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Este trabalho tem como objetivo a análise do

papel comunicacional da marca no contexto

organizacional, uma vez que este símbolo tem

se tornado um meio relacional, que atua sobre

os processos de produção de sentido. Compre-

ender como os sentidos são construídos neste

contexto, é de vital importância para lidar com

as relações comunicacionais que são estabeleci-

das por parte dos grupos com os quais as orga-

nizações se relacionam.
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Abstract
This work has as objective, the analysis of

the communicational role of the brand in the

organizatíonal context, since this symbol has

become a relational media, which acts on the

processes of meaning production. To under-

stand as meanings are constructed in this

context is of vital importance to deal with the

communicational relations that are established

by the groups with which the organízations are

related.
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Resumen
El presente documento tiene como objetivo

examinar el papel de Ia comunicación de

marca en el contexto organizacional, ya que

este símbolo se ha convertido en un entorno

relacional, que actua en Ia producción de

significado. Comprender como se construyen

los significados en este contexto es de vital

importância para hacer frente a los enlaces de

comunicación establecídos por los grupos con

Ias organizaciones que están relacionadas
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1. Introdução

Os estudos da comunicação no contexto organizacional propiciam im-
portantes análises a respeito das instâncias produtoras e receptoras de senti-
do, uma vez que as organizações são espaços de articulação de fluxos infor-
macionais e de práticas discursivas e simbólicas entre interlocutores.

Segundo Pinto (2008:81), "os sentidos se conformam aos contextos", e
nesses termos é possível considerar o lugar organizacional como uma empi-
ria, de onde seria possível extrair contribuições para uma teoria da comuni-
cação.

Assim como Oliveira e Paula (2008), considero as organizações como
atores sociais,1 que se instituem através das interações e que se reconfiguram
em sua linguagem e relações com seus grupos de interesse.2 Nesta perspecti-
va, é possível observar o fortalecimento dos dispositivos relacionais que par-
tem das organizações, visando estabelecer discursos de ligação cada vez mais
fortes. Tais discursos podem ser estudados através das marcas, elemento que
pode ser percebido sob uma visão comunicacional, por ser mediador de men-
sagens que propiciam inúmeras possibilidades de produção de sentido.

Este artigo busca reflexões sobre o papel comunicacional das marcas,
seu surgimento no contexto organizacional e seu potencial significativo na
contemporaneidade. Examinar a marca como um fenómeno comunicacional
também é uma tentativa de compreender melhor o processo ordenador de
sentido, que se inicia a partir da intencionalidade dos fluxos informacionais
que partem das organizações. Assim como Fausto Neto (2008), propomos
pensar as realidades comunicacionais para além de supostos controles, uma
vez que a comunicação não pode ser vista somente como um mecanismo de
fabricação planejada dos sentidos.

2. A escalada do papel da Marca

A sociedade enfrenta uma nova modernidade, estimulada pelo ca-
pitalismo e a multiplicação de necessidades do indivíduo. Mudaram os cos-
tumes, os géneros de vida, e consequentemente a relação com os objetos de

1. Nesta perspectiva consideramos como "atores sociais", uma pessoa ou grupo inserido em algum
processo social, que, portanto, tem capacidade de afetar este sistema ou de ser afetado por ele.
2. Grupo que é impactado pelas ações de uma empresa ou que pode influenciá-la. Dessa forma,
são grupos que têm interesse no negócio: acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, governo,
imprensa, sociedade etc.



consumo. Segundo Lipovetsky (2007), a fase fordista3 difundiu o sistema de
produtos padronizados e estimulou o crescimento da economia da varieda-
de, da qualidade e principalmente da competitividade nas empresas. Mas o
capitalismo voltado para o consumo não foi um reflexo puro das práticas in-
dustriais, ele também foi fruto de uma construção cultural e social que exigiu
o desenvolvimento do consumidor na sociedade. Para Lipovetsky (2007:12):

(...) passamos de uma economia centrada na oferta a uma economia centrada
* na procura. Política de marca, "criação de valor para o cliente", sistemas de

fidelização, crescimento de segmentação e da comunicação: está em atividade
uma revolução copernicana que substitui a empresa "orientada para o
produto", pela empresa orientada para o mercado e consumidor.

Cada vez mais consumimos marcas ao invés de produtos. Lipovetsky
(2007), afirma que a partir de 1880, surgem as grandes marcas registradas que
se tornaram célebres ao longo dos anos (Coca-Cola, Procter & Gamble, Ko-
dak, Quaker, entre outras). Segundo o autor, a antiga relação mercantil domi-
nada pelo fabricante evoluiu, o que resultou na transformação dos clientes de
mercadorias em consumidores de marcas, que passaram a comprar produtos
a partir dos conceitos associados a ele.

Foi a partir da Revolução Industrial que as marcas se destacaram no
contexto organizacional. Segundo Fausto (2001), este movimento surgiu no
século XVIII e consistiu num conjunto de mudanças com profundo impacto
no processo produtivo de bens de consumo, se expandindo pelo mundo ao
longo do século XIX. A mão de obra artesanal passou a ser substituída pela
produção mecanicista, suplantando o trabalho humano e modificando as ba-
ses da economia e sociedade. Com o rápido crescimento da indústria, o foco
passou a ser a fabricação em larga escala de bens tangíveis e o produto, até
então, era vendido apenas por seus atributos funcionais (Klein, 2002).

A comoditização - produção de bens padronizados sem aparente dis-
tinção - também agiu sobre a transformação das relações entre marcas e
consumidores. A oferta crescente de produtos e serviços tão similares, com
preços e qualidades parecidos, estimulou as indústrias a partirem para outras
estratégias de diferenciação. Investir na consolidação da marca foi uma saída
para um consumidor cada vez mais exigente e crítico (Carril, 2004). Uma
marca competitiva tornou-se uma necessidade no contexto da uniformidade,

3. Fordismo foi um modelo de produção de massa que revolucionou a indústria automobilística na
primeira metade do século XX (décadas de 1950 e 1960). O modelo foi idealizado pelo empresário
Henry Ford.



o produto deveria ser fabricado, mas sua imagem deveria ser vendida junto
com ele, o que estimulou a criação de nomes influentes para bens genéricos
como café, açúcar, sabão, entre outros (Klein, 2002).

Tanto o marketing como a publicidade também agiram sobre este processo,
investindo em instrumentos que visavam conquistar novos mercados e clientes.
O marketing foi difundido após a Segunda Guerra Mundial, num cenário de
reconstrução da economia global. O indivíduo do pós-guerra valorizava mais
o conforto, o valor a umà boa vida e o consumo passa a ser uma resposta para
determinadas inquietações (Carril, 2004). As marcas eram trabalhadas pela
publicidade e o marketing para despertar familiaridade e ambos se encarre-
garam dos meios para atingir os clientes. Os locais de venda transformavam-
se em ambientes de sonhos, com vitrines, decoração e exposição de produtos
formatados para estimular o desejo do consumidor (Lipovetsky, 2007). Os
anúncios publicitários incentivavam a compra e pregavam o consumo como
prazer, exaltando as características da marca e da identidade refletida por ela.
Tanto a publicidade como o marketing agiram sobre a escalada das marcas,
uma vez que participaram da construção dos seus referenciais de valor.

A gestão das marcas tornou-se um importante fator que agregou valor
as empresas. "Em 1988, a Philip Morris comprou a Kraft por US$ 12,6 bilhões
- seis vezes o que a empresa valia no papel. A diferença de preço, aparen-
temente, estava no custo da palavra Kraft" (Klein, 2002:31). A valorização
nesta compra fora atribuída também, a algo intangível, ou seja, aos referen-
ciais de valor que remetiam a uma marca. Segundo Klein (2002), a mudança
corporativa sobre a gestão das marcas, chamada de branding, fez com que os
fabricantes investissem em conceitos para alavancar a distintividade de suas
empresas. Nada poderia ser criado ou vendido sem uma marca com forte
identidade.

A etimologia da palavra branding vem da língua inglesa, sendo o gerún-
dio do verbo to brand, expressão relacionada à prática de marcar animais.
Foi nos Estados Unidos que este termo tomou outra conotação, inspirado
por interesses comerciais. No geral, o branding está associado ao processo de
gestão da marca, à ações que visam associar este símbolo a uma série de atri-
butos desejáveis, comercializados na forma de produtos ou serviços (Souza;
Nemer, 2004).

O consumo na contemporaneidade torna visível que os atos de compra
traduzem não somente diferenças de género como idade e sexo, mas também,
preferências particulares, identificação cultural, satisfação de anseios, entre
outros. Neste contexto, o gosto pelas marcas evidencia a necessidade humana



do prazer e da identificação do indivíduo com conceitos que remetam a sua
singularidade (Lipovetsky, 2007).

Com as marcas, produtos e serviços somam, ao seu valor de uso, um
conjunto de experiências que podem ser experimentadas. Hoje, as marcas são
reconhecidas como o grande valor intangível das empresas, transformando
o desempenho de negócios e gerando importantes resultados para as orga-
nizações (Pugliesi, 2007). As motivações de compra, em geral, estão relacio-
nadas às crenças, a cultura e aos desejos individuais. Numa época marcada
pela multiplicidade de discursos publicitários que concorrem pela escolha do
público consumidor, é possível observar a marca como mediadora, capaz de
transmitir inúmeras mensagens conceituais e simbólicas para a venda de pro-
dutos e serviços. Percebe-se que o branding, que surgiu como um sistema de
gerenciamento de marcas, tornou-se um processo de experiências, a serem
despertadas em todos os pontos de contato da organização: funcionários,
fornecedores, parceiros, clientes ou a sociedade como um todo.

3.0 processo de produção de sentido e a mediação
da marca organizacional

A comunicação é um processo de troca entre sujeitos em uma atividade
de linguagem. Todo processo de comunicação pode ser percebido como o
grande espaço de produção e circulação de sentidos, informações e cons-
trução de realidades simbólicas (Pereira; Herschmann apud Oliveira; Paula,
2007). Nesses termos, o sentido é uma construção social interativa, pois é na
dinâmica das relações sociais (em suas várias perspectivas de cultura), que se
constróem os repertórios com os quais lidamos com as situações e fenóme-
nos a nossa volta. O sentido é algo a ser construído, sendo, portanto, "uma
operação cognitiva que só se constitui efetivamente quando atinge a instância
de recepção e do consumo, no percurso social do processo comunicativo"
(Hall apud Oliveira; Paula, 2008:97). É importante pensar no papel comuni-
cacional exercido pelas marcas, uma vez que elas são mediadoras e se inse-
rem nos processo de interação e diálogo das organizações com seus grupos
de interesse. A marca participa do processo de comunicação organizacional,
pois se insere na transmissão de conteúdo e nos seus aspectos relacionais que
impactarão sobre a produção de sentido.

Para Silverstone (2002), a mediação é um movimento de circulação de
significados que transitam de uma fala para outra. Por meio de discursos,
imagens, cores e de uma série de outros atributos, as marcas dialogam com



a sociedade. Elas estão presentes nas roupas, veículos, lugares que frequen-
tamos, são vistas, queridas ou odiadas, desejadas, e se comunicam com mi-
lhares de pessoas durante todo tempo. Pensar no papel comunicacional da
marca é pensar também um processo de mediação. É necessário considerar
que a marca é uma ponte de construção de significados entre produtores e
receptores. A mediação é um processo transformador, transportando as in-
tencionalidades que repercutirão sobre os sentidos produzidos.

A AMA (http://wVw.ama.org)4 (American Marketing Association) de-
fine marca como "um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma com-
binação destes, que pretende identificar os bens e serviços de uma empresa e
diferenciá-los dos concorrentes". Esta definição esclarece o conceito básico do
ícone-marca, mas não evidencia as relações associadas a ela. De forma geral,
pode-se perceber que as marcas são parte atuante do processo de construção
de sentido, uma vez que estão inseridas em relações comunicacionais com
vários receptores que interagem com as suas mensagens. A maioria dos estu-
diosos de marca não considera mais conceitos que se refiram à ela como sim-
ples logotipo. Autores como Martins (1999), Sampaio (2002) e Klein (2002), a
conceituam como meio refletor da identidade e personalidade organizacional
e mediadora da construção relacional com o público, por oferecer uma série
de experiências que podem ser vividas em relações de consumo.

Se as marcas são "significado" e não características do produto, então a maior
proeza do branding surge quando as empresas fornecem a seus consumidores
oportunidades não apenas de comprar, mas de experimentar
plenamente o significado de sua marca. (Klein, 2002:170).

O consumo não deve ser visto como a simples possessão individual de
objetos, mas como relações de troca de bens que proporcionam satisfações
simbólicas, que servem para enviar e receber mensagens (Cancline, 1999).
O processo de mediação das marcas pode ser analisado como um processo
de comunicação, pois este símbolo interage e se comunica com os grupos de
interesse organizacionais. Os sentidos são construídos na interação, fruto de
um processo comunicacional em que mensagens se confrontam. As marcas
participam deste processo e medeiam fluxos informacionais que geram ações
interpretativas em receptores, que ressignificam e agem sobre o que rece-
bem.

A troca compartilhada entre marca e grupos de interesse das organi-
zações, demonstra que em ações planejadas de comunicação, há algo que



sempre escapa de sua intencionalidade. Para Hall citado por Oliveira e Paula
(2008:96), "não existe uma necessária correspondência entre codificação e
decodificação, a primeira pode tentar preferir, mas não pode prescrever ou
garantir a segunda, que tem suas próprias condições de existência".

Desta maneira, as relações que se estabelecem entre organizações e gru-
pos de interesse, se constituem na experiência e no compartilhamento de
sentido que circula entre eles. Esse compartilhamento de sentido entre orga-
nizações e seus interlocutores se materializa nas ações de comunicação que
promovem as interações, pois é na troca da prática discursiva que a produção
de sentido ocorre.

4. A marca e suas projeções de sentido

As mudanças ocorridas no ambiente, mercado, cultura e tecnologia, fi-
zeram com que as marcas assumissem um papel fundamental no sistema de
comunicação das organizações. Mesmo sendo intangíveis, elas se inserem no
processo de projeção dos sentidos, por meio da mediação dos fluxos infor-
macionais que buscam atingir os seus diversos públicos. Com as marcas, as
relações de consumo passaram da funcionalidade ao simbolismo, uma vez
que a sociedade modificou seu referencial de compra dos objetos. "Adquirir
um produto ou serviço não é apenas a resposta imediata a uma necessidade.
Trata-se também da busca de um status social e de respeito a valores que sua
posse representa" (Santaella apud Carril, 2004:33).

Os produtos produzidos em larga escala e sem aparente diferenciação
em seu valor de uso tornaram-se portadores ocos das logomarcas que repre-
sentam. "Sem marca, o produto é uma coisa, (...) é a marca que dá vida ao
produto, que o transforma em uma entidade dotada de 'alma', 'personalidade',
'valores' e 'identidade'" (Randazzo, 1996:25).

Desta forma, percebe-se que as organizações estão cada vez mais ten-
tando criar processos que transmitam valores sensoriais, emocionais, cogniti-
vos, e que a marca é quem assume a mediação destas ações. Segundo Martins
(1999), uma pessoa que investe uma alta quantia para comprar um produto,
pode tentar justificar sua aquisição com motivos racionais, mas o que de fato
move a compra são os valores simbólicos oferecidos pela marca do produto.
"Você conhece, você confia. Durante dezoito anos, essa frase representou os
atributos intangíveis da força da marca Volkswagen, atributos esses percebi-
dos como tradição e confiabilidade" (Carril, 2007:23). A marca utiliza-se de



valores simbólicos, para buscar visibilidade e a interface com seus interlocu-
tores. Ela torna-se elemento de mediação nas relações de consumo, à medida
que transmite conceitos e comunica valores simbólicos à sociedade.

Através das marcas, as organizações também conseguiram multiplicar
seu real valor tangível. As empresas têm se valorizado à medida que constró-
em a credibilidade deste símbolo. O Google, maior site de buscas do mundo,
comprou o site de vídeos digitais YouTube, por US$ 1,65 bilhão. O interesse
pela aquisição do YouTabe foi pelo potencial de relacionamento desta marca,
devido a sua popularidade na internet (http:// www.folha.uol.com.br).

As marcas também auxiliaram as organizações em novas formas de
abordagem frente ao avanço tecnológico e seus dispositivos relacionais. As
transformações deste ambiente de integração da sociedade, com as várias
tecnologias, fizeram emergir novas plataformas, não apenas de produção,
mas de circulação de sentido que incidem sobre as organizações e seus in-
terlocutores.

Observa-se que as marcas também são utilizadas para estabelecer dis-
cursos de consumo na era da Internet, onde grande parte das relações é man-
tida através de e-mails, blogs, Orkut, MSN, entre outros. Várias empresas
inserem suas marcas em redes sociais, como tentativa de interação com o pú-
bico. Já existem muitas marcas que investem em blogs organizacionais, ou se
inscrevem no Twiter ou Orkut, para buscar um relacionamento mais próximo
com seus grupos de interesse. Se produtos, serviços e relacionamentos em
geral estão ofertados em sites, ao alcance de um "click", as marcas se tornaram
um meio de estimular a interação do público com às empresas. Interagir, con-
ceituar e transmitir valores sensoriais associados às marcas, tornou se uma
possível resposta para a fidelização dos clientes, seja no contexto virtual ou
nos espaços físicos de consumo.

A transformação das organizações em espaços públicos e sociais é outra
possível tentativa de projeção de sentido por parte das marcas. Um exemplo
é a Casa Fiat de Cultura de Belo Horizonte, um espaço mantido pela Fiat,
com a finalidade institucional de difundir a cultura e promover a integração
social junto às comunidades (http:// www.casafiatdecultura.com.br). A partir
da materialização da "cultura", a organização busca vestir a sua marca de um
valor reconhecido, admirado e desejado por aqueles com os quais ela quer
se relacionar. Percebe-se uma intenção de convocar o público para discursos
próprios, um esforço de se tornarem elas mesmas produtoras de sentido e
conteúdo, com eventos personalizados de experiência de marca (Klein, 2002).
"O sujeito-alvo não consome informação apenas para agir, mas também e



principalmente para poder ocupar certa posição social e estabelecer relações
com o outro" (Charaudeau, 2007:80).

Percebe-se que fixação da marca na mente coletiva configura-se como
um fenómeno que atinge não somente os consumidores, mas todos os sujei-
tos presentes na sociedade.

Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de
cartório, um nome... estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais

> pus na boca, nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo,
até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto, que nunca experimentei,
mas são comunicados a meus pés. Meu ténis é proclama colorido de alguma
coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio,
meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara,
minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao
bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso,
abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem
de mim homem — anúncio itinerante, escravo da matéria. (Andrade, 1984)5.

Escrito na década de 1970 pelo poeta Carlos Drummond de Andrade,
o famoso poema "Eu, etiqueta" é um reflexo da crescente exposição das pes-
soas às marcas e do importante papel comunicacional que elas já exerciam.
Por estas e outras referidas projeções de sentido, é que este trabalho ressalta
a importância de pesquisar o contexto organizacional e a construção do seu
processo de comunicação em ajuste aos novos tempos. É investigando con-
textos, relações, valores, ideologias e estruturas desta sociedade que, forço-
samente, vamos esbarrar nas indicações precisas daquilo que ela produz para
nós (Rocha, 1995).

Segundo Klein (2002), as marcas se apresentam com conceitos, atitudes,
valores e experiências tão fortes, que podem se tornar, por consequência,
uma cultura. "Acordo toda manhã, pulo para o chuveiro, olho para o símbolo
e ele me sacode para o dia. É para lembrar a cada dia de como tenho de agir,
isto éJustDo It, (apenas faça)6 (Collection apud Klein 2002: 76). A cultura, se-
gundo Santaella citada por Pinto e Serelle (2006), é a totalidade dos sistemas
de significação, através dos quais, o ser humano mantém a sua coesão, seus
valores, identidades e sua interação com o mundo. Para estudar as marcas na
contemporaneidade, é preciso pensar os sistemas de comunicação sob uma

5. Trecho do Poema "Eu, etiqueta" de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro O Corpo
(Ed. Record, 1984)
6. Empresário de 24 anos, Carmine Collection, sobre sua decisão de tatuar a logo da Nike em seu
umbigo.



perspectiva participativa, reconhecendo a importância dos significados cons-
truídos pelos grupos presentes na sociedade (Martin-Barbero, 2002).

5. Considerações finais

É necessário pensar a comunicação como um processo que cria conexões
em contextos organizacionais e desses com a sociedade, e reconhecer que a
identidade visual "marca" não é apenas um tópico de gestão, mas um meio
comunicacional que interage com os grupos de interesse organizacional. Se-
gundo Lipovetsky (2009), a marca torna-se um sistema de comunicação, nada
escapa da potência das marcas. Elas projetam ambição, criam estilos de vida
global, vendem um universo através de um tipo de comunicação. A qualidade
de um produto ou serviço não é mais suficiente para criar uma marca, deve
haver um trabalho global de comunicação, imagem, reputação, entre outros
(informação verbal).7

A marca não só contribui para a formação de percepções sobre as em-
presas, mas, também, para expandir os pontos de contato entre organizações
e seus diferentes grupos de interesse. A marca exerce um importante papel
comunicacional, mas os fluxos informacionais premeditados estão sujeitos
à aceitação e ressignificação, pois o processo de comunicação é destinado a
sujeitos que não são passivos, uma vez que eles se inserem, eles participam e
opinam sobre as intencionalidades que recebem.

Marcas projetam estilos de vida, valores que despertam o sentimento de
rejeição ou pertencimento dos grupos de interesse das organizações. Como
propõe Klein (2002), a marca pode se tornar uma cultura, pois provoca posi-
cionamentos sobre comportamentos e estilos de vida. As pessoas buscam nas
marcas o que possa exprimir sua personalidade, ela estimula uma série de pos-
síveis projeções de sentido, sobre as intencionalidades que partem dos fluxos
informacionais e dos processos de comunicação das organizações.

Este artigo buscou apontar o papel comunicacional da marca porque é
necessário refletir sobre novas possibilidades de pensar os fenómenos que en-
volvem os processos de comunicação. Percebe-se que a comunicação é sobre-
tudo um processo social, onde é fundamental refletir sobre a complexidade
deste campo e suas principais tendências de estudo na contemporaneidade.
As marcas, cada vez mais, invadem as relações da vida cotidiana, conduzindo
as informações organizacionais numa lógica de experiências, de emoção, para
que os sujeitos sintam que pertençam ao universo comunicado por elas.

7. Gilles Lipovetsky em conferência de abertura da XVIII Compôs, na PUC Minas/ BH, em 02.06.2009.



As marcas tornam-se elementos de mediação nas relações entre orga-
nizações e seus grupos de interesse, à medida que transmitem conceitos e
comunicam valores à sociedade. Ela representa uma ponte de comunicação.
Enfim, este artigo aponta o grande potencial comunicativo deste símbolo e
ressalta a importância da abertura de novos estudos que promovam a com-
preensão deste fenómeno e das suas variadas formas de manifestação.
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Text Box
Fonte: Communicare, São Paulo, vol. 9, n. 2, p. 137-148, 2 sem. 2010.




