita que “num primeiro momento, a campanha começou a
ser replicada para vários países, a princípio de uma maneira burocrática,
não por falta de talento de quem fez, mas porque se trata de um tipo de
campanha, com resultados bem-sucedidos, e era necessário explicar o
conceito”.
No primeiro filme, chamado “Baseball”, que lançou a campanha
“Não tem preço”, mostrava pai e filho em frente a um estádio de beisebol
em uma tarde. O pai comprava o hot-dog, a flâmula e o boné do time. Eles
falavam: “hot-dog, 5 dólares; a flâmula do time, 10 dólares; quatro horas
de conversa só você e seu filho, não tem preço”. Eles filmavam de uma
maneira delicada e bonita que o grande valor daquele dia não eram os
souvenires, mas o momento que o pai pode dedicar ao filho, o que não
aconteceria no dia a dia.
Logo em seguida foi criado outro filme, “Álbum de família”. Neste filme
foi mostrada uma família com pessoas de várias idades para ser fotografadas.
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“Vestido de batizado, 50 dólares; bufê, 500 dólares; câmera fotográfica,
100 dólares; quatro gerações numa única foto, não tem preço”. No final,
mostra-se que o cartão viabilizou a festa, mas o grande momento foi a foto
que ficou na história daquela família. Esse segundo filme foi replicado para
vários países, em diversos idiomas.
Os dois filmes foram veiculados em vários países, o que tornou possível
explicar o conceito da campanha. A partir daí, outros filmes foram criados
o que permitiu uma variação maior de abordagens de histórias sobre o
tema “Não tem preço”.
A partir da explicação do conceito para o mercado, o escritório
central da agência McCann Erickson em Nova York, sob liderança de Joyce
Thomaz, reunia os criativos de diversos escritórios da agência no mundo
formando um time de co-autores. Essa interação entre eles proporcionou
liberdade para que pensassem a campanha de cima pra baixo, ou seja,
seguindo o conceito “Não tem preço”, e que trabalhassem histórias focadas
na realidade de cada cultura. Esse foi o grande desafio da campanha: ser
global, mas com direcionamento local.
O Brasil, de importador de filmes, tornou-se também um grande
exportador e produtor de filmes para diversos países. Como a campanha foi
tomando corpo no mundo inteiro, a concorrência interna entre os escritórios
ficava mais acirrada. Segundo Hernandez,
Eu tive a sorte de emplacar na McCann São Paulo uma sequência
muito boa de filmes. O Brasil era um importador – pegava esses filmes
e os adaptava nesse primeiro momento, assim como outros países.
Lentamente a gente teve algumas pequenas oportunidades de fazer
pequenos filmes de baixo custo, que pontuavam ocasiões, como Dia
das Crianças. Algumas coisas funcionaram muito bem, e a matriz, em
Nova York, começou a dar espaço para a criação de alguns filmes.

O progresso da criação brasileira fez com que a matriz da agência
abrisse espaço para que o escritório brasileiro emplacasse cada vez mais
filmes. Isso ocorreu durante um período de dois a três anos. O cérebro da
campanha mundial estava entre Nova York, Londres e São Paulo, e o Brasil
participou ativamente do desenvolvimento da campanha. Para a marca,
essa interação das agências proporcionou a multiplicação do conceito
global da campanha com múltiplas adaptações locais e novas criações
nos 6 continentes, com mais de 300 comerciais já produzidos em mais de
45 línguas diferentes.
Em entrevista para o boletim eletrônico PropMark (2009), Amy Fuller
head of Consumer Marketing para mercados globais da MasterCard. disse,
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“o conceito é usado no mundo todo, mas cada mercado local o utiliza
de acordo com o contexto em que está inserido”. Fuller expõe que, para
manter o conceito da marca evidente por tanto tempo, a MasterCard realiza
pesquisas para saber o que mantêm as campanhas fortes: “descobrimos que
há duas coisas que realmente importam: estar baseada em uma verdade
autêntica do consumidor e entender como o comportamento do consumidor
muda e que a concepção de mídia dele também se altera”.
Partindo dos estudos desenvolvidos pela marca, podemos refletir que
um dos grandes trunfos da campanha é trabalhar com o elemento básico
ou a matéria-prima, que são histórias cotidianas. Podemos perceber que
o requisito básico para levar uma campanha desse tipo adiante é saber
contar boas histórias. Encontrar esses “insights” demonstra que vale a pena
não o que você está comprando com o cartão, mas sim o que ele está te
proporcionando.
Hernandez exemplifica que o automóvel em si não é o grande bem,
mas o bem em si é a viagem que você pode fazer com esse automóvel,
que é o grande prazer. A televisão de LCD nova que você compra, em si,
não é o grande prazer. Tanto que é assim que a gente trava um paralelo
com o cliente Visa e o cliente Amex. O da Amex fala ‘olha a televisão que
eu comprei’, ele ostenta o fato de ter comprado. O cliente MasterCard
não. Ele compra a televisão e pensa como vai ser legal juntar a família e
ver uns DVDs. Traz algo mais de benefício final, a televisão em si não te traz
nada, mas sim a reunião com a família, os amigos pra ver o jogo, é isso que
não tem preço.
Ao depararmos com a linguagem da campanha, percebemos que
a ligação do emocional com o racional, na verdade, é um código que diz
respeito às culturas. Quem vê propaganda em qualquer parte do mundo
a reconhece e entende a mensagem. O conceito faz sucesso porque
conta boas histórias. E cada cultura tem o seu jeito e seu repertório para
contar histórias. A diferença é que, dependendo da situação, a mensagem
transmitida por um filme publicitário pode ser compreendida por mais de
uma cultura, como é o caso do futebol, usado em muitos momentos para
promover a marca. A MasterCard, durante anos, foi patrocinadora da Copa
do Mundo de futebol, pois entendia que este esporte, por ser praticado no
mundo todo, era um bom exemplo a ser entendido por diversos mercados.
A seguir apresentaremos o resultado de pesquisa que mostra como
os consumidores reconhecem a campanha MasterCard.
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4.4 A percepção do elemento emocional da campanha publicitária
“MasterCard - Não tem preço”, reconhecido pelos consumidores
Com o objetivo de levantarmos qual a opinião que os consumidores têm
em relação às campanhas de cartão de crédito, em especial à campanha
da bandeira MasterCard – “Não tem preço”, foi realizada uma pesquisa uma
amostra probabilística simples, com 200 portadores de cartões de crédito,
entre os meses de outubro e novembro de 2008, seguindo os seguintes
critérios estatísticos: margem de erro de 7% e margem de segurança de
95%. Foram entrevistadas somente pessoas que possuíam cartão de crédito.
A divisão entre gêneros deu-se da seguinte forma: 59% pertenciam ao
público feminino e 41% ao público masculino. A distribuição da idade dos
entrevistados foi a seguinte: 66% entre 21 e 20 anos, 22% mais de 30 anos e
12% até 20 anos. Vale ressaltar que a amostra foi formada principalmente
por entrevistados mais jovens, não porque tenha havido preferência por esse
público, mas sim porque é uma faixa etária que possui cartão de crédito.
Ao explorarmos o fator comunicação, perguntamos aos entrevistados
sobre as campanhas publicitárias de cartão de crédito. O resultado identificou
que, ao mesmo tempo em que as campanhas trabalham na transmissão
de valores racionais (modernidade, rapidez, segurança, funcionalidade,
mudança no comportamento e na democratização do consumo dos
consumidores), também trabalham com elementos emocionais – situações
de prazer e bem estar em consumir, personalidade para quem tem, o fato
de ser um cidadão global, status e poder e o fato de oferecer uma solução
financeira, quando não se tem dinheiro vivo.
Esse resultado vem confirmar a análise que fizemos a respeito da evolução
das campanhas de cartões de crédito e a forma como os consumidores finais
as percebem. A seguir o gráfico referente a nossa questão.
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Gráfico 01 – Para você, as campanhas de cartão de crédito mostram?

Quando perguntamos se os entrevistados se sentiam atraídos pelas
propagandas para adquirir cartão de crédito, 61% disseram que não e
apenas 39% afirmaram que sim. Vale ressaltar que, do total de entrevistados
que disseram “não”, em algum momento, quando adquiriram o cartão de
crédito dos emissores, receberam algum tipo de material informativo. Esse
fato demonstra que eles se sentiram atraídos por algum material de caráter
persuasivo, originado de algum produto de comunicação desenvolvido
para esse fim.
Isso confirma, quando perguntamos como adquiriu o cartão, que os
consumidores foram sensíveis ao conjunto de estratégias utilizadas pelo
cartão de crédito, seja pelo emissor ou pela bandeira, que trabalham com
vários ferramentais de comunicação. Quando perguntamos se lembravam
de alguma campanha de cartão de crédito, 70% disseram que “sim”. Destas,
as campanhas mais expressivas com maior lembrança, foram a campanha
da bandeira MasterCard, com 56%, e da bandeira Visa, com 32%.
Essas duas bandeiras em particular, estão presentes na mídia quase que
diariamente sozinhas, ou em parceria com seus emissores. Isso revela que o
esforço realizado por elas é reconhecido pelos entrevistados, independente de
possuírem um cartão da bandeira ou não. E quando se trata das campanhas
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publicitárias da MasterCard – Não tem preço, esse índice sobe, pois 83%
recordam-se de alguma campanha realizada por ela.
Ressaltamos que as maiores lembranças são para o slogan “Existem
coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe MasterCard”.
Para os entrevistados, os principais objetivos da campanha da MasterCard,
conforme podemos observar no quadro a seguir:

Gráfico 02 – Quais os objetivos da campanha MasterCard?

Como podemos verificar nos resultados acima, o posicionamento de
comunicação adotado pela marca MasterCard é facilmente identificado
pelos entrevistados. Isso mostra que há consonância entre o que a marca
pretende ser para o consumidor com o que é percebido por eles. Esse
resultado identifica que a marca vem alcançando, com suas estratégias
de comunicação, alto índice de lembrança, como também, vem sendo um
forte aliado para seu crescimento e expansão no mercado brasileiro. Para
tanto, um dos elementos mais trabalhados foram exatamente a conexão
entre o emocional e o racional. Isso demonstra o sucesso do posicionamento
da marca, o que é observado em pesquisa.
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Conforme entrevista com os responsáveis pela campanha, esses
resultados são expressos em números que garantem o crescimento da
operação não só no Brasil, mas também em todo o mundo.
Quando falamos sobre a evolução das campanhas de cartão de
crédito, retratamos como o produto mudou a sua forma de interagir com
o mercado, principalmente a bandeira MasterCard. Esse posicionamento
da marca vem, de certa maneira, colaborando com a mudança do
comportamento do consumidor na forma do pagamento de suas compras,
utilizando o cartão como meio prático, moderno e seguro.
Ainda em relação à campanha publicitária MasterCard, perguntamos
para os entrevistados como eles resumiam a frase “Não tem preço”, e
observamos que a maioria das respostas tinha origem nos elementos ‘carinho’,
“felicidade”, “família”, “valor”, “amigos”, “vida”, “momentos únicos”,
“sentimentos”, “intangível” e, destes, o principal resultado mostrava que
para tê-los o dinheiro não poderia comprar. Esse resultado vem ao encontro
do slogan completo que “Existem coisas que o dinheiro não compra e para
todas as outras existe MasterCard”.
Nesses resultados, podemos perceber qual a relação entre o cartão
de crédito, os seus consumidores e toda a sua dinâmica de uso. Podemos
identificar também como o consumidor percebe a comunicação e de que
forma ele recepciona a mensagem dada pelas marcas. Nelas podemos
concluir que elementos de infl uência de consumo são identifi cados nas
campanhas e em toda estratégia mercadológica para a venda desse produto.
Com esses resultados, podemos observar claramente que o estudo
proposto por Lipovetsky (2006) chamado de “consumo emocional” mostra
o consumidor apaixonado pelas marcas, conforme descrito no capítulo 1.
O consumidor vê nas marcas a oportunidade para criar mecanismos de
individualização de suas vontades, das suas expectativas em relação a
ela, em seus gostos e comportamentos. As campanhas publicitárias deixam
de enfatizar os benefícios funcionais dos produtos e começam a difundir
os valores da marca, o espetacular e a emoção. É por meio da imagem
criativa da marca que se dá a diferenciação, a sedução ao consumidor
e a venda.
Ao descrevermos todo o caminho percorrido pela marca MasterCard,
fica evidente a corrente defendida por Lipovetsky. Ao trabalharmos com o
apelo emocional, a conexão do consumidor com a marca fica mais estreita.
No próximo capítulo faremos análise de anúncios impressos da
campanha publicitária MasterCard e como eles estabelecem essa conexão
mais clara com o consumidor.
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Como já abordamos no capítulo 3, os estudos tradicionais de pesquisa
e análise de mercado já não dão cabo das necessidades mercadológicas
das corporações. É crescente o uso de ferramental direcionado às exigências
cada vez mais específicas do mercado. Dentre os diversos caminhos, a análise
semiótica é uma ferramenta que está em voga e em crescente demanda
pelos institutos de pesquisas e pelas agências de publicidade.
Para essa análise, seguindo uma tendência contemporânea das análises
semióticas em publicidade, faremos uso de fundamentação e metodologia
extraídas da ciência semiótica. Em especial, entre outros autores, destaca-se
a obra da autora Lucia Santaella, em seus livros Semiótica Aplicada (2001)
e Estratégias Semióticas da Publicidade (2010). Ao realizar um panorama
da semiótica da publicidade, a autora relata que:
Teoria geral dos signos, semiótica textual, semântica e pragmática,
retórica, mitos arquétipos, símbolos, poesia e metáforas tornaram-se
alguns dos instrumentos e temas de análise semiótica da publicidade,
o que diminuiu mais e mais o abismo ideológico que separava, de um
lado, uma semiótica crítica da publicidade, de outro, a investigação
empírica de marketing e consumo.(2010, p. 75)

Ao fazer tal afirmação, vê na união dessas disciplinas a possibilidade
da ampliação dos estudos das mensagens dos produtos de consumo, e,
para esse fim, o uso da análise semiótica vem agregar valor aos estudos
da marca.
No que se refere às estratégias de criação das mensagens publicitárias,
Roberto Chiachiri, em seu livro O Poder Sugestivo da Publicidade – Uma
Análise Semiótica, faz uma reflexão sobre as “...estratégias de sugestão que
compõem uma mensagem publicitária na conquista do seu consumidor...”
(2010, p.4). Ainda em sua obra, o interesse do autor está voltado justamente
para a exploração dessas estratégias e, para tal, faz uso da semiótica. A
seguir faremos análises de anúncios impressos da campanha publicitária
MasterCard.
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5.1 Anúncio 1 – Camarote de Ópera

Figura 43: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

Neste anúncio impresso para revista da campanha MasterCard Platinum,
podemos observar que o cenário mostrado é de um camarote de teatro ou
ópera. As paredes e o tecido das cortinas se apresentam na cor vermelha
escura. Na parte superior da cortina, junto ao teto, podemos observar
detalhes das passamanarias em cor dourada. No camarote estão dispostas
três cadeiras, no estilo Luis XVI na mesma cor das demais peças. Compondo
a decoração do camarote, encontramos o mesmo tecido das cortinas
estrategicamente envolvidas na parte de cima da grade de proteção que
compõe o cenário. A iluminação é destacada por três grandes arandelas
em cristal.
Neste camarote há um casal elegantemente vestido em traje de gala.
A mulher usa um vestido frente única, tem ombros à mostra e uma aparência
esguia, com os cabelos puxados para trás, num toque de elegância. Usa
também um par de brincos de pedras ou cristais. O homem veste blacktie, cabelo penteado e se apoia discretamente ao lado de sua parceira. O
casal tem um olhar de contemplação e satisfação em relação à sofisticação
do lugar em que se encontram. Ambos acompanham o espetáculo em um
camarote exclusivo, o que lhes confere certo status.
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Ainda nessa peça publicitária podemos destacar as frases que dão o
tom à campanha: “Passeio de carruagem: R$ 500,00”, “Suíte do castelo: R$
1300,00”, “Camarote na ópera: R$ 500,00”, “Ser tratado como um rei: não
tem preço”. O conjunto da imagem com as frases demonstra que essa peça
publicitária evidencia elementos aristocráticos e exclusivos para aqueles que
podem desfrutar de momentos como esse. As ocasiões descritas na peça nos
dão a dimensão daquilo que é possível adquirir e desfrutar quando se tem
o cartão com essas características. O texto verbal informa ao consumidor
os meios pelos quais ele pode alcançar status e exclusividade; basta para
isso possuir o cartão de crédito MasterCard Platinum.
Toda a ambientação, da decoração à iluminação, remete aos grandes
palácios europeus. Essa peça faz uma releitura de uma época da monarquia.
Utiliza-se para isso de elementos contemporâneos na ambientação da
decoração e também nos personagens que têm aparência e condição
física, trajes e comportamentos modernos.
O emprego das cores vermelha e dourada traz elegância e requinte
ao lugar. A iluminação do camarote dá destaque ao casal, sendo que a cor
amarela da iluminação das arandelas evidencia a posição em que ambos
se encontram. A sombra provocada pela luz dessas luminárias imprime
suavidade à silhueta dos corpos, criando uma aura única e exclusiva para a
ocasião. A posição do homem em relação à arandela, atrás de sua cabeça,
nos leva à impressão de uma coroa, como se ali ele estivesse sendo coroado
por ter alcançado o topo do sucesso. Vale ressaltar que, no camarote, há
espaço para mais pessoas, mas o fato de estarem apenas os dois cria um
local exclusivo para eles.
Em princípio, o comportamento do casal pode remeter à posição
de esnobismo e ostentação, principalmente porque ambos se encontram
em situação de vantagem em relação aos demais no teatro. Nesse caso,
a marca sugere que chegar ali é ter alcançado status, exclusividade e a
satisfação por ter essa conquista.
O propósito dessa peça da MasterCard Platinum é mostrar que quem
possui o cartão pode ter a satisfação de ser tratado com exclusividade e
nobreza.
A MasterCard promove um de seus produtos, o cartão Platinum. O
consumidor que venha a desejar adquiri-lo poderá ter acesso a uma série
de possibilidades como as que foram descritas pela peça. Todo o trabalho
desenvolvido pela marca reforça essa imagem: ela traz pessoas bem sucedidas
que alcançaram sucesso, reconhecimento e poder financeiro e que podem
desfrutar desse momento graças ao cartão Platinum MasterCard.
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Essas experiências ali colocadas pela peça nos remetem diretamente
ao momento em que vivemos dentro da sociedade de consumo descrito
por Lipovestsky (2006), Faith PopCorn (1990), e pelo livro Trendzoom (2008).
Um momento de nossa sociedade em que os consumidores estão em busca
do consumo emocional, ou seja, não é só o bem tangível que vale, mas
sim o que esse bem traz no aspecto da satisfação. Nessa linha, a busca por
pequenos prazeres, dar a si mesmo novas experiências, são elementos que
podem ser reconhecidos por diversos mercados ao redor do planeta.
Enquanto o conjunto de cores utilizadas na peça é baseado nas cores
do logo MasterCard (vermelha e amarela), em toda a decoração e iluminação
o cartão é destacada na cor prata. Já é comum utilizar a cor prata como
símbolo de produtos que pertencem à categoria premium. Trata-se de uma
prática também utilizada para categorizar o segmento especial de cartão
de crédito.
A marca, ao trabalhar o seu cartão Platinum dentro de um ambiente de
sofisticação, coloca um casal na condição de espectador de um concerto
de ópera em um camarote apenas para eles, procurando transmitir que esse
tipo de sensação só é possível alcançar possuindo e usufruindo de um cartão
com essas características. A MasterCard entende que os demais cartões
oferecem condições a seus detentores de ter status e exclusividade, mas o
seu grande diferencial é justamente quando ela demonstra situações que
a tiram do senso comum das demais marcas, ou seja, momentos únicos que
só ela pode proporcionar para aqueles que o possuem.
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5.2 Anúncio 2 - Futebol

Figura 44: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

Neste outro anúncio impresso da MasterCard, também para revista,
podemos verificar uma grande área aberta e, possivelmente, pública. Nela,
observarmos um muro alto de tijolos de barro entrelaçados. As diferentes
tonalidades de cor do muro denotam uma aparência envelhecida. O piso
apresenta cor acinzentada, o que nos remete a pensar num solo de concreto.
Uma pequena parte de céu se apresenta na cor azul acinzentada, o que
denota que o tempo está nublado. Ainda podemos observar pedaços de
telhados de casas e antenas de televisão.
Pelas características da área, trata-se de um espaço improvisado para
lazer. Vemos que foi pintada no muro uma representação de uma trave na
cor branca. Suas linhas não são retilíneas e, provavelmente, foram feitas
por aqueles que frequentam esse local, para ali poderem brincar, divertirse, jogando futebol.
No meio dessa trave, há um menino com uma aparência de 11-12
anos, cabelos pretos, vestindo uma camiseta azul royal. Ele está ali no papel
de goleiro atento para defender o chute da bola. Esta, em primeiro plano,
apresenta uma aparência desgastada, costurada em hexágonos brancos,
que se entrelaçam com círculos pretos. Sua imagem está meio desfocada,
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numa alusão à mira do batedor.
O tom da campanha é dado pelas frases: “Rojão: R$ 20,00”, “Morteiro:
R$ 8,00”, “Foguetinho: R$12,00”, “Uma bomba no ângulo: não tem preço”.
O conjunto da imagem com as frases demonstra que essa peça publicitária
evidencia elementos relacionados a fogos de artifício comuns na comemoração
de uma partida de futebol, como também na comemoração de um gol.
A bomba descrita na frase tem duplo sentido, a primeira, do futebol,
chute dado a gol em um lance livre, de batida forte e de característica
certeira quase impossível de ser defendida e que, praticamente, derruba
o goleiro. Em seu outro sentido, a bomba é utilizada para a comemoração
em eventos dentre os quais, o futebol.
Toda situação em que o adversário é colocado à prova em uma partida
de futebol, como a cobrança e defesa de um penalty, está relacionada a
um estado de tensão. Para o menino, o semblante apreensivo demonstra o
seu estado de nervosismo. A relação da bola com o ângulo do gol, embora
não apresente nenhum batedor, nos dá a impressão de que está a ponto de
ser disparada. A imagem da bola ligeiramente embaçada demonstra isso.
A MasterCard usou essa peça impressa para promover a Copa do Mundo
de 2006, sediada na Alemanha. A assinatura da campanha é apresentada
em uma caixa azul em que o logo da MasterCard e da Maestro estão
associadas ao logotipo do evento esportivo. Sob sua caixa está descrita a
frase “Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe
MasterCard”, que é a assinatura de toda a campanha.
A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta, sua audiência
ultrapassa a casa do 500 milhões de telespectadores em importantes partidas.
Trata-se de um evento de grande visibilidade mundial. A MasterCard, ao
aliar a sua marca a esse evento, entende que os resultados de exposição e
situações que remetem ao futebol podem ser compreendidos em diversos
mercados ao redor do mundo.
O futebol tem uma linguagem universal de fácil assimilação por diversas
culturas em todo o globo. Ao vincular a marca MasterCard à Copa do Mundo
que, aliás, na ocasião era uma das patrocinadoras, promove visibilidade
global para a marca e traduz o espírito do momento. Esse momento é
retratado pela simples pelada de futebol que pode ser jogada em qualquer
lugar do mundo.
O uso dos elementos de comemoração, em alusão à técnica de chute
a gol “bomba”, traz o espírito de comemoração que representa a vitória.
Os fogos de artifício são a representação da comemoração e da vitória
pelos fanáticos pelo esporte.
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Partindo do conceito trabalhado pelo autor Peter Burke, em seu livro
Hibridismo Cultural (2003), o futebol pode ser visto como o esporte que
pode estar situado em uma variedade de situações nas quais os encontros
culturais acontecem. A Copa do Mundo de futebol é um exemplo dessas
trocas de experiências. As seleções que competiram na Alemanha em 2006
promoveram essa troca cultural. A MasterCard, ao patrocinar o Mundial,
propõe que essa peça publicitária remeta a uma situação de partida de
futebol que será entendida em qualquer lugar do planeta.

5.3 Anúncio 3 – Pescaria em Poconé

Figura 45: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

Nessa outra peça publicitária, a MasterCard faz o uso do teatro de
fantoches para ilustrar uma pescaria entre amigos. A abordagem utilizada
para essa peça trabalha elementos do humor para descrever uma pescaria
malsucedida do grupo.
O uso de marionetes conta a saga desses amigos no formato de rima.
O texto é apresentado na peça da seguinte forma:
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“Fui pescar em Poconé
Só os homens, sem mulher
Quatro varas de pescar
R$ 100 com MasterCard
Só que a nossa pescaria
Acabou na peixaria
Evitar nenhum tropeço
Isso sim, não tem preço”

A MasterCard, ao explorar esta situação, valeu-se do teatro de fantoches,
que se trata de uma das mais antigas manifestações de entretenimento
existentes no mundo e amplamente reconhecida por diversas culturas. Ao
explorar a situação da pescaria, a marca ainda trabalha com elementos da
cultura popular contando histórias de pescarias e pescadores. Os amigos,
para não retornar de mãos vazias para casa, recorrem a uma peixaria para
remediar o insucesso da pescaria.
A cidade de Poconé, no estado de Mato Grosso, é destino turístico dos
amantes da pescaria. A MasterCard, ao mencionar a cidade, faz referência
aos diversos locais em que se pode utilizar o cartão e, nestes casos, salvar
a viagem desses quatro amigos.
A assinatura dessa peça apresenta a seguinte frase “Cartões de Crédito
MasterCard, você pode confiar, em tudo que é lugar. De norte a sul do
Brasil, todo mundo vai aceitar”. Assim como na história dos pescadores, a
assinatura da peça publicitária segue também o mesmo padrão, utilizando
a rima. Muito comum na literatura de cordel, a marca, ao se apropriar desse
elemento literário, se aproxima das características regionais da situação dos
pescadores.
A proposta da marca é justamente mostrar que o cartão pode ser
aceito em qualquer parte do Brasil e tem como objetivo sair de situações do
cotidiano urbano de suas demais peças. A peça destaca as três bandeiras
pertencentes ao grupo MasterCard, que podem ser utilizadas em todo o
Brasil: a própria marca e as demais: Maestro e RedeShop. A marca reforça
para o consumidor que, mesmo em uma situação longe dos grandes centros
urbanos, é possível fazer uso do cartão.
Ao explorar o regionalismo de maneira lúdica, por meio do teatro de
fantoches, a marca faz o consumidor imaginar a situação desses quatro
amigos, que poderia ser de qualquer um de nós. Para isso, a peça publicitária
não trabalha como de costume personagens reais, e sim os fantoches, que
estabelecem um novo modo de apresentar o conceito da campanha. Isso
fica evidente também no texto. Ao utilizar uma rima para descrever a história
dos amigos, ela incorpora o espírito “Não tem preço”, e mostra como a
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marca conta com diversas facetas e que pode ser trabalhada de maneira
global com adaptações locais.
Enquanto alguns teóricos defendem que a globalização tem destruído
as formas nacionais das identidades culturais, conforme descreveu Stuart
Hall (2003), aqui vemos um caso em que a marca explora justamente o
contrário. Ela faz uso de elementos regionais, como a pescaria, a cidade e
a região para explorar o uso do cartão.
A marca, além de referenciar esses elementos, incorpora outras situações
do cotidiano. Trata-se de uma prática híbrida, conforme descreveu Peter
Burke (2006). Para ele, qualquer elemento cultural está sendo readaptado
e reintegrado nas culturas, como se estivesse em seu próprio berço.
As características dessa peça publicitária trazem uma nova roupagem
para a campanha publicitária MasterCard. Ao trabalhar elementos do teatro
de fantoches de maneira lúdica, a marca se apropria dos costumes regionais
para divulgar o uso do seu cartão.
5.4 Anúncio 4 – Carnaval em Salvador
Na sequência de imagens a seguir, a MasterCard promove o carnaval
no meio revista. O conjunto das cinco peças publicitárias explora os diferentes
adereços que são utilizados durante as festas de carnaval, como também
as situações e os diversos locais da cidade de Salvador, na Bahia, onde a
folia acontece.
Para primeira peça publicitária, o tema utilizado foi o colar, ornamento
usado pelos foliões para brincar o carnaval. A peça é bem simples, mostra
esse colar na cor branca com o destaque para as cores vermelha e
amarela. Essas cores remetem diretamente à logotipia da MasterCard. O
texto apresentado diz: “Aceito da Barra a Ondina”, fazendo referência a
um dos circuitos mais marcantes percorrido pelos trios-elétricos durante o
carnaval de rua de Salvador.
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Figura 46: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

A segunda peça publicitária também segue os mesmos critérios da
primeira. Ela traz uma máscara feita em miçangas e penas nas cores vermelha
e amarela, em analogia às cores da MasterCard. O texto apresentado, “Aceito
do abadá ao camarote”, faz referência às características da organização
do carnaval de rua de Salvador. Embora seja uma festa de rua, aberta a
todos, há possibilidade de que o folião possa ser afiliado a uma agremiação
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(trio elétrico), o que lhe dá direito a ter um abadá (fantasia). O folião que o
veste pode se divertir numa área fechada em volta do trio elétrico, dandolhe também direito de frequentar o camarote durante o circuito na rua.

Figura 47: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

A próxima peça publicitária mostra um par de pandeiros nas cores
112

Capítulo V | Análise das estratégias semióticas – Anúncios MasterCard

vermelha e amarela seguindo as cores da MasterCard. O instrumento musical
é utilizado para diversos ritmos, dentre eles, o samba, que está ligado ao
carnaval.
A frase, “Aceito até atrás do trio elétrico”, faz referência à famosa
música de Caetano Veloso “Atrás do trio elétrico”, que fala do carnaval da
Bahia. A música é a pura tradução de toda energia que emerge nas ruas de
Salvador durante o carnaval. A peça publicitária faz alusão a essa alegria
que contagia os foliões. Ao cantarem e dançarem os ritmos tocados pelos
músicos, demonstram o entusiasmo em acompanhar os trios elétricos.
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Figura 48: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

Nessa outra peça publicitária, serpentinas nas cores vermelhas e
amarelas são apresentadas como um dos símbolos do carnaval. Elas seguem
as mesmas cores da logotipia da MasterCard. A frase “Aceito do Campo
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Grande à Praça Castro Alves “ faz referência ao trajeto percorrido pelos
trios elétricos durante o carnaval em Salvador. Essa peça publicitária explora
justamente a atmosfera de folia durante todo o caminho percorrido por
eles. Jogar confetes e serpentinas faz parte desse espírito festivo da época.

Figura 49: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br

A última peça publicitária traz um par de sandálias plataformas, ambas
com detalhes de pequenos pedaços de vidros e miçangas brilhantes. As cores
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remetem também à logotipia MasterCard, vermelha e amarela. A sandália
é um componente das fantasias utilizadas pelas passistas de escolas de
samba. Embora este não seja um calçado ligado diretamente às fantasias
usadas no carnaval da Bahia, faz alusão ao carnaval como um todo.
Na frase “Aceito nos lugares mais agitados de Salvador”, fica claro
que o MasterCard é aceito em qualquer lugar que tenha agitação. A peça
publicitária explora todo o espírito carnavalesco, tentando mostrar, ao mesmo
tempo, que o cartão é aceito tanto no carnaval de rua quanto nos salões
de baile de carnaval.

Figura 50: Anúncio MasterCard
Fonte: http://www.MasterCard.com.br
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Como podemos observar, o conjunto das cinco peças publicitárias
faz uma conexão forte com o carnaval de Salvador. O uso de diversos
elementos que remetem à festa carnaval - o colar, a máscara, o pandeiro,
as serpentinas e as sandálias - permite uma conexão direta com a marca
MasterCard. Sendo a marca uma das patrocinadoras oficiais do carnaval
de Salvador, propõe nessas peças o seu total envolvimento com o evento
e ao mesmo tempo aproveita a oportunidade para interagir com uma das
festas mais importantes do Brasil e de grande repercussão internacional.
Durante o carnaval, além de ser uma data que atrai muitos turistas
para a cidade de Salvador, o valor gasto por eles aumenta em função de
todas as atividades que acontecem no período. Ao enfatizar, nas suas peças
publicitárias, que o cartão é aceito nos circuitos percorridos pelos foliões
nos trios elétricos, como também em outras situações, a marca mostra ao
consumidor as diversas possibilidades do seu uso.
Embora o tratamento dado às peças tenha caráter de consumo e
uso do cartão de crédito, todas as situações exploradas remetem para um
evento que, por ser de rua, é democrático. Dele qualquer cidadão pode
participar.
Outra característica é a semelhança entre as peças: todas têm o fundo
branco com destaque para o colar, a máscara, os pandeiros, as serpentinas
e as sandálias. O logo da MasterCard está posicionado na parte de baixo
e assina a peça publicitária.
A frase, “Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as
outras existe MasterCard”, ao se utilizar do elementos carnavalescos, faz a
conexão da festa do carnaval com a alegria para os foliões. A assinatura
da campanha faz essa conexão do lado racional das festas, do seu preparo
e organização, ao lado lúdico, fantasioso que ela tem.
Embora o carnaval não seja uma festa genuinamente brasileira, e que
tenha recebido influências das mais variadas culturas, no Brasil, mesmo que
regionalmente, ele tem as suas particularidades. Enquanto o sul prefere o
carnaval de escolas de samba, o nordeste tem os trios elétricos, o axé, o
frevo e o maracatu como ritmos. Todos, sem exceção recebem influências
diversas e despertam o interesse no mundo inteiro.
Do carnaval tradicional de Veneza ao Mardi Gras, todos estão
relacionados às festas populares que antecedem a Quarta-feira de Cinzas
em todo o mundo. Cada cultura tem um olhar sobre esses festejos, embora
eles possam ser semelhantes em algumas ocasiões. O consumidor identifica
os elementos trabalhados nesse conjunto de peças publicitárias e logo
reconhece o tema tratado, o carnaval.
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As campanhas publicitárias da MasterCard vão na contramão do que
defendem Douglas e Isherwood (2006). Para os autores, os bens de consumo
carregam na sua comunicação elementos culturais e valores sociais de seus
países de origem. A MasterCard, no entanto, faz o inverso ao associar sua
marca ao carnaval de Salvador.
Ao patrocinar a festa baiana, a empresa incorpora elementos que
caracterizam o carnaval, como pandeiros, máscaras, sandálias e serpentina.
Em todas as peças publicitárias, esses elementos são fundidos com as cores
vermelha e amarela, as mesmas da logotipia da MasterCard. Desse modo,
a empresa entra na atmosfera da folia e marca presença vinculando sua
marca ao evento.
A MasterCard, ao patrocinar a festa em Salvador e ao trabalhar de
maneira intensa suas cores em todas as peças publicitárias, procura interagir
diretamente com o evento. Ao relacionarmos a ação da marca com o
pensamento de Douglas e Isherwood, a empresa demonstra ser possível
interagir com o meio onde se atua. Assim, usando elementos da cultura
local, a empresa transmite seus valores e significados para o consumidor.
Outro fato importante da campanha é ir no caminho inverso do
esvaziamento cultural que alguns teóricos propõem, quando tratam de
adaptação de campanhas globais, Hall (2006). A empresa faz isso incorporando
elementos da cultura brasileira nas peças publicitárias, explorando a
importância que o evento tem para o país, tanto no aspecto de disseminação
da cultura como também do potencial turístico.
Para Burke (2003), a sociedade passa por um processo em que todo e
qualquer elemento cultural está sendo readaptado e reintegrado às culturas,
como se estivessem em seu próprio berço. Por meio do hibridismo cultural,
a MasterCard se relaciona com as festividades do carnaval, fundindo nas
peças publicitárias as suas cores ao colar, à máscara, pandeiros, serpentinas
e sandálias, além de todas as situações e lugares que fazem e mantêm a
força e a grandiosidade de carnaval de rua de Salvador.
Dentre os diversos estudos que estão à disposição do mercado para
análise de comunicação, a semiótica vem se destacando por abrir caminho
para melhor entender como as relações sígnicas mostram-se capazes de nos
conduzir a interpretações de valores culturais universais traduzidos, muitas
vezes, por valores culturais particulares.
Por meio dessas análises, foi possível desvendar caminhos que
demonstram como as corporações avançam no processo de entendimento
do consumidor e do relacionamento que estas têm em relação ao seu
mercado global e qual a sua atuação local. Para esse estudo, buscamos uma
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fundamentação contemporânea das análises semióticas em publicidade, e
com isso permitir a diminuição do abismo ideológico que separa a semiótica
crítica da publicidade da investigação empírica de marketing e consumo,
como propõe Santaella (2010).
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O novo cenário do mercado pós-globalização proporcionou uma
nova dimensão ao consumidor, que saiu de uma condição isolada dentro
do seu mercado para uma condição global de consumo.
Se antes as grandes corporações desenvolviam produtos e marcas
para cada mercado de atuação, na nova concepção de administração
empresarial esses paradigmas foram quebrados. Novas formas de atingir
o consumidor em diferentes lugares tornaram-se algo imprescindível para
a sua sobrevivência.
Ao estabelecer um novo modelo de gerenciamento de produtos e de
serviços, os custos foram derrubados em larga escala, o que possibilitou a
ampliação de produtos para mais mercados, principalmente para a crescente
classe média dos países emergentes, conforme já citamos anteriormente.
Dentro desse contexto, o novo pensamento “pense global, aja
localmente” tornou-se algo a ser trabalhado incessantemente para essas
corporações. Para isso, o esforço mercadológico foi extenso e intenso, a
fim de manter conexões constantes com os mercados em que pretendem
atuar ou já atuam. Para esse resultado, estudos de mercado em larga
escala, visando conhecer esse consumidor, são premissas básicas para o
sucesso das marcas.
Cada vez mais, sofisticados ferramentais de estudos de mercado
são desenvolvidos para conhecer as particularidades de cada um deles e
também dos elementos que podem ser a chave do sucesso de uma marca.
Essa prática vem se tornando cada vez mais importante.
Para alcançar tais resultados foi preciso não só repensar os modelos
de gestão empresarial como também o formato de comunicação, que
recebeu atenção especial. Atualmente, a comunicação das marcas desses
grandes grupos passa por estratégias globais de atuação, mas recebe
tratamento local para cada mercado em que atua. Para tanto, todo esforço
desenvolvido é devido justamente ao fato de que cada cultura tem uma
maneira própria de entender a mensagem.
O esforço não é apenas dessas corporações, mas também das
agências, responsáveis em traduzir o posicionamento da marca para esses
mercados, e a comunicação publicitária, pensada de forma a atender às
necessidades de cada mercado.
O caminho que se segue para a comunicação publicitária está
justamente em trabalhar essas diferenças e transmitir o pensamento, os
valores e as crenças de uma marca de forma que o entendimento dela
possa ser absorvido, onde quer que esteja o consumidor. Campanhas inteiras
são pensadas dentro deste contexto e os investimentos para esse fim são
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altos, pois o retorno também o é.
Na era do hiperconsumo proposto por Lipovetsky(2006), o consumo
emocional é a tradução da busca pelas marcas de quais trajetórias poderão
traçar para falar com mercados tão diferentes e de maneira universal.
A MasterCard, por meio de sua campanha “Não tem preço”, alcançou
longevidade por conseguir fazer a conexão do racional ao emocional. Por
meio das suas campanhas publicitárias, desvendamos que o movimento do
bem- estar, proposto pelo autor, traz diversos elementos culturais que podem
ser compreendidos pelos consumidores ao redor do mundo. Pela análise
semiótica, identificamos como o pensamento de Lipovetsky é revelador.
Quando analisamos as peças publicitárias, encontramos elementos capazes
de serem compreendidos pelos consumidores ao redor do mundo e também
a estratégia de posicionamento adotada pela marca.
Essa trajetória é um caminho sem fim: as identidades estão se fundindo e
a necessidade de transformar esse consumidor local em global está mudando
a forma de vermos a publicidade. Ela é o retrato dessa nova sociedade.
Cabe às corporações multinacionais e a suas agências entender esse novo
consumidor, valorizando as suas particularidades locais e criando uma maneira
de divulgação desses valores num formato global de comunicação.
A fusão entre o local e o global criará uma nova perspectiva de
comunicação publicitária. Por meio dela irá se desenvolver uma nova maneira
de pensarmos a divulgação das marcas em escalas mundiais. Não podemos
pensar apenas num discurso que venha de cima para baixo. É preciso
repensar a forma de vermos os consumidores, principalmente no aspecto
cultural, e dele valorizarmos a essência, de forma que as identidades não
se pulverizem no tempo e no espaço.
Esta pesquisa é uma das maneiras de refletirmos sobre a comunicação
publicitária global e de como ela vem tratando o consumidor localmente.
Essa reflexão não termina aqui, pois novos estudos devem ser incorporados
a fim de podermos ampliar a discussão sobre o tema.
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