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RESUMO 
 
A presente pesquisa apoia-se sobre a temática do desenvolvimento sustentável, 
argumento presente na atuação e na comunicação publicitária das marcas de moda e 
calçados na contemporaneidade. O aprofundamento na questão do desenvolvimento 
teve o subsídio de Sen (2010) e Guatari (2000). Ao se observar, de maneira empírica, 
a multiplicação de marcas que se tornam difusoras de valores sociais, como a 
sustentabilidade, por meio de seus discursos - capazes de proporcionar sentido aos 
consumidores -, a questão tornou-se instigante. Buscou-se, então, sob a perspectiva 
de Semprini (2010), Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010), olhar a atuação das marcas 
contemporâneas, tendo selecionado a marca Macboot, para análise da presente 
pesquisa. Pioneira no discurso ecológico do polo calçadista de Franca/SP, a marca 
absorve a temática como sua essência, e a ela recorre em parte de sua comunicação 
publicitária, o que colabora com a elaboração da problemática do estudo: Quais são 
os efeitos de sentido produzidos em relação ao desenvolvimento sustentável, se 
considerado o discurso ambiental veiculado pela marca Macboot, por meio da 
comunicação publicitária? Além desta, surgem outras inquietações: é possível que 
exista desenvolvimento para a marca que adota a sustentabilidade ambiental como 
essência de seu branding? Ou, ao menos, é viável entender se os indivíduos que com 
esta empresa interagem, sentem-se motivados a agregar, de maneira positiva, à 
causa ecológica? Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar, por meio da 
marca Macboot, a relação entre branding e o desenvolvimento sustentável, a partir da 
comunicação publicitária, a fim de observar os valores agregados, sobre a temática, 
que se constituem na sociedade e junto aos indivíduos que com a marca interagem. 
Para o cumprimento deste, os objetivos específicos visaram identificar os elementos 
que caracterizam a marca Macboot, discutir a temática da sustentabilidade ambiental 
conectada à sua gestão, com foco na comunicação publicitária e no posicionamento 
dos indivíduos que com ela interagem e investigar a conexão entre a associação da 
marca com a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Assim, foi 
realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, por meio do estudo de caso da 
marca Macboot. Primeiramente analisou-se o filme publicitário “Conexão Terra” e, na 
tentativa de encontrar os valores presentes na interação entre marcas e indivíduos, 
recorreu-se ainda a uma coleta de dados, em que foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas junto a gestores, funcionários e consumidores da marca, além da 
história de vida do proprietário. Na análise dos dados, foram propostas uma análise 
de conteúdo - a partir da categorização dos dados - e uma análise discursiva, que 
expôs a ordem do discurso da sustentabilidade no mundo contemporâneo. Como 
resultado, observou-se o trabalho executado pela marca Macboot que, de certa forma, 
vem construindo valores sustentáveis e se aproximando de indivíduos que 
compartilham deste ideal. No entanto, foi possível observar que o discurso de 
sustentabilidade propagado pela marca, assim como o discurso midiático posto sobre 
o mundo contemporâneo, segue apoiando-se sobre o vértice ambiental e, portanto, 
resulta em ações e práticas parciais em relação ao desenvolvimento sustentável. É 
relevante para a marca entender sua comunicação publicitária como um espaço de 
transformação social, dando o passo inicial, a partir de seu ambiente interno, 
envolvendo, educando e reforçando ações e práticas sustentáveis junto a seus 
funcionários. 
 
Palavras-chave: Branding. Desenvolvimento Sustentável. Calçados Macboot. 
Comunicação publicitária. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
  

The present research is based on the theme of sustainable development, this 
argument in acting and in advertising communication of fashion brands and footwear 
in contemporary times. Further, on the issue of development Sen (2010) and Guatari 
(2000) sponsored it. By observing empirical manner, the multiplication of marks 
become diffusers of social values, such as sustainability, through his speeches-able to 
provide direction to consumers-the question became inspiring. Followed, then, from 
the perspective of Semprini (2010), Kartajaya, Kotler and Setiawan (2010), looking at 
the performance of contemporary brands, having selected the mark Macboot, for 
analysis of the present research. A pioneer in ecological discourse in Franca/SP, the 

brand absorbs as a basis for its theme essence, and it draws in part from your 

advertising communication, which collaborates with the development of the problem of 
the study: What are the effects of meaning produced in relation to the sustainable 
development, if considered environmental speech aired by Macboot through 
advertising communication? In addition to this, there are other concerns: Is it possible 
that there is development for the brand that embraces environmental sustainability as 
essence of its branding? Or, at least, is it feasible to understand if individuals which 
interact with the company, feel motivated to add in a positive way to the environmental 
issue? Thus, the overall objective of this research was to investigate, 
through Macboot brand, the relationship between branding and sustainable 
development, from the advertising communication of the brand, in order to observe the 
aggregated values. To fulfil this, the specific objectives aimed to identify the elements 
that characterize the brand Macboot, discuss the theme of environmental sustainability 
connected to your management, with a focus on advertising and communication in the 
position of individuals who interact and investigate the connection between the 
association of the mark with environmental sustainability and sustainable 

development. Therefore, it was realized a qualitative research, through the case study 

of mark Macboot. First, we analyzed the commercial "Conexão Terra” and, in an 
attempt to find the values, present in the interaction between brands and individuals, 
resorted to a data collection, semi-structured interviews were conducted with 
managers, employees and consumers of the brand beyond the owner's life story. In 
data analysis, was proposed a content analysis from the categorization of the data-
and a discursive analysis, that exposed the order of discourse of sustainability in the 
contemporary world. As a result, the work performed by Macboot brand which, in a 
way, have been building sustainable values and approaching individuals who share 
this ideal. However, it was possible to observe that the sustainability discourse 
propagated by the brand, as well as the media speech put on the contemporary world, 
follows by relying on the apex, therefore, results in partial actions, and practices in 
relation to the sustainable development. Is relevant to understand your brand 
advertising communication as a space of social transformation, giving the initial step, 
from your internal environment, involving, educating and strengthening actions and 
sustainable practices with its employees. 

 

 Keywords: Branding. Sustainable Development. MacbootFootwear. Advertising 
communication. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O interesse pelo desenvolvimento da investigação surgiu pela prática da 

pesquisadora, como docente na área de Marketing e Moda, e tem relação com a 

constatação empírico pessoal da multiplicação de marcas de moda no mercado, 

inclusive com foco na produção de calçados, com investimentos de branding1 voltados 

a valores sociais e ecológicos. Desta forma, reflete-se sobre os efeitos do caminho 

escolhido pelas marcas com discurso ecológico no desenvolvimento sustentável. 

O local da pesquisa é a cidade de Franca/SP, especificadamente, a 

indústria calçadista, que consiste no campo de observação e segmento econômico 

escolhidos para a análise. A escolha pela indústria de calçados tem relação tanto com 

sua representatividade quanto à produto moda, quanto com seu destaque na 

economia nacional. 

Os calçados são parte de um vasto universo de produtos do setor da 

moda, sendo assim, são utilizados como forma de expressão da identidade dos 

indivíduos e retratam os ideais e a cultura da sociedade na qual estão inseridos. 

Espelham o tempo e o comportamento social vigente, auxiliando na construção de 

modelos pré-estabelecidos de conduta, por meio de suas tendências e propostas em 

design e comunicação. É um produto que tem interface direta com o desenvolvimento, 

nas várias vertentes. 

A indústria de calçados tem grande representatividade para a economia 

nacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE- (2015), são 

produzidos anualmente cerca de 944 milhões de pares nas quase 8 mil empresas ao 

redor do país, o que gera um rendimento de 19,7 bilhões de reais. Destaca-se neste 

cenário o município de Franca, estado de São Paulo, reconhecido como tradicional 

polo de calçados masculinos, que vem intensificando sua produção e se 

especializando em calçados desde o século XIX. 

Por ser o Brasil um relevante produtor mundial, o mercado interno 

nacional sofre com a elevada concorrência. Envolto em um mercado pleno de marcas 

e projetos, a busca por uma singularidade torna-se primordial no setor calçadista. 

Contudo, já são muitas as marcas nacionais do ramo que, na procura por este 

                                                           
1 As discussões sobre branding são tratadas no desenvolvimento da pesquisa. 
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diferencial, rendem-se às tendências em gestão e comunicação pautadas em valores, 

intensificando suas campanhas publicitárias em torno de temas expressivos aos 

discursos atuais e propondo ações de responsabilidade socioambiental. Ademais, 

praticando novas maneiras de contato com seus públicos, de forma a estabelecer 

ligações mais estreitas, com consequente variação nos hábitos de consumo. 

Sem fugir à tendência, tendo em vista a relevância da indústria calçadista 

para a economia nacional e o destaque do polo de Franca neste contexto, é possível 

identificar distintas estratégias de branding tomadas pelas empresas do polo, com o 

intuito de diferenciar e destacar suas marcas, pontuando atenção sobre estratégias 

pautadas em valores contemporâneos.  

Nesse sentido, seleciona-se a marca Macboot como corpus de análise 

para a presente pesquisa. O branding da marca está fundamentado sob a temática da 

sustentabilidade ambiental e ramifica-se por meio de ações pontuais. Portanto, 

sustenta-se em ações gerais de comunicação, tanto no que se refere ao design dos 

produtos, quanto às campanhas publicitárias, práticas junto aos funcionários, 

concepção de material de ponto de venda e na interação com o cliente.  

No processo de seleção da marca levou-se em conta, sobretudo, o 

pioneirismo e a inovação da Macboot em seu discurso ecológico no polo calçadista 

de Franca, propagando-o por seus diferentes canais e absorvendo-o como papel 

central de suas ações, como parte de sua essência. Considerou-se, ainda, a atuação 

da marca em diferentes segmentos: infantil, masculino e feminino, este último, 

crescente no mercado produtivo do município. 

A Macboot é uma marca já estabelecida e reconhecida no cenário local 

e nacional. Produz calçados da linha adventure, cujo foco está na prática de esportes 

de aventura, constantemente relacionados com a interação harmônica entre 

indivíduos e natureza. Há cerca de 23 anos no mercado, a empresa foi uma das 

pioneiras no setor calçadista local a introduzir o discurso ambiental como eixo de sua 

gestão. Atualmente cria, apoia e dissemina projetos de cunho ambiental, travando um 

discurso de preservação da natureza e perpetuação das espécies. 

A escolha da valorização ecológica, por parte da marca, acompanha os 

discursos ideológicos atuais; afinal, as mudanças vividas pelas marcas em geral, na 

contemporaneidade, refletem as transformações que as sociedades vivenciam ao 
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longo dos anos. Assim, a comunicação, por meio da linguagem, media a relação do 

homem e do mundo. 

Desde a década de 60, discute-se o impacto que o atual modelo de 

desenvolvimento tem sobre o planeta. Entretanto, o conceito de desenvolvimento 

sustentável torna-se reconhecido na década de 1980. Muitos são os autores que 

refletem e estudam a temática que, no final do século XX, era sinalizada em 

movimentos sociais mundo afora, em defesa da ecologia. Intensificando-se ao longo 

das décadas, como resposta à demanda e à exaltação do consumo (que estimula de 

forma intensa a produção mundial, e aponta, a curto prazo, um desequilíbrio natural e 

ambiental), o discurso ambiental torna-se usual na atualidade. Desenvolver-se de 

maneira sustentável, utilizando de forma responsável os recursos, torna-se um ideal 

para a sociedade que deve, ainda de maneira lenta, assimilar a sustentabilidade como 

uma visão de futuro para a prática das marcas e indivíduos. 

Do impasse, decorrem ideais que tangenciam a contemporaneidade, em 

que indústria, mercado e sociedade têm papéis fundamentais. Sobressai-se, sob a 

perspectiva de Sachs (2004), a noção de desenvolvimento sustentável, como 

estratégia a um desenvolvimento que resulte da comunhão entre promoção 

econômica, preservação ambiental e participação social.  

Por esse viés, assiste-se à multiplicação de marcas e projetos com foco 

na sustentabilidade ecológica, além de manifestações expressivas em torno do 

consumo sustentável, por vezes chamado de consumo consciente. 

A venda de produtos, função primária das empresas, passa a adquirir 

certa complexidade. As marcas parecem preocupadas em criar e vender histórias que 

se adequem aos temas, à experiência, à vivência e aos valores de seus consumidores, 

que estão diretamente inseridos nas incertezas do contexto em que vivem e, portanto, 

também buscam por sentido, principalmente em discursos veiculados pela mídia. 

Conectando seu branding a valores e crenças, com a proposta de 

alavancar seus negócios, e gerando benefícios diretos ao seu entorno social e 

ambiental, as marcas parecem estar construindo um valor simbólico junto aos 

consumidores, e agregando diferenciais inclusive econômicos ao produto e à sua 

gestão. É por meio de reflexões e inquietações que tangenciam estes valores e as 

escolhas mercadológicas das marcas, que se elabora o problema central da presente 

pesquisa: 
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Quais são os efeitos de sentido produzidos em relação ao 

desenvolvimento sustentável, se considerado o discurso ambiental veiculado pela 

marca Macboot, por meio da comunicação publicitária? 

Observa-se que a tecnologia e a globalização instituíram novos formatos 

de comunicação, com consequentes modificações no relacionamento das marcas 

com os indivíduos. Mais conectados uns aos outros e estabelecendo mútuas trocas, 

estes passam a compartilhar ideias, sonhos e propostas de valor. Por meio deste fato, 

surgem outros questionamentos: é possível que exista desenvolvimento para a marca 

que adota a sustentabilidade ambiental como essência de seu branding? Ou ao 

menos é viável entender se os indivíduos que com esta empresa interagem, sentem-

se motivados a agregar, de maneira positiva, à causa ecológica?  

Sendo assim, como hipóteses à questão da pesquisa, encontram-se as 

seguintes suposições:  

 a empresa que investe e define estratégias de branding é geralmente 

avaliada, de forma positiva por seus colaboradores e por seus 

consumidores; 

 a questão do respeito ambiental agrega valor à marca Macboot; 

 há, por parte dos consumidores segmentados, maior interesse por 

produtos cuja marca declara-se social e/ou ambientalmente 

responsável;  

 os consumidores e os funcionários da marca estão envolvidos no 

discurso de responsabilidade socioambiental;  

 valores como credibilidade, confiança e lealdade estão presentes na 

interação entre a marca com ações de branding ambiental, 

consumidores e funcionários, e podem produzir um valor agregado, 

auxiliando em seu desenvolvimento e, consequentemente, servindo de 

referência a ações de outras indústrias do polo de calçados de 

Franca/SP. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é investigar, por meio da marca 

Macboot, a relação entre o branding e o desenvolvimento sustentável, a partir da 

comunicação publicitária da marca, a fim de observar os valores agregados, sobre a 

temática, que se constituem na sociedade e junto aos indivíduos que com a marca 

interagem. 
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Importante mencionar que não se pretende, na presente pesquisa, 

analisar a prática produtiva da marca Macboot e sua correlação com a 

sustentabilidade ambiental ou ecológica, nem ao menos adentrar outros âmbitos da 

marca. Pretende-se analisar pontualmente seu discurso publicitário com enfoque 

ecológico e os efeitos no desenvolvimento sustentável. Assim sendo, não há a 

pretensão de encontrar resultados que destaquem a marca como sustentável ou 

ambientalmente responsável, os argumentos citados estão fora da busca e da análise 

desta pesquisa.  

Na abordagem do tema, faz-se necessário ainda destacar os objetivos 

específicos de: 1) identificar os elementos que caracterizam a marca Macboot; 2) 

discutir a temática da sustentabilidade ambiental conectada à gestão da marca, com 

foco na comunicação publicitária e no posicionamento dos indivíduos que interagem 

com a marca; 3) investigar a conexão entre a associação da marca com a 

sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Os procedimentos metodológicos envolvem uma pesquisa bibliográfica, 

cuja fundamentação teórica, ao que tange o desenvolvimento, encontra subsídios nas 

perspectivas de Sen (2010), Guattari e Rolnik (1999), Lipovetsky (2004) e Mackey e 

Sisodia (2013), adentrando à questão sustentável com olhar às teorias de Hawken, 

Lovins, Lovins (2007), Sachs (2004) e Veiga (2005). 

Os estudos sobre o setor calçadista e a moda são concebidos sob a ótica 

de Godart (2010), Lipovetsky (2009), Avelar (2011) e Andrade (2012), que juntos de 

instituições nacionais especializadas em pesquisas no setor – Abicalçados e 

Sindifranca -, trazem contribuições que auxiliam na concepção da pesquisa. 

Discussões sobre marcas e branding, são reforçadas pelas teorias de 

Aaker (2007), Carvalhal (2014; 2016), Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010) e Semprini 

(2010), dentre outros.  

A pesquisa é de natureza qualitativa e apresenta-se por meio de um 

estudo de caso da marca Macboot, em que são exploradas as estratégias de branding 

com foco na sustentabilidade ambiental.  

Em análise documental, dentre diversas ações de comunicação 

publicitária realizadas pela marca – outdoors, materiais de ponto-de-venda, folders, 

eventos -   investiga-se de forma complementar o filme documentário institucional 

intitulado “Conexão Terra”, por ser este um gênero muito utilizado na publicidade 
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contemporânea, e por proporcionar um olhar às crenças e aos valores propagados 

pela marca. 

Contudo, na tentativa de responder à problemática da pesquisa e 

relacionar o discurso ambiental presente no branding da marca, e os efeitos de 

constituição, ou não, dos indivíduos em questões relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável, recorre-se a uma entrevista semiestruturada junto aos gestores (diretor 

da empresa e gerente de marketing); 4 funcionários (sendo um representante 

comercial da marca, um funcionário da área de desenvolvimento e modelagem e dois 

funcionários do setor produtivo); e 3 consumidores (sendo 2 consumidores finais e 1 

lojista). 

Propõe-se, inclusive, analisar a história de vida do proprietário da marca, 

com o intuito de compreender o caminho tomado na gestão e a conexão pessoal com 

a sustentabilidade ambiental. 

O estudo é composto por sete capítulos. Seguindo da introdução, o 

segundo capítulo apresenta uma discussão sobre os conceitos de desenvolvimento e 

sustentabilidade. Inicialmente, são abordados diferentes âmbitos no conceito - 

econômico, social e ambiental -, mas pontua-se o desenvolvimento sustentável e a 

sustentabilidade ambiental como análise foco da pesquisa. Adota-se a perspectiva de 

desenvolvimento como pequenas transformações produzidas por ações individuais 

(empresarias ou não), com foco na coletividade. Por meio dessa perspectiva, propõe-

se um olhar tanto para a prática empresarial - que referencia o modo de produção, de 

comunicação, expressão e de relacionamento com seus públicos -, quanto para a 

ação do indivíduo, com foco no consumo e nas pequenas transformações em torno 

de seu conceito, demonstrando sua relação com o desenvolvimento e o argumento 

sustentável. 

O segundo capítulo analisa a indústria calçadista nacional e local, 

demonstrando o posicionamento econômico e justificando sua escolha como corpus 

de análise para pesquisa. Ressalta-se o calçado como um produto do setor moda, 

justificando seu caráter efêmero e adaptativo. Neste âmbito, descrevem-se projetos e 

estratégias de gestão com enfoque ambiental, tanto de domínio nacional, quanto local. 

O terceiro capítulo apresenta, primeiramente, uma evolução dos estudos 

conceituais sobre marcas ao longo do contexto histórico, priorizando as mudanças 

históricas até chegar à contemporaneidade. Analisa-se a marca em sua natureza 
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semiótica, cujos pressupostos partem para a produção de sentido aos consumidores, 

reforçando o quanto as mudanças nos paradigmas das sociedades modificaram o 

sentido delas, e trazendo à tona a força social exercida pelas marcas atuais. Também 

são apontadas questões sobre branding e seus conceitos, salientando a relevância 

na construção das marcas e de suas identidades. Apresenta-se a relação do branding 

com o valor agregado às marcas, e destacam-se conceitos e estratégias de branding 

interno, ferramenta na gestão empresarial da atualidade. 

No quinto capítulo é apresentada uma discussão sobre o filme 

publicitário “Conexão Terra”, buscando construir um panorama sobre a comunicação 

publicitária da marca Macboot no tocante ao discurso ambiental, e verificar os 

possíveis efeitos de sentido produzidos, juntamente aos espectadores, em questões 

de respeito à natureza e ao planeta, o que se associa ao desenvolvimento sustentável.  

O sexto capítulo propõe um estudo de caso da marca Macboot, por meio 

da descrição do histórico, das estratégias de comunicação publicitária e branding e de 

suas ações em torno do desenvolvimento sustentável. Investiga a relação do discurso 

ambiental adotado no branding da marca e refletido na comunicação publicitária, e os 

efeitos na vida de indivíduos que se inserem neste contexto, no que tange a questões 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Neste mesmo capítulo é apresentado 

o estudo de campo, que se dá por meio da coleta e descrição dos dados, partindo 

para uma análise de conteúdo e, posteriormente, uma análise do discurso 

contemporâneo em torno da sustentabilidade.  

No sétimo e último capítulo é apresentada a conclusão, em que são 

feitas todas as considerações pertinentes ao trabalho, resgatando a problemática e as 

hipóteses propostas, como forma de mensurar os resultados da pesquisa. Neste 

sentido, são feitos apontamentos com sugestões da pesquisadora acerca do tema 

abordado. 

Entende-se ser possível afirmar que a justificativa do presente trabalho 

é o apontamento da necessidade de uma educação para a comunicação publicitária, 

enquanto elemento difusor de valores sociais e que, de certa forma, promove a 

constituição de subjetividades e define práticas sociais. Além disso, destacar outras 

formas de conciliar o crescimento econômico com ações de sustentabilidade, no 

mercado da moda e calçados, o que pode gerar um desenvolvimento que respeite o 

ambiente e as pessoas. Refletir ainda sobre empreendimentos que envolvam o 
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mercado da moda local e o desenvolvimento, buscando generalizar, por meio da 

divulgação científica, o caso de sucesso da marca Macboot. 
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2 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 

Elaborar uma dissertação, inserida em um programa de mestrado em 

Desenvolvimento Regional, da área interdisciplinar, exige que se discutam conceitos 

de desenvolvimento, para contextualizar o objeto de estudo em um tempo e um 

espaço e, ainda observar a constituição de sujeitos na contemporaneidade. 

Assim estabelecido, o capítulo propõe-se refletir acerca do conceito de 

desenvolvimento, bem como suas diferentes perspectivas. Procura-se, sobretudo, 

entendê-lo como mobilizador de vontades e aspirações por mudanças, que podem 

auxiliar de maneira positiva na formatação de novos paradigmas sociais e individuais. 

Não se tem a pretensão de mensurá-lo de forma dinâmica na análise seguinte, e sim 

de pontuar diferentes olhares individuais (empresariais ou não) sobre o mundo, o bem-

estar social, a autonomia dos indivíduos, o sistema econômico, o consumo, e a relação 

dos seres humanos com a natureza.  

Para tanto, conceitua-se neste capítulo, a sustentabilidade ambiental ou 

o desenvolvimento sustentável, como fator presente na atuação das marcas 

contemporâneas, não somente na concepção de seus produtos e serviços, mas 

também em seu discurso publicitário e em sua gestão, utilizando a comunicação como 

estratégia de amplificação de discurso. 

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO EM TRANSFORMAÇÕES 

 

 

No intuito de refletir sobre o conceito de desenvolvimento, utilizando 

diferentes caminhos, aborda-se ideias propostas nas visões tradicionais e 

contemporâneas acerca do tema para, posteriormente, buscar-se compreender sua 

relação com as novas propostas de gestão de marcas. 

O conceito de desenvolvimento vem, ao longo da história, sendo 

sistematicamente discutido, muito embora, ainda que não haja uma definição 

universal - visto que é uma área de conhecimento que nos propõe diversos olhares e 

análises - pontua-se a existência de duas diferentes correntes nas reflexões acerca 
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do conceito e da amplitude do desenvolvimento. A primeira corrente centra-se na 

crença da relação necessária entre crescimento e desenvolvimento econômico, já a 

segunda, de acordo com Souza (1999, p. 21), adota o crescimento econômico como 

uma “simples variação quantitativa do produto, enquanto o desenvolvimento envolve 

mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, das instituições e das estruturas 

produtivas “. 

Se considerássemos o crescimento econômico o centro do 

desenvolvimento, deixaríamos de lado inúmeros pontos, como as questões sociais e 

o desenvolvimento humano. Sendo assim, medir o desenvolvimento somente pela 

renda per capita ou mesmo pelo Produto Interno Bruto (PIB) parece tornar-se uma 

visão parcial, ao menos para alguns autores.  

O resultado de um crescimento econômico de uma nação, de uma 

região, ou até mesmo de uma instituição nem sempre implica automaticamente um 

desenvolvimento em sentido amplo. De acordo com Furtado, “só haverá verdadeiro 

desenvolvimento [...] onde existir um projeto social subjacente” (apud VEIGA, 2005, p. 

9).  

Ressalta-se que nas diferentes vertentes do conceito, sejam elas 

econômicas, sociais, humanas ou sustentáveis, a relação de dependência direta do 

crescimento no entender de Souza (1999, p. 20) seria uma “condição indispensável, 

mas não suficiente”. O que para França, Silva e Vaz (2012, p. 5) os quais, por usa 

vez, afirmam que “os debates em torno do conceito permitiram emergir uma 

compreensão de desenvolvimento associada a um processo de múltiplas dimensões, 

tornando os aspectos econômico, social, político, ambiental e cultural, indissociáveis”. 

Os próprios conceitos nos remetem a refletir novamente com Souza 

(1999, p. 22), ao afirmar que o desenvolvimento econômico se define pela “existência 

de crescimento econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demográfico, 

envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de indicadores econômicos e sociais”.  

De fato, o conceito estabelecido pela autora nos distancia, em parte, da 

relação de dependência entre crescimento e desenvolvimento e nos coloca a 

significância da reflexão sobre um conceito amplo, que possibilite outra análise.  

A questão social aparece constantemente atrelada ao conceito de 

desenvolvimento econômico que, em sua essência, tem por base o acúmulo de 

capital. Por outro lado, Furtado, em obra clássica sobre desenvolvimento afirma que,  
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as sociedades são desenvolvidas na medida em que nelas mais cabalmente 
o homem logra satisfazer suas necessidades e renovar suas aspirações. O 
estudo do desenvolvimento tem, portanto, como tema central, a invenção 
cultural, em particular a morfogênese social (1980, p. 9). 

 

Concordando com a visão de Furtado, e com olhar voltado ao indivíduo 

e à qualidade de vida, Amartya Sen, um dos criados do chamado IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), se propôs a medir comparativamente os países pelo 

desenvolvimento humano, utilizando como variáveis, por exemplo, a expectativa de 

vida ao nascer, a educação e o PIB per capita. 

Veiga (2008) afirma que com a criação do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), ficou difícil realizar a análise do aspecto econômico como única 

influência para o desenvolvimento; já para Sachs (2004, p. 13), “o desenvolvimento 

traz consigo a promessa de tudo - a modernidade inclusiva propiciada pela mudança 

estrutural”. A colocação do autor faz referência à ideia de desenvolvimento que implica 

a reparação de desigualdades passadas, vivenciadas por trabalhadores pobres e uma 

minoria rica e modernizada (SACHS, 2004). 

Sen (2010b) segue colaborando com a mudança de critérios na 

concepção de um conceito de desenvolvimento e distancia-se novamente das visões 

tradicionais econômicas quando define desenvolvimento como a expansão das 

liberdades substantivas (liberdade de sobreviver, liberdade política e de exercício dos 

direitos civis) e o alargamento das capacidades do indivíduo (compreende o que a 

pessoa é capaz de ser e fazer). O autor, que reflete constantemente sobre a questão 

humana no desenvolvimento, discorre sobre a autonomia dos indivíduos e o poder da 

ação no contexto quando menciona que 

não somos apenas pacientes, cujas necessidades exigem atenção, mas 
também agentes, cuja liberdade de decidir quais são os valores e como 
busca-los, pode estender-se muito além da satisfação das nossas 
necessidades (SEN, 2010a, p. 65). 
 

Pode-se observar a proposta pela volta da condição de agente por parte 

de cada indivíduo, ou de cada instituição: agente de sua própria vida (por meio das 

escolhas, das ações e da responsabilidade por elas), agente de sua representação, 

todos termos que podem culminar em mudanças e transformações que beneficiem, 

de alguma maneira, o coletivo. Pode-se, assim, criar a expectativa de vivenciar uma 

forma de expressão individual, seja ela vivenciada por uma pessoa, um coletivo em 
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particular ou uma instituição, que não seja impregnada pelos alicerces propostos aos 

coletivos pelo sistema econômico que os move. 

Para desdobrar alguns conceitos de Sen, trazendo a este trabalho uma 

discussão um pouco mais inovadora a respeito da possibilidade dos indivíduos sociais 

agirem com certa liberdade e autonomia, busca-se em trazer ao trabalho, conceitos 

de Félix Guattari, publicados em conjunto com Suely Rolnik (2000). Para este autor, 

os indivíduos ou sujeitos, ainda crianças, a maneira que começam a inserção ao 

convívio social, já se tornariam de algum modo a se envolverem no que o autor 

denomina “subjetivação capitalística”, compreendido por um conjunto de 

subjetividades tais como a linguagem, os hábitos familiares, ou ainda pelos 

equipamentos que os rodeiam, ou seja, pelas grandes máquinas de controle social e 

as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo. Ainda de acordo 

com os autores, esta seria uma subjetividade produzida, muitas vezes, pela mídia e 

por equipamentos coletivos e que impõem, até certo ponto, o ser e estar no mundo, 

não sendo, portanto, uma posse do indivíduo, mas sim uma produção contínua que 

se estabelece, a partir da relação com o outro, compreendendo-se esse “outro” como 

tudo o que produz efeito nos corpos e nas maneiras de viver.  

Tais conjuntos de subjetividades,  

Não funcionam apenas no registro das ideologias, mas no próprio coração 
dos indivíduos, em sua maneira de perceber o mundo, de se articular como 
tecido urbano, com os processos maquínicos do trabalho, com a ordem social 
suporte dessas forças produtivas (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 26). 
 

Os autores partem do princípio de não haver nem cultura popular ou 

erudita, mas somente cultura capitalista, etnocêntrica e intelectocêntrica (ou 

logocêntrica), frente à ideia de que “as classes dominantes sempre buscam essa 

dupla mais valia: a mais valia econômica, através do dinheiro, e a mais valia de poder, 

através da cultura-valor” (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 24). 

Considerando complementares essas duas funções, tanto a mais valia 

econômica quanto à mais valia de poder, os autores declaram ainda que juntas, 

constituem uma terceira categoria de equivalência, a que denominam o poder sobre 

a energia, a capacidade de conversão das energias umas nas outras. O sujeito, o qual 

filosoficamente pertenceria ao domínio da natureza humana, na nova proposta teórica 

dos autores, passaria a ser algo do domínio da subjetividade de natureza industrial, 

maquínica, ou seja, “essencialmente fabricada, modelada, recebida, consumida” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 25). 
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Sendo assim, Guattari e Rolnik (2000) concebem o sujeito como de 

natureza sujeitada ao capitalismo, de certo modo dominado pela determinante 

subjetividade, a qual seria essencialmente fabricada e modelada no registro social, 

mas propõem linhas de fuga para um escape a esta subjetividade, que serão 

mencionadas na sequência. 

 Os indivíduos seriam resultado de uma produção de massa, 

serializados, registrados, modelados, estariam enfim, na encruzilhada de múltiplos 

componentes de subjetividade, dentre estes, alguns inconscientes. Diante de que para 

o autor, Freud teria sido o primeiro “a mostrar até que ponto é precária essa noção da 

totalidade de um ego” (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 31). 

Ao lançar conceitos tais como de subjetividade, subjetividade coletiva e 

individualidade, os autores alertam para o que chamam de micropolítica como espécie 

de despertar inconsciente formando processos de singularização, os quais podemos 

considerar como sendo uma ação militante, seja no agir social ou mesmo no agir 

ideológico, a nível de mudança de pensamentos, reelaboração de conceitos mentais. 

Neste nível subjetivo, descobre-se níveis de subjetividades coletivas, virtualmente 

capazes de praticar ações sociais. Para melhor esclarecimento, transcreve-se os 

autores, 

Seria conveniente definir de outro modo a noção de subjetividade, 
renunciando totalmente à ideia de que a sociedade, os fenômenos de 
expressão social são a resultante de um simples aglomerado, de uma simples 
somatória de subjetividades individuais. Penso, ao contrário, que é a 
subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de 
determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, 
tecnológicas, de mídia, etc (GUATARRI; ROLNIK, 2000, p. 34). 

 
 Sobre questões pertinentes à individualidade, o autor prossegue 

esclarecendo: 

Quando falo em ‘processo de subjetivação’, de ‘singularização’, isso não tem 
nada a ver com o indivíduo. A meu ver, não existe unidade evidente da 
pessoa: o indivíduo, o ego, ou, poderíamos dizer, a política do ego, a política 
da individuação da subjetividade é correlativa de sistemas de identificação 
que são modelizantes”. (GUATTARI E ROLNIK, 2000, p. 38) 

              
Enfim, assim conduzindo o pensamento de Guattari, registrado por 

Rolnik ao trabalho, traz como solução para mudanças sociais, o que afirma não se 

tratar de utópico, seria a proposta de uma revolução, uma mudança social em nível 

micropolitico, microssocial e que se relaciona com a questão da produção da 
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subjetividade, ocorrência esta, que afirma deverá ser levada em conta pelos 

movimentos de emancipação. Em suas palavras, 

 
Essas questões que pareciam ser marginais (do domínio da psicologia, da 
filosofia ou dos hospitais psiquiátricos) com o nascimento de imensas 
maiorias que, juntas, constituem a maioria da população do planeta, tornam-
se questões fundamentais (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 26). 

 

A proposta relaciona-se com os núcleos formados em torno dos padrões 

correntes e sugere que mudanças, ainda que pequenas, possam auxiliar na produção 

de subjetividades não mais modelizadas. Ainda que perante a sociedade de controle 

vigente, em que o capital e, consequentemente, o consumo tornam-se formas de 

regulação social e sugerem a ideia de que para “ser” no mundo contemporâneo, é 

necessário “ter”, marginalizando, de certa forma, a existência dos indivíduos, verifica-

se a existência de práticas que possibilitam a vivência de processos de singularização, 

tomando para organizações ou mesmo indivíduos, valores que auxiliam na construção 

de novos padrões, porém com ênfase na autonomia dos sujeitos. 

Neste trabalho, propõe-se refletir inclusive sobre o desenvolvimento, 

visto como uma transformação, sobretudo nas esferas sociais e ambientais, que vão 

do trato individual, da ação de empresas isoladas, ao coletivo. Pensa-se, como dito, 

em um percurso de singularização, mas de forma abrangente, trazendo à tona o 

conceito de que o desenvolvimento seja um processo, um movimento com pequenas 

e constantes mudanças, realizadas por ações de diferentes atores em prol de um 

benefício mútuo, de uma melhoria de sentido, de significado e de posição, que pode 

estar presente em qualquer de seus âmbitos, mas que segue na constante busca pela 

evolução do quadro social e ambiental. 

Nesta somatória, adiciona-se o conceito de desenvolvimento sustentável 

que, indo além, propõe que as melhorias e transformações sejam vivenciadas nos 

diferentes âmbitos por meio de novas formas de desenvolver suas economias, mas 

que sejam capazes de fazê-lo sem “comprometer a capacidade das gerações futuras 

de ter as mesmas - ou até mais - liberdades” (SEN, 2010a, p. 65). Essa colocação 

esclarece a questão de perpetuação de demandas sociais e individuais, mas pensa-

se ser relevante ressaltar que as discussões ambientais em pauta desde a década de 

60, surgidas precisamente a partir de estudos sobre as mudanças climáticas e os 

impactos globais gerados pela produção industrial, têm grande peso sobre a 

discussão acerca da sustentabilidade ambiental, além de que têm também o intuito 
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de favorecer o coletivo bem-estar social, ressaltando a importância da preservação da 

natureza para a conservação e permanência das espécies em gerações futuras. 

O argumento ambiental entra em constante embate com o discurso 

econômico, uma vez que neste aspecto não são muitas vezes computados como 

insumos pelas instituições. No entanto, conforme citado anteriormente, o argumento 

propõe um olhar coletivo, um julgamento inclusive dos consumidores para com as 

ações das empresas. Quanto a isso, Sen (2010a) discorre que, ainda que os 

indivíduos tenham necessidades, eles têm valores, e é por meio deles que exaltam 

sua capacidade de olhar, de avaliar as questões postas, e de agir de acordo com seus 

princípios. Ao refletir-se sobre desenvolvimento social isoladamente somos remetidos, 

instantaneamente, a refletir também sobre a melhoria da qualidade de vida, sobre a 

preocupação com bem-estar social e, consequentemente, sobre as liberdades 

coletivas e individuais. Enfim, nos argumentos propostos por Sen apresentam-se 

diversos fatores, dentre eles o que dá ao homem o poder de ser também um ator na 

construção para este caminho, um ator nas transformações.  

Para Furtado (1984), cujos conceitos apoiam-se fundamentalmente 

sobre o desenvolvimento econômico, seria necessário que existisse esta associação 

para que fosse possível a oferta de melhores condições de vida e o acesso a serviços 

essenciais. Ainda assim, existem conceitos que estão inseridos no desenvolvimento 

social - como a paz, a igualdade, as questões de gênero, de liberdades - que 

independem, até certo ponto, da questão econômica, pois têm, na cultura, sua base 

estrutural.  

A cultura é também refletida no tempo e espaço, e adapta-se às 

transições do universo coletivo, possibilitando novos e diferentes olhares para os 

indivíduos. 

 

 

2.1.1 Em transição: o consumo e o indivíduo contemporâneo 

 

 

O consumo, sendo fenômeno inerente aos indivíduos, uma vez que está 

presente em suas atividades cotidianas, relaciona-se com o meio e a sociedade em 

que se insere, correspondendo às expectativas e aos valores sociais. 
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Pode-se dizer que há um século, como resultado da Revolução 

Industrial, vive-se um estímulo intensificado ao consumo. Balbino (2014, p. 13) relata 

que houve, após a Segunda Guerra Mundial,  

a sublimação pelo «novo» e a necessidade de renovação dos modelos e 
estilos foi potenciada pelos sistemas de comunicação social de massas. O 
marketing estabeleceu novas regras, contextualizando estratégias 
publicitárias que se aproximaram mais do consumidor [...]. 

 

O marketing tornou-se um instrumento de ação ainda mais poderoso, 

fortalecedor da imagem dos serviços, dos objetos e das marcas, impulsionador de 

desejo e, capaz de gerar inconscientes necessidades nos consumidores. 

No centro das ações, a mídia tem papel fundamental, imprimindo 

constantemente novos ideais estéticos e culturais à sociedade. Não menos importante 

está a associação da mídia ao processo de evolução das sociedades, resultado da 

globalização, em consonância com a tecnologia, que suportam novos paradigmas e 

distintos valores, resgatados e consultados no consumo contemporâneo. 

No livro As três ecologias, Guattari (1990) elabora uma reflexão sobre o 

sujeito e sua relação com o ambiente, considerando a conexão entre as dimensões 

sociais, mentais e ambientais. Para o autor, 

[...] é exatamente na articulação da subjetividade em estado nascente, do 
socius em estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser 
reinventado, que estará o jogo a saída das crises maiores de nossa época 
(GUATTARI, 1990, p. 55). 
 

A proposta reflete sobre a necessidade de uma revolução nos três 

âmbitos, que sugerem a aparição de indivíduos preparados para extrapolar os 

modelos propostos e vivenciar um mundo por eles também construído. 

A autor trata de compreender o indivíduo em suas múltiplas facetas, 

essencialmente, a partir daquilo que o produz. Permite, com isso, trazer o consumo 

ao centro da questão, pontuando as escolhas neste âmbito, as estratégias de 

pertencimento, de criação de identidade e de sedução a publicidades, como parte da 

construção de sua subjetividade.  

Lipovetsky (2007), da mesma maneira, se propõe a olhar ao indivíduo 

contemporâneo, e mais diretamente ao consumo.  O autor argumenta que as 

sociedades capitalistas vivenciaram, ao longo do século XX, diferentes fases do 

consumo. Para o autor, a sociedade de consumo, popularizada em meados deste 

mesmo século, “criou, em grande escala, o desejo crônico pelos bens 

comercializados, o vírus da compra, a paixão pelo novo, um modo de vida regido pelos 
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valores materialistas” (LIPOVETSKY, 2007, p. 31). De acordo com o autor, esta seria 

uma etapa sendo ultrapassada na história já que, ainda que a sociedade 

contemporânea privilegie, ao extremo, o consumo, ordena-o, “cada dia um pouco 

mais, em função de fins, de gostos e de critérios individuais” (LIPOVETSKY, 2007, p. 

41), tangenciando o que o autor denomina de “sociedade do hiperconsumo”, sob uma 

lógica de consumo mais emocional e subjetivo, incentivado por uma nova ordem 

cultural, que valoriza os laços íntimos e sentimentais entre as pessoas. 

Sobre este ponto, Balbino (2014, p. 10) relata que  

o consumo [...] transformou-se numa prática emocional, onde o consumidor 
tenta alcançar o prazer da experiência pela experiência, inebriando-se de 
sensações e novidades associadas às emoções, que o transformam e o 
fazem adquirir um melhor conhecimento sobre si próprio. 

 

Este consumo, assim como toda a lógica da sociedade contemporânea, 

estaria centrado sobre a felicidade, por Lipovetsky (2007) denominada paradoxal. A 

busca cotidiana pelo prazer imediato, pela alegria, sugeridos pelos discursos 

veiculados nas mídias, estariam presentes em toda a organização da sociedade 

(LIPOVETSKY, 2007). O autor observa que os comportamentos priorizam a busca 

pela autonomia e liberdade, firmada na democracia e na expressão individual (apud 

MENEZEZ, 2015, p. 4). 

Os relatos do autor reforçam mudanças centrais no perfil dos públicos e 

em sua intencionalidade ao consumir. Demonstram que, para além dos discursos 

publicitários, a decisão do indivíduo parte de suas vontades, claramente voláteis e 

influenciáveis, mas ainda centradas em sua visão de mundo, sob o suporte de sua 

liberdade. Para Lipovetsky, “é preciso entender a sociedade nova, a do fim do século 

XX e início do século XXI, na qual se observa um impulso de autonomia individual e 

uma sujeição menor aos enquadramentos coletivos” (apud MENEZES, 2015, p. 4). 

Daí a necessidade da formação de indivíduos com autonomia de pensamento, 

escolhas e decisões. Seus desejos e aparentes necessidades, ao modificarem-se de 

maneira veloz e incessantes, responderiam à permanente busca pelo 

autoconhecimento, pela satisfação de suas necessidades mais íntimas e subjetivas. 

Para Guattari (2000), haveria, ao longo da história, cartografias relativas 

à produção de ações militantes, as tais incidências micropolíticas, as revoluções 

moleculares contra a produção da subjetividade capitalística. A busca pela realização 

de desejos, mesmo aqueles inconscientes ocorreriam, porém não sem antes passar 
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pelas malhas do simbólico - uma vez que os desejos, para o autor que não concebe 

o indivíduo – estariam sempre entre o nebulosos, o meio desorganizado, mas 

permearia o campo social e seriam todas as formas de vontade de viver, de vontade 

de criar, de vontade de amar, de inventar uma outra sociedade, outra percepção de 

mundo, outro sistema de valore, enfim, para Guattari ( 2000, p. 215 - 216) “o desejo é 

sempre o modo de produção de algo, o desejo é sempre o modo de construção de 

algo”. 

Balbino (2014) adiciona que, como os comportamentos humanos, em 

geral, resultam da natureza inconstante das emoções, o consumo parece chamar à 

necessidade, evidenciando a vivência de emoções como expressão da 

individualidade. A busca frenética pelas emoções condiz com os anseios da 

contemporaneidade. 

Lipovetsky (2004), como dito anteriormente, reconhece o presente como 

“hipermodernidade” e descreve um período caracterizado pela volatilidade da vida, 

pela urgência do viver, pelos excessos da sociedade e pela diferente relação dos 

indivíduos com o tempo, freneticamente marcado pelo efêmero. Ao mesmo tempo,  

Lipovetsky define a hipermodernidade como um momento histórico que 
oferece o resgate de aspectos simbólicos de identificação com o passado, 
com a tradição e com as especificidades características de grupos e 
comportamentos emergentes, restabelecendo a conexão perdida nas novas 
relações com as dimensões de tempo, espaço e individualidade (apud 
MENEZES, 2015, p. 4). 
 

Bauman (2001), por outro lado, a reconhece como “modernidade 

líquida”, e destaca uma sociedade fluida, desligada da solidez do passado. O autor 

referencia as transformações nas relações humanas na contemporaneidade, e 

destaca a volatilidade dessas relações. Balbino (2014) descreve ainda que, para 

ambos autores, são espaços e tempos que designam frustrações e fragilidades, tanto 

no entorno profissional, quanto nas relações pessoais, pois exaltam o individualismo 

quase como um abandono dos projetos coletivos, onde a pressão sobre o indivíduo, 

e a ausência de solidez, ocasionam grandes insatisfações. Uma cultura do excesso, 

que mercantiliza seus indivíduos e tem, no consumo, sua energia vital. 

Os argumentos dos autores sobre a contemporaneidade sugerem um 

olhar pessoal para o entorno e, de imediato, evidencia-se o apoio às suas 

perspectivas. Porém, a vivência cotidiana e o frequente acesso às mídias em geral, 

vêm demonstrando a existência de movimentos sociais que parecem representar um 
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novo momento, em que os jovens são protagonistas. Fatos estes que nos levam à 

seguinte questão: estaria a sociedade prestes a vivenciar um novo momento histórico, 

pautado no compartilhamento e nas ações em torno do coletivo ao que tange o 

consumo e a autonomia dos indivíduos?  Esta é uma importante questão que permeia 

este trabalho, caminha-se por este viés, e parece que ao longo de nossas pesquisas 

encontramos argumentos nestes sinais de transformações, ocasiões em que o 

consumo se relaciona ainda mais com o conceito de autoconhecimento, impresso nas 

escolhas individuais, como um relato de singularidade, objetivando a busca pelo 

sentido na construção do bem-estar coletivo. 

As marcas e, consequentemente suas mercadorias, ocupam lugar de 

destaque nas transformações socioculturais. Com diversidades de propostas, 

arraigadas de valores, sugerem aos consumidores o compartilhamento de causas 

coletivas e socialmente relevantes, colocando-os como agentes em um processo de 

transformação da sociedade.  

A mudança nos comportamentos e na relação com a vida, ainda que de 

maneira fluida e volátil, características próprias das gerações nascidas com a 

globalização e reconhecidas por diversos autores como os millennials, apresentam-

se em uma vivência intensa do presente, mas que, por muitas vezes, não anulam a 

preocupação e o senso de responsabilidade individual desses jovens para com o 

futuro das próximas gerações.  Não se pretende, com isso, afirmar que a sociedade 

esteja já impregnada por estes conceitos, senão expressar suas manifestações. 

O WGSN Futures - “construindo o amanhã”, evento realizado em São 

Paulo em julho de 2017 pela empresa inglesa Worth Global Style Network (WGSN), 

especializada em previsão de tendências, trouxe à tona discussões sobre as 

transformações enfrentadas pelas sociedades neste momento, e que estão, de certa 

forma, formatando diferentes olhares ao futuro. Para a entrega e a reflexão sobre o 

futuro, a empresa propôs diferentes temas: “o consumidor do futuro”, “o futuro do 

curtir”, “o futuro do se importar”, “o futuro do aprender”, “o futuro do trabalhar”, “o futuro 

do compartilhar”, “o futuro do conectar” e, finalmente, “o futuro do ser”. Em todos estes 

temas, esteve ressaltada a proposta de olhar para a importante transformação sofrida 

pelos indivíduos e a mudança essencial nos valores dessa geração entendida como 

millennials. Uma geração que valoriza a vida de forma intensa, que tem por lema o 

compartilhamento em detrimento do consumo (compartilha a vida, a casa, as roupas, 
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os bens); que elabora o trabalho como mais um espaço para se fazer o que gosta, 

relacionando-se, de maneira diferente com a questão financeira e, 

consequentemente, com a vida e suas prioridades. 

Momentos do evento ressaltavam pontos pertinentes a esta pesquisa, 

como o destaque para a fluidez dessa geração, iniciada com a entrada da própria 

internet -  primeiro sistema fluido e sem fronteiras com adoção em massa na história 

-, e o quanto este fator modificou de forma intensa a maneira de viver, com 

consequências particulares no consumo e na atuação das marcas.  

Observou-se a frequência do uso do termo diversidade, significando 

proposta em se ampliar os repertórios de criatividade, de inovação, e de respeito às 

diferenças étnicas, sociais, sexuais, religiosas, entre outras. 

Das propostas temáticas do evento, quanto ao “futuro do trabalhar”, 

apresentou-se a participação dos robôs em atividades operacionais, evidenciando a 

necessidade de que o diferencial emocional humano faça então parte da relação dos 

indivíduos com as atividades que desenvolvem. Ainda neste tema, a amplificação dos 

espaços compartilhados para o trabalho, conhecidos como coworking, e dos home 

offices, possibilitando aos indivíduos a liberdade, a autonomia e a responsabilidade 

pelas suas atividades laborais. Chamou-se a atenção ao aumento da possibilidade de 

se refletir sobre a relação entre trabalhar e ser feliz, como essencial questionamento 

para a geração da atualidade. 

No “futuro do curtir”, a solidificação da marca enquanto compartilhadora 

de ideais, sugerindo uma conexão ainda mais profunda entre indivíduos e marcas e 

um consumo dado de forma cada vez mais emocional. O “consumidor do futuro” 

aparece levando em conta, de certa forma, cada visão de futuro proposta, devido à 

importância de se entender quem é, como vive, como compartilha, com que se 

importa, como trabalha e quais os valores desse indivíduo que é o novo alvo das ações 

empresariais. 

A absorção dos temas difundidos nas sociedades leva um tempo para 

acontecer, e a necessidade de se colocar em pauta o viver das novas gerações é 

indispensável para se entender como as marcas irão reagir ao consumidor que se 

constrói agora, na atualidade. Faz-se uma conexão imediata entre o conteúdo do 

evento WGSN Futures (2017) e as ideias já propostas por Kartajaya, Kotler e Setiawan 

(2010) no livro Marketing 3.0. Como em um alerta antecipado, os autores do livro 
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propuseram uma mudança nos caminhos do marketing, em que a importância de se 

construir um mundo melhor relaciona-se com o processo de gestão das marcas e, 

como coloca Carvalhal (2016) intensifica a necessidade de um propósito para as 

marcas, que se construa em proximimdade ao propósito de vida das novas e futuras 

gerações. O futuro mencionado acontece agora, e é visto em pequenas e gradativas 

mudanças comportamentais mundo afora, que geram novas formas de se viver o 

mundo, de se construir a vida e que tem fortes consequências na maneira de se 

consumir.  

É constante a menção de novos formatos de consumo na 

contemporaneidade. Por vezes denomina-se “consumo consciente”, em que se 

exprime sobre o ato de consumir, a responsabilidade pela ação, e o conhecimento 

das questões sociais e ambientais existentes por traz dos produtos. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente define-se assim: 

 

O consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária 
para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. [...] todo consumo causa 
impactos, ter consciência desses impactos na hora de escolher o que 
comprar, de quem comprar e definir a maneira de usar e como descartar o 
que não serve mais, dá ao consumidor o poder de maximizar seus impactos 
positivos e minimizar os negativos no ambiente, desta forma contribuindo, 
com seu poder de escolha, na construção de um mundo melhor (MINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE, 2017, online). 

 

Prossegue definindo um indivíduo dotado de autonomia, destacando 

que,  

o consumidor consciente sabe que pode ser um agente transformador da 
sociedade também pelo seu ato de consumo [...] por ele, busca o equilíbrio 
entre a satisfação pessoal e a sustentabilidade, maximizando as 
consequências positivas, [...] não só por si mesmo, mas também para as 
relações sociais, a economia e a natureza. Além disso, o consumidor 
consciente busca disseminar o conceito e a prática do consumo consciente, 
fazendo com que pequenos gestos, se realizados por um número grande de 
pessoas, promovam grandes transformações. O consumidor consciente 
valoriza as iniciativas de responsabilidade socioambientais das empresas, 
dando preferência às companhias que mais se empenham na construção da 
sustentabilidade por meio de suas práticas cotidianas (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2017, online). 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que consumo, ainda que exacerbado na 

hipermodernidade, começa a ser questionado e novas práticas são disseminadas de 

maneira intensa e rápida, pelas redes sociais mundiais. Comunidades são formadas 
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ao redor de causas e propagam de maneira eficaz novos modelos de comportamento 

e consumo.  

 

Figura 1 - Busca virtual e aleatória do termo consumo consciente. 

 

                                      Fonte: Adaptado da plataforma Google.com, 2017, online. 

 

A figura exemplifica a representatividade da temática do consumo 

consciente na atualidade e sugere o crescente interesse por sua aparição. 

Se observada a teoria semiótica do texto, defendida por Greimas (apud 

BARROS, 2002), o plano de conteúdo, que visa ao entendimento do sentido, permite 

afirmar que o consumo consciente remete às ações e às atitudes do homem nas 

interações com sua comunidade. Assim, os questionamentos sobre necessidades 

essenciais para viver, partem para um relacionamento racional com a economia e com 
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a natureza. O emprego da partícula “re” em reduzir, reutilizar e reciclar, apresenta-se 

no sentido de promover o reaproveitamento de bens. 

A partir do plano de expressão, observa-se a predominância da cor 

verde, que remete à natureza. Também há a apresentação de folhas de árvores e 

plantas, o que significa parte da vida, do ar, da respiração, ainda em um apelo a favor 

do meio ambiente. A Luz, a iluminação, à chamada para a consciência estão 

representadas por lâmpadas. O planeta Terra é colhido no símbolo de renovação, na 

trilogia das setas redução, reutilização e reciclagem, o que pode ser inferido como 

segurança, credibilidade e perenidade. 

Infere-se que a atribuição de sentido e significado ao consumo, aparece 

como estratégia de aproximação e identificação com os ideais coletivos, uma proposta 

de conexão emocional entre consumidores e marcas.  

Visto que os indivíduos se relacionam mais intimamente com pessoas 

do que com instituições, “é comum nas estratégias de branding atribuir características 

humanas às marcas, personificá-las, com o intuito de ampliar a compreensão sobre 

sua identidade e auxiliar em sua construção” (CARVALHAL, 2014, p. 55). Assim, as 

marcas nascem em lugares específicos, recebem nomes, exercem sua personalidade 

(impregnada de conceitos e razões de ser), refletem um modo de viver, têm perfume, 

tom de voz (CARVALHAL, 2014).  Desta forma, tornam-se pessoas que justificam a 

predileção, o ato da compra, o consumo, impregnando suas mensagens e seus 

produtos de ideais e valores. 

Carvalhal (2014) relata que o consumidor escolhe entre as marcas tendo 

a personalidade desta como referencial. Com isso, realça a importância de se projetar 

os traços desta personalidade em todas suas ações, mantendo a coerência com os 

valores instituídos em suas decisões estratégicas. Ainda segundo o autor, para o 

consumidor, “o consumo se dá a partir de um núcleo de personalidade [...], num 

processo que passa por sentimentos de diferenciação, integração ou 

complementação” (CARVALHAL, 2014, p. 65). 

No âmbito da moda, setor envolto na efemeridade, a personalidade das 

marcas têm sido um diferencial. A fluidez de suas tendências, a constante aparição 

do “novo” e do requisitado reforçam sua imagem frívola, e o escape a este estigma 

parece estar na construção de um diferencial para os indivíduos que, atuantes, 

compartilham histórias, afetividades, memórias e crenças com as marcas. Muitas 
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dessas crenças são assimiladas no universo da sustentabilidade ambiental, que passa 

a ser um valor recorrente às organizações contemporâneas. 

 

2.1.2  Em transição: a sustentabilidade ambiental, um valor para as marcas 
contemporâneas 

 

 

No discurso atual, o apego das instituições aos valores, para que estas 

se conectem às tendências mundiais e às novas gerações, encontrem sua verdadeira 

essência e, através dela, modifiquem de forma positiva a vida das pessoas. Rever 

conceitos e propor um olhar pautado na autonomia e responsabilidade individual, mais 

ético ao mundo dos negócios, ao capitalismo, ao marketing, parece transformar 

gradativamente o discurso das marcas, e é assunto usual na atualidade. 

Nas propostas, a sustentabilidade ambiental aparece como valor 

primordial e recorrente, de acordo com Sen (2010a), por estarmos nos tornando 

conscientes do quanto nossas ações danificam, poluem e destroem o meio ambiente.  

A temática envolve a sociedade, de maneira mais abrangente, desde 

meados do século XX, quando se começa a refletir sobre as mudanças climáticas e 

os impactos gerados pela produção industrial global. O termo envolve a relevância de 

se encontrar novas formas de desenvolver as economias, novas tecnologias, novas 

matérias-primas, novos modelos de consumo, que supram as necessidades das 

sociedades do presente sem, com isso, prejudicar as gerações futuras, no que tange 

tanto os âmbitos ambientais como sociais.  

No ano de 1987, por esforços da ONU (Organização das Nações 

Unidas), e da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida pela 

norueguesa Gro Haalen Brundtland, no processo preparatório a Conferência das 

Nações Unidas – também chamada de “Rio 92”- é desenvolvido o relatório que ficou 

conhecido como “Nosso Futuro Comum” (BARBOSA, 2008). 

O relatório apontou para a incompatibilidade entre o sistema produtivo e 

a exaltação do consumo vigente, com um possível desenvolvimento sustentável. 

Criticou o modelo produtivo dos países industrializados, os quais vem servindo de 

modelo ao sistema global e sugeriu, dentre outras coisas, que o desenvolvimento de 
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uma localidade deveria proporcionar o atendimento das necessidades básicas de toda 

sua sociedade, além de proporcionar qualidade de vida. Analisava, ainda, o quanto a 

natureza suportaria da ação humana, frisando a necessidade da busca por uma 

sustentabilidade (BARBOSA, 2008). 

O tema foi a pauta principal da ECO 92 e, a partir de então, diversas 

agendas e tratados foram surgindo ao redor do mundo, buscando a melhoria nos 

desenvolvimentos humano e ambiental, propondo também uma regulamentação para 

a ação produtiva e seus efeitos na natureza. 

Desde então, a sustentabilidade tornou-se pauta usual nas reuniões 

políticas e econômicas ao redor do mundo. Neste ponto, faz-se uma pausa para 

indagarmos como as grandes corporações poderiam trabalhar o desenvolvimento 

sustentável? Atender aos preceitos da sustentabilidade teria uma relação direta com 

a perda de lucratividade? Ao que tudo indica, ainda que todas estas questões fossem 

pertinentes, a sustentabilidade parecia um caminho sem volta. Uma mudança no 

sistema seria necessária. Repensar a forma como até então as empresas e as marcas 

enfrentam seus sistemas de produção e sua relação com seus trabalhadores, era o 

primeiro passo em torno de um desenvolvimento sustentável. 

Décadas se passaram e, ainda que não tenha se chegado ao ideal, são 

diversas as propostas, programas e projetos que se espalham pelo mundo, e que 

exaltam os valores sustentáveis. Propagada por diferentes líderes, a temática segue 

sendo exaltada e acaba, na contemporaneidade, adentrando e motivando diferentes 

âmbitos da sociedade. 

Um compromisso mais forte com as responsabilidades da cidadania pode 
ajudar a aumentar o cuidado com o meio ambiente e que uma “cidadania 
ecológica”, pode ser alcançada quando os cidadãos são movidos pelo 
“entendimento social e pela reflexão racional (SEN, 2010a, p. 66). 

 

A percepção da ação individual na construção de cenários sustentáveis 

é pertinente, e reflete que as mudanças estão ativando a força da unidade no coletivo, 

o que ressalta o poder de cada indivíduo, e por quê não pensar, de cada marca neste 

contexto. 

Mas se esses indivíduos estão inseridos em um modelo ou um padrão 

de sociedade que os controla e os serializa, como seria possível acionar seu potencial, 

a fim de pleitear as mudanças sociais e ambientais mencionadas? 
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Guattari (1990) compreende que o equilíbrio ambiental, dentre outros 

necessários ao bem-estar coletivo, depende da prática humana. Com isso, retoma a 

proposta que se refere à articulação entre os três registros ecológicos: meio ambiente, 

relações sociais e subjetividade humana – articulação pelo autor denominada ecosofia 

-, como forma de compreender as relações humanas e inventar novos dispositivos de 

produção de subjetividade que, como dito em outro momento, auxiliariam na 

concepção de um indivíduo capaz de se construir de forma autêntica, e operar no 

universo que o rodeia. Para o autor, “os indivíduos devem se tornar a um só tempo 

solidários e cada vez mais diferentes”, o que sugere a singularização (GUATTARI, 

1990, p. 55). 

O autor menciona, então, a necessidade de uma ética ecosófica, para 

auxiliar no estabelecimento de novas práticas e novas maneiras de “ser” e “estar” do 

indivíduo no mundo social, que remedeiem as relações humanas e sociais que ainda 

se sujeitam a padrões midiáticos. 

Subsidiada por Guattari (1990), a presente pesquisa caminha pelo 

entendimento de que um horizonte sustentável requer uma mudança no estilo de vida 

das sociedades capitalistas. No contexto tradicional do marketing, em que as marcas 

dependem da venda de seus produtos, construiu-se um modelo pautado na exaltação 

do consumo, como referência de ação e comunicação primordial. Sendo assim, 

transformações no estilo de vida devem vir acompanhadas de mudanças na 

concepção dos produtos (design), nos valores que movem as organizações, nos 

valores que se compartilha no ato da compra.  

Mackey e Sisodia (2013, p. 35) expõem a ideia do capitalismo 

consciente, “um novo paradigma para os negócios, que cria, simultaneamente valores 

e bem-estar para todas as partes: financeiro, intelectual, físico, ecológico, social, 

cultural, ético e até mesmo espiritual”.  

Com isso, os autores reforçam a relevância das empresas utilizarem sua 

autonomia em favor de questões sociais e ambientais, e se reinventarem como 

agentes de criação e colaboração. Para Mackey e Sisodia (2013, p. 31), “ser 

consciente significa estar totalmente desperto e lúcido para enxergar a realidade com 

clareza e para entender todas as consequências de nossas ações, a curto e longo 

prazo”.  
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Na moda, indústria foco desta pesquisa, movida pela inovação e 

criatividade, o apelo ecológico fortifica-se. São muitas as cobranças dos consumidores 

quanto à responsabilidade das marcas com o processo produtivo. Para Kartajaya, 

Kotler e Setiawan (2010), os consumidores estão mais conscientes, ativos e 

poderosos. Aos poucos, a indústria busca adaptar-se e torna-se possível destacar 

condutas, práticas e projetos que se conectam à sustentabilidade, parecendo haver 

tendências comportamentais no sentido de uma maior conexão das pessoas com a 

natureza, ao mesmo tempo que se observa o discurso midiático em se vivenciar uma 

vida mais simples, saudável, com melhor qualidade nas relações sociais.  

De acordo com Yahn (2016, online): 

 

Novas marcas e projetos mostram uma energia forte e crescente que 
representa esse novo momento. A moda vem caminhando a passos largos e 
urgentes, traçando uma trajetória que alcançou seu ápice de individualismo e 
pressão, a era dos resultados e planilhas. Muita competição, pouco diálogo. 
Muita exibição, pouca discrição, muito consumo, pouca responsabilidade, 
muita produção, pouco cuidado. Com as mudanças atuais, entramos na era 
da incerteza, que tem virado o sistema de cabeça pra baixo. E é no meio 
dessa bagunça que se abriu espaço para que um movimento de oposição 
surgisse: profissionais que têm tido a coragem de se posicionar contra esse 
ritmo e contra as regras impostas pela indústria para obter sucesso. [...] isso 
gerou um novo pensamento para a moda que inclui a otimização de tempo e 
dinheiro, a criação de algo durável e autêntico, a humanização dos processos 
e o não desperdício (de tempo, material, trabalho, mão de obra, ansiedade 
etc.). 
 

Em reforço a esta tendência comportamental, de acordo com Neves, 

Oenning e Refosco (2011, p. 11), a moda responde com o movimento denominado 

“slow fashion”, ou seja, 

 

processos desacelerados, pensando-se na conjugação entre o indivíduo, o 
espaço sociocultural e o bem-estar ambiental [...]. Sem preocupação com 
grandes escalas produtivas, o modelo incentiva o consumo a um ritmo mais 
lento.  
 

O movimento reflete uma oposição ao padrão produtivo do fast fashion 

ou moda rápida, como é conhecido. Caracterizado por seu poder produtivo, sua ágil 

renovação de tendências e seus baixos custos, o modelo sofre críticas por incentivar 

o consumo e explorar recursos e mão-de obra em busca de minimizar os custos 

produtivos, muitas vezes, realizados em países de terceiro mundo e, como dito, sem 

o compromisso social e ambiental.  
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Em “The True Cost”, impactante documentário lançado no ano de 2015, 

o diretor Andrew Morgan mostra ao mundo o verdadeiro custo daquilo que 

conhecemos por fast fashion. Aborda o impacto do consumo exagerado dos produtos 

de moda na vida das pessoas que os produzem, e na vida e saúde do planeta.  

Um dos trechos do documentário aborda as questões sociais e 

ambientais da qual tratamos:  

 
[...] um dos grandes problemas que se têm no modelo atual da moda é que o 
que interessa é só o lucro e ele não leva em consideração: este preço? A que 
custo? Ele não leva em consideração o preço de poluir a água, o preço da 
mão de obra, o preço das grades nas janelas dos trabalhadores, o preço dos 
fazendeiros que não têm acesso à educação e assistência médica. [...] tem 
tanto trabalho acontecendo por traz disso, mas só estamos olhando para o 
momento em que temos um produto final. Precisamos olhar para trás, 
precisamos pensar mais sobre isso.  
A moda atualmente é a segunda indústria mais poluente da terra, perdendo 
apenas para a indústria de petróleo, o mais alarmante é que não somente a 
moda está usando uma grande quantidade de recursos humanos e criando 
impactos sobre ambientais surpreendentes, mas também esses recursos 
naturais e impactos na maioria das vezes nem são medidos.  
A contabilização do processo da moda, aquele número chamado PIB, mede 
apenas aquilo que é negociado e que se tornou uma mercadoria. Muitos dos 
recursos que usamos para fazer nossas roupas não são contabilizados no 
custo de produzi-las...temos a água usada para produzir as roupas, a terra 
usada para cultivar a fibra e os produtos químicos usados para tingir, todas 
essas coisas são insumos, e como tais elas têm um custo [...] (THE TRUE 
COST, 2015). 
 

A vivência da moda contemporânea relaciona-se com a produção em 

alta escala, com a euforia em torno do hiperconsumo e das tendências, mas, por outro 

lado, faz emergir reflexões cada vez mais adentradas à sustentabilidade como um 

projeto para o nosso futuro neste planeta. 

Oskar Metsavaht (2012, online), proprietário de uma das maiores 

empresas de moda do Brasil, a Osklen, ganhadora de prêmio em sustentabilidade2, 

considera que: 

perpetuando os recursos naturais que geram a qualidade de vida junto a 
outras espécies e nos desenvolvendo de maneira sustentável, deixaremos 
um legado. O futuro das nossas empresas está em nossa criatividade e nossa 
sustentabilidade. 

 

Adequar-se aos valores em pauta na cultura das sociedades 

contemporâneas, faz a diferença na gestão das marcas. Favorecer o desenvolvimento 

                                                           
2  Prêmio “HEC 1.628 & Sustainable Luxury Awards 2012”, concedido por pela escola de 
negócios de Paris HEC.  
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sustentável significa pautar-se em uma produção que empenhe responsabilidade, 

criatividade e inovação em conjunto com a tecnologia. Significa atribuir a cada 

indivíduo e instituição, o papel de articulador da sustentabilidade ambiental. 

Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010, p. 183) indicam três diferentes 

papéis assumidos pelas marcas frente à sustentabilidade ambiental:   

 

O inovador ambiental: inventa/inova produtos que têm o potencial de salvar 
o meio ambiente - produtos que não agridam o meio ambiente e sejam 
corretos ecologicamente [...] tanto em seu processo de produção quanto para 
serem descartados. Em geral atuam nos setores de química/biotecnologia/ 
energia/alta tecnologia, já que essas habilidades são necessárias à invenção 
e à produção de produtos com essas características. 
O investidor ambiental: investem, através de compra ou gasto, em alguma 
coisa que ofereça possíveis retornos, sob a forma de juros, receita ou 
valorização. Não se arriscam tanto em esforços ambientais como os 
inovadores, porque o negócio verde não é a missão essencial de sua 
empresa. No entanto compartilham da visão de um mundo mais verde e mais 
sustentável. Busca retornos financeiros e também em sua imagem e aumento 
no valor de marca [...]. 
O propagador ambiental: Sua missão, além do negócio, é criar consciência 
entre grupos de usuários, empregado e o público sobre a importância de se 
proteger o meio ambiente. Procuram embaixadores do meio ambiente, 
disseminando os valores de proteção da Terra junto aos empregados e 
consumidores. 

 

O argumento apoia a compreensão de que as marcas podem envolver-

se sobre o conceito de sustentabilidade de diferentes maneiras, de acordo com suas 

habilidades e seu propósito, mas que de todo modo estarão reforçando sua essência 

na defesa do valor e este é um ponto de destaque para a presente pesquisa. 

Diante de um discurso sobre a sustentabilidade, “os investidores e os 

propagadores promovem a causa por meio de seus processos comerciais, enquanto 

os inovadores fabricam produtos ecologicamente corretos”. (KARTAJAYA; KOTLER; 

SETIAWAN, 2010, p. 185). 

Identificam-se marcas que desempenham estes diferentes perfis frente 

à sustentabilidade ambiental, seja em sua gestão, ou em ações específicas, tanto no 

que tange sua comunicação quanto ao design e produção seus produtos. A marca 

Adidas é uma delas e reforça que, na criação de seus produtos, implementou-se uma 

abordagem conhecida como Design for Environment (DfE) ou “Desenvolvido para o 

Meio Ambiente”, que questiona, dentre outras coisas, o impacto de sua produção no 

ambiente natural, a eficácia sustentável de suas matérias-primas e o ciclo de vida de 

seus produtos (ADIDAS, 2017). 
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Uma das propostas da marca, com grande repercussão nas mídias, foi 

o design do tênis confeccionado a partir de plásticos retirados dos oceanos e impresso 

em 3D. O produto foi fruto de uma parceria entre a marca e a Parley for the Oceans, 

organização que incentiva a remoção de lixo dos mares. Foi apresentado durante um 

dos painéis da COP21, Conferência do Clima da ONU (PLANETA SUSTENTÁVEL, 

2015, online). 

Assim como a Adidas, inúmeras outras marcas de moda investem na 

sustentabilidade em todas suas manifestações: desde a criação, a produção e 

gerenciamento de produtos e descartes e resíduos, até a comunicação publicitária. 

Também importante, a menção de um discurso em prol de uma evolução no 

pensamento ambiental, o que designa inclusive uma justificativa ao valor/custo do 

produto. 

Ainda que inúmeras marcas apoiem a temática, as críticas ao argumento 

de responsabilidade socioambiental são intensas. Por vezes desclassifica-se a 

atuação das marcas com a justificativa de que todas trabalham em função da 

lucratividade. Para se pensar sobre este ponto, faz-se mister considerar que o lucro é 

inerente ao sistema capitalista. Sem lucro, as empresas/marcas não se sustentam, 

não empregam, não pagam seus impostos, não tem sustentabilidade econômica e 

acabam sucumbindo.  

Mackey e Sisodia (2013) argumentam que gerar lucros é o que auxilia a 

empresa a cumprir com seu propósito. Acreditar em uma causa e apoiá-la seria, então, 

uma proposta de resposta aos argumentos e questionamentos sobre a postura ética 

da marca. 

Nesse sentido, investir o capital em ações voltadas à sustentabilidade 

ambiental, passa a reforçar sua essência, colaborar com as reflexões e as discussões 

acerca do tema, atrair e informar consumidores, que podem servir de disseminadores 

e auxiliar na multiplicação da atenção ao valor, através de suas experiências e de 

seus relatos. Afinal, para Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010, p. 34), “os consumidores 

acreditam mais uns nos outros do que nas empresas”. Em afirmação à posição dos 

autores, o argumento de que as pessoas inspiram umas às outras, se juntam, se 

reconhecem por um ideal em comum e, a partir daí, surge um movimento. A força do 

coletivo é poderosa (YAHN, 2016, online).  
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Assim, intensificando a visão à sustentabilidade ambiental, a marca 

estará propagando um discurso de preservação, de cuidado, de atenção ao meio em 

que vivemos, ao mesmo tempo em que atrairá atenção a seus produtos, serviços e, 

principalmente, ao seu propósito, aos seus valores, incrementando o desenvolvimento 

sustentável. 

Partindo desta afirmação, busca-se analisar o posicionamento das 

marcas de calçados do polo de Franca/SP, primeiramente traçando a sua relevância 

no cenário econômico nacional, como parte da indústria da moda e, posteriormente, 

identificando as estratégias de branding e sustentabilidade advindas deste setor, já 

pleno de marcas com reconhecimento em âmbito nacional e até mesmo mundial. 
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3 ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CALÇADISTA FRANCANA NO 
CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

O presente capítulo apresenta uma discussão sobre questões 

pertinentes à indústria calçadista nacional, para inserir a local - francana - e o impacto 

no desenvolvimento, especialmente na vertente sustentável.  

Ressalta-se o calçado como um produto do setor moda, justificando seu 

caráter efêmero e adaptativo, valores demandados pela sociedade contemporânea. 

 

3.1  PRODUTO DA INDÚSTRIA DA MODA 

 
 

A indústria da moda, assim como todos seus elementos, está envolta no 

culto ao novo, ao efêmero, como em um movimento constante pela busca da 

singularidade, já que, como argumenta Lipovetsky (2009, p. 49), “é um meio 

privilegiado de expressão da unicidade das pessoas”.  

Avelar (2011) propõe, de maneira singular, a questão no “novo” na moda, 

afirmando seu papel fundamental na manutenção da dinâmica da moda e a 

necessária relação que deve existir entre a tradição e a inovação. Com elementos 

reconhecíveis, de acordo com a autora, o novo passa a ser assimilado e difundido de 

maneira mais profunda. 

Ainda de acordo com Avelar (2011, p. 32), 

a moda segue sempre se valendo do caráter do novo, mas em duas diferentes 
instâncias: o novo mais reconhecível, que traz organizações simbólicas mais 
próximas do sistema simbólico que compartilhamos - o comercial - e o novo 
que incomoda, desconforta, repudia [...], sem elementos ou composições 
imediatamente reconhecíveis - o conceitual ou experimental. 

 

A menção à moda comercial ou conceitual, apresentadas na dinâmica 

da moda, é persistente. Por um lado, o apresentar-se de maneira a romper 

paradigmas, da mais expressiva forma, muitas vezes impregnada de identidade e 

conceitos psicológicos e emocionais. Por outro, o adaptar-se sutilmente às inovações, 

sob uma ótica tradicional, de forma passiva. Das duas maneiras, a performance da 

moda apresenta a identidade e a personalidade dos indivíduos, porém, sua expressão 
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aparece demonstrada em ambíguas dinâmicas sociais: seja por meio da imitação de 

grupos e indivíduos, ou pela diferenciação entre eles.  

O próprio da moda foi impor uma regra de conjunto e, simultaneamente, 
deixar lugar para a manifestação do gosto pessoal: é preciso ser como os 
outros e não inteiramente como eles, é preciso seguir a corrente e significar 
um gosto particular. Esse dispositivo que conjuga mimetismo e individualismo 
é reencontrado em diferentes níveis, em todas as esferas em que a moda 
exerce [...] (LIPOVETSKY, 2009, p. 49). 
 

 Como em uma padronização de gostos e comportamentos, a moda tem 

sido, de acordo com Svendsen (2010, p. 7), “um dos fenômenos mais influentes na 

civilização Ocidental, desde o Renascimento [..] e sua compreensão deveria contribuir 

para uma compreensão de nós mesmos e de nossa maneira de agir”. 

O autor busca também se aprofundar no termo moda e faz uma análise 

crítica da sua relação necessária com o “novo”, expondo que, por vezes, o novo da 

moda não é posto como um aperfeiçoamento do antigo ou dos produtos em geral, 

senão, que seu princípio está fundamentado na criação de uma velocidade cada vez 

maior de substituição, do tornar os produtos supérfluos, dando-se em uma mudança 

pela mudança, como algo sem fundamento ou irracional. Neste caso, de acordo com 

Avelar (2011, p. 32), a questão do “novo” na moda confunde-se com a dinâmica 

capitalista. 

O argumento de Svendsen (2010) parece pertinente quando se analisa 

o formato produtivo de sucesso na contemporaneidade, o fast fashion, que tem na 

rápida inovação da informação de moda seu maior diferencial, mas não parece 

responder diretamente ao que a moda em si propõe: um referencial estético de 

comportamento, um reflexo da sociedade vigente, um apoio à manifestação do gosto 

pessoal e do ‘apresentar-se ao mundo’. A manifestação do gosto, dada a partir de 

uma estética vigente, em certo tempo e espaço, encontra-se firmada por núcleos 

representativos, por comunidades ou tribos que dão sentido às tendências 

comportamentais e diretamente criam a aspiração pelo novo na moda, mas um novo 

adaptativo, coerente com as necessidades dos grupos e indivíduos. 

De acordo com Godart (2010, p. 29),  

a moda, pelo fato de emergir de tensões no cerne da dinâmica social, e 
porque ela contribui para a sua solução, torna-se uma “matriz”, por meio da 
qual podemos compreender os fatos sociais em vez de vê-la como um 
epifenômeno superficial relativo ao vestuário.  
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É designada, na afirmação do autor, a relevância da moda na 

compreensão de questões sociais e comportamentais, o que vai de acordo com a 

visão proposta na presente pesquisa. 

Da articulação individual ao comportamento coletivo, a moda representa 

a estética geral de uma sociedade. 

Granero (2006, p. 138) afirma que  

se justifica Moda por ser esta uma forma do homem expressar seus 
sentimentos de forma criativa, moldando-se a panorama étnico, social, 
cultural e econômico do ambiente em que está inserido. Através da forma de 
vestimenta é possível contar a história da evolução da sociedade e interpretar 
o seu comportamento. 

 

Em meio à crescente oferta, a necessidade dos indivíduos na distinção 

de sua identidade, o que tem relação com a dificuldade de se estabelecer 

comportamentos de forma mais restrita, devido à abundante oferta (propaganda) e à 

complexidade cultural, em que, de acordo com Avelar (2011, p. 33), o “sujeito se vê 

perdido, numa dinâmica que oferece tudo, por meio da propaganda, exceto uma 

solução para concretizar sua identidade”. 

A menção à uma identidade vivenciada a partir de gostos, de maneiras 

de conduzir a vida e que condiz com as vivências de um entorno social, parece 

conveniente para o auxiliar na construção de um conceito para a moda. 

Granero (2006, p. 135-136) ainda relata que 

por milhares de anos os homens têm em sua forma de vestir uma maneira de 
se comunicar. Esta comunicação se faz através de uma linguagem cheia de 
símbolos e significados através dos tempos e das várias culturas.  

 

É sob esta perspectiva, pensando na moda como uma das maneiras de 

se comunicar e, com isso, mediar as relações entre indivíduos e o mundo, produzindo 

sentido e exaltando a construção de mensagens de identidade e subjetividade, como 

forma de se apoiar em símbolos distintivos, que a presente pesquisa se constrói. 

 Andrade (2012) argumenta que o conceito de moda não está restrito ao 

vestuário, ele se estende a tudo que está envolto na cultura de aparências: as roupas, 

os acessórios, as joias, os penteados, os calçados, além dos gostos, os ideais, entre 

outros. A estética e a dinâmica são reproduzidas de diferentes maneiras entre esses 

universos, mas os calçados inspiram, de forma particular, a autora da desta pesquisa.   

Tendo em vista sua característica funcional, os calçados têm, como 

primordial função, a de proteger os pés e facilitar o andar dos indivíduos. Como 
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produto moda, extrapolou sua função inicial, apresentando diferentes significados, que 

projetam a identidade individual e de um certo grupo social. 

Granero (2006) e Andrade (2012) demostram a relação entre as 

alterações nos tipos, formas, cores dos calçados, com as mudanças vivenciadas pelas 

sociedades em todo contexto histórico, o que confirma sua evolução e adaptabilidade, 

quase sempre associadas às questões sociais. 

Andrade (2012, p. 30) afirma que, na contemporaneidade, “o objeto 

calçado [...] também se relaciona com a satisfação, valores, realizações de desejos e 

experiências”. Sendo assim, é possível, por meio destes artefatos, comunicar parte 

da visão de mundo dos indivíduos. A autora relata ainda, que os objetos são 

significativos, a partir das interpretações subjetivas que deles fazemos, e que são 

efêmeros, pois ambos, tanto sujeitos quanto os objetos, se alteram de acordo com o 

tempo e o espaço em que estão inseridos. 

A perspectiva proposta por Lipovetsky (2009, p. 201), em que o consumo 

se separa, muitas vezes, da busca pelo reconhecimento social, e que “manifesta-se 

em vista do bem-estar, da funcionalidade, do prazer para si mesmo”, sugere uma 

afirmação do individualismo e, pode-se inferir, de uma certa autonomia. 

Lipovetsky (2009, p. 204) segue afirmando a adoção de uma nova 

perspectiva para a moda, onde,  

longe de parecer um vetor de reprodução de diferenciações e segregações 
sociais, o sistema da moda ampliada permitiu, mais que qualquer outro 
fenômeno, prosseguir a trajetória secular conquistada da autonomia 
individual. 
 

Partindo desta afirmação, na presente pesquisa, destaca-se o consumo 

dos calçados em uma dimensão mais ampla, relacionando-o com crenças e valores 

contemporâneos, como a questão ambiental, e que produz sentido na vida dos 

indivíduos, que se conectam às marcas pela difusão destes valores.  

 
 
 

3.2 A REPRESENTATIVIDADE ECONÔMICA DO SETOR CALÇADISTA 
NACIONAL, COM FOCO NA CIDADE DE FRANCA-SP 

 

 

No Brasil da atualidade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE - (2015), o setor calçadista apresenta, anualmente, uma produção 



50 
 

 
 

de aproximadamente 944 milhões de pares, dos quais, de acordo com dados do 

Relatório Anual 2017 da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados, 2017), 126 milhões são destinados à exportação, que segue tendo os 

Estados Unidos, como principal mercado consumidor. Ambos, mercados interno e 

externo, proporcionam um rendimento de 19,7 bilhões de reais ao país. Ainda, de 

acordo com o relatório, atualmente são mais de 8 mil empresas no setor calçadista 

brasileiro, que geram empregos a mais de 283 mil pessoas em todo o país, o que dá 

ao setor destaque no âmbito nacional. 

A análise quantitativa das indústrias produtoras de calçados pelo país 

aparece no quadro seguinte e se relaciona com os anos de 2014 e 2015, tendo sido 

disponibilizada também no relatório elaborado pela Abicalçados. (ABICALÇADOS, 

2017). 

 

                Figura 2 - Segmentação da produção calçadista brasileira 

 

                       Fonte: Relatório Setorial Abicalçados (2017, p. 18). 

 

Pode-se notar que a região Nordeste já se destaca como a maior 

produtora de calçados do país, sendo responsável por 58,02% da produção nacional, 

tendo destaque, neste cenário, os estados do Ceará e Paraíba. A região vem, ao longo 

das últimas décadas, especializando-se e intensificando sua atuação no setor. Porém, 



51 
 

 
 

ainda em destaque encontra-se a região sul, contribuindo com 22,6% da produção 

nacional. Em terceiro lugar, aparece a região Sudeste, tendo uma participação de 

18,4% na produção calçadista nacional. 

É, neste cenário, que destacamos a produtividade calçadista da cidade 

de Franca, estado de São Paulo. O município, de acordo com Abicalçados (2017), 

contribuiu, em 2016, com 36,1% da produção do estado, estando atrás apenas da 

cidade de Birigui. Importante mencionar que, na análise apresentada neste quadro, 

em particular, não se relacionam os segmentos atendidos (feminino, masculino e 

infantil), nem o tipo de calçado produzido (couro, sintético etc.).   

No entanto, Franca/SP há muito é considerada uma das capitais do 

calçado masculino no país. Andrade (2012) destaca que o município tem tradição na 

produção calçadista desde o século XIX, e supõe que a proliferação de curtumes e 

sapateiros na região tenha relação com a pecuária e, consequentemente, com a 

abundância de couro na região, o que foi subsídio na criação do povoado de Franca. 

Já “nas fazendas, secavam as peles bovinas e o couro cru, que era usado na 

confecção de chinelos, sandálias de tiras e polainas” (ANDRADE, 2012, p. 51). Desta 

forma, verifica-se o nascimento da prática calçadista local de forma artesanal, sem a 

pretensão inicial de realizá-la como negócio em escalas maiores. Quanto a isso, 

Andrade (2012, p. 51) afirma que 

a região de Franca ainda não era considerada um polo produtor de calçados, 
pois os confeccionados na cidade não eram industrializados, o que 
demonstra que a cidade não produzia no século XIX, calçados com 
influências de moda ou com a utilização dos conceitos e elementos de design. 

 

A produção de calçados começa a ser mecanizada na cidade de Franca, 

ainda de acordo com a autora, apenas a partir de 1920, quando é aberta a primeira 

indústria local, chamada Jaguar, fundada pelo empresário Carlos Pacheco de 

Macedo. Mas é a partir da década de 40 que as indústrias começam a se multiplicar 

na localidade tornando o município de Franca, na atualidade, um dos polos produtores 

mais importantes do país. 

De acordo com o IBGE (2015), no ano de 2016, o município contava com 

uma população de 344.704 habitantes, e sua economia estava voltada principalmente 

para o setor de calçados, tendo significativa representatividade, no segmento 

masculino. Com 467 indústrias calçadistas, além de 265 empresas prestadoras de 

serviços para o setor, estimou-se que, em 2017, as indústrias empreguem pouco mais 

de 20 mil funcionários, o que demonstra a relevância do setor na economia local.  
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A estimativa prevê ainda que, ao final do ano de 2017, tenham sido 

produzidos mais de 26 milhões de pares no polo de Franca, sendo aproximadamente, 

27,5 milhões absorvidos pelo mercado interno e pouco mais de 530 mil destinados à 

exportação, que atende a 57 países consumidores do produto francano 

(SINDIFRANCA, 2017). 

Ainda que tenha destaque em âmbito nacional, o fato de ser o Brasil um 

grande produtor mundial do setor calçadista, o que ocasiona um mercado interno 

pulverizado por marcas concorrentes, torna-se comum o uso de distintas estratégias 

mercadológicas para a diferenciação no setor. Como dito anteriormente, o 

investimento em uma comunicação pautada em valores ambientais é um desses 

diferenciais, e vem fortalecendo os vínculos entre marcas e seus consumidores, por 

meio de distintos caminhos traçados pela gestão de marcas nacionais e locais, que 

se diferenciam à medida em que centram atenção sobre as novas tendências, tão 

disseminadas nos discursos da moda contemporânea.  

 

3.3 GESTÃO NA INDÚSTRIA CALÇADISTA NACIONAL E LOCAL: ESTRATÉGIAS 
EM TORNO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

Em 2013, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(ABICALÇADOS), juntamente com a Associação Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (ASSINTECAL), instituições 

relevantes para a indústria calçadista nacional, associadas a outros órgãos, criaram 

um programa de certificação, com o intuito de avaliar os processos das empresas sob 

os quatro pilares estabelecidos para a sustentabilidade: ambiental, econômico, social 

e cultural. O programa conhecido como Origem Sustentável, em suas auditorias, 

propõe destacar as empresas a partir de diferentes selos, com apoio de indicadores 

de alcances sustentáveis estabelecidos por órgãos responsáveis, e que as nivelam 

entre: Diamante, Prata e Ouro.  

O fato de existir este programa e ser aplicado e enfatizado como um 

diferencial de atuação das empresas tanto no mercado nacional quanto internacional, 

já confirma que a indústria calçadista vem se aprimorando e se importando em 

conectar-se à imagem de marcas sustentáveis. 



53 
 

 
 

Na busca por algumas dessas marcas, que detenham qualquer conexão 

com a temática, com maior ênfase na temática ambiental, expõem-se estratégias de 

gestão em âmbito nacional, algumas delas conectadas ao estilo de vida vegano3, 

nicho de mercado em ascensão na sociedade contemporânea. 

Uma das marcas destacadas, a Insecta Shoes, foi fundada em 2014, no 

Rio Grande do Sul, e tem sua essência firmada sobre os calçados veganos e 

ecológicos, tendo como apoio a técnica de upcycling4, ao transformar roupas usadas 

e garrafas de plástico recicladas em calçados, sem utilizar matéria-prima de origem 

animal, por isso um sapato dito vegano. No website da marca é possível ver a 

definição de sua missão:  

Nossa missão como marca é CONSCIENTIZAR e EDUCAR nosso público 
sobre sustentabilidade e seus pilares como: veganismo, consumo consciente, 
redução de lixo, entre outros. Além disso, queremos incentivar novos 
empreendedores a trabalharem em favor do meio ambiente! (INSECTA 
SHOES, 2017, online). 

 

Na mensagem, as palavras educação e conscientização aparecem 

destacadas, enfatizadas pela marca como ações diferenciais em prol do 

desenvolvimento sustentável, e parecem reproduzidas por parte das marcas que 

exaltam a preocupação sustentável como valor em sua gestão. 

Inúmeras outras marcas se destacam no cenário nacional: Riva 

Sandálias, marca carioca, criada em 2002, também voltada ao público vegano e que 

tem como premissa a preservação do meio ambiente; Verssa, cujo slogan determina 

sua missão “Caminhando por um mundo melhor”, que levanta a bandeira do consumo 

consciente e da sustentabilidade, também tendo foco em produção livre de matéria-

prima de origem animal e com a utilização de materiais reciclados; a Caiques, 

calçados também fabricados a partir da reutilização de materiais e com processos 

essencialmente artesanais; a Melissa, do grupo Grendene, que também inicia sua 

entrada no universo sustentável, adequando seus produtos ao universo vegano e 

trabalhando com reciclagem de suas próprias sandálias na fabricação de novos 

produtos e a Elef Shoes, marca que trabalha com calçado em couro, mas com a 

                                                           
3 Uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de 
exploração e de crueldade contra animais, seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer 
outra finalidade(THE VEGAN SOCIETY, 2017, online, tradução da autora). 
4 Técnica de transformar resíduos ou produtos descartáveis em novos produtos e/ou novos materiais, 
priorizando a melhoria funcional do objeto em questão. 
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preocupação de utilizar ainda materiais advindos de produtos reciclados ou de 

resíduos de indústrias moveleiras. A marca possui inclusive campanha similiar a uma 

das campanhas analisadas nesta pesquisa: em parceria com uma ONG, propõem-se 

a trabalhar o reflorestamento em áreas devastadas da África. 

 

                 Figura 3: Campanha que vincula a venda de produtos ao plantio de árvores 

 

                    Fonte: Elefshoes, 2017, online. 

 

Algumas marcas internacionais com atuação no mercado brasileiro 

também se destacam no cenário calçadista sustentável, entre elas a Adidas, já 

mencionada nesta pesquisa, e a Timberland, marca do mundo adventure com forte 

apelo ambiental e mencionada neta pesquisa como uma possível concorrente da 

marca Macboot. 

O município de Franca/SP, como polo de destaque nos calçados 

nacionais, vem aos poucos cedendo espaço à sustentabilidade, e observam-se 

manifestações em torno do tema, ainda sem grandes expressões ou sem a pretensão 

de tornar essa ação o foco do branding, da essência e da construção das marcas. São 

práticas pontuais, centradas muitas vezes sobre pequenas mudanças no setor 
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produtivo e que, de alguma maneira, auxiliam a entrada da sustentabilidade como um 

valor para as marcas locais. 

São destacadas apenas duas marcas que enfatizam claramente a 

sustentabilidade em seu branding: a marca Ahimsa, fundada em 2013, sob a proposta 

de uma marca vegana, ecologicamente correta e que valoriza seus funcionários, a 

marca é destacada como uma das principais dentro deste segmento no cenário 

nacional e tem sua atuação expandida a outros mercados; a Veganos Shoes, também 

fundada em 2013, com a proposta de atender ao mercado vegano, a marca propõe a 

preservação do meio ambiente e a não exploração da vida animal. 

Outras propostas de encontro especificadamente ao tema ambiental 

destacam-se no polo:  a Tip Toey Joey, marca do segmento infantil propõe campanhas 

publicitárias, onde é presente a valorização da natureza e a importância do contato 

entre crianças e meio natural, como forma de educar e conscientizar para a construção 

de novos horizontes ecológicos. 

 

                      Figura 4: Campanhas diversas da marca Tip Toey Joey 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte:  Tip Toey Joey, 2016, online. 
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Também se relacionando ao tema por meio da comunicação e de 

pequenas ações de educação ambiental, destaca-se a marca Sapatoterapia, que 

assim como a Macboot, tem projetos de plantio de árvores e educação ambiental. Na 

página inicial da marca é destacado o item sustentabilidade, seguido pela frase: “o 

meio ambiente em primeiro lugar”, onde são apresentadas as ações da marca e a 

valorização dada por ela ao tema. 

 

    Figura 5: A conexão da sustentabilidade com a marca Sapatoterapia. 

 

     Fonte: Sapatoterapia, 2017, online. 

 

Importante mencionar que parte das marcas que se destacam no 

segmento adventure nacional, o mesmo em que atua a marca analisada nesta 

pesquisa, produzem também no polo calçadista de Franca/SP. Ainda assim, com um 

produto conectado com a prática e a vivência no meio natural, essas marcas não 

destacam na construção de seu branding, nenhuma relação com a sustentabilidade 

ambiental, ao menos não propagada por meio de suas campanhas publicitárias, ou 

seja, não é parte do universo adventure local a defesa concreta do tema ambiental, 

por este motivo, a Macboot destaca-se como pioneira e inovadora neste âmbito.  
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4 GESTÃO DE MARCAS NO MERCADO DE CALÇADOS: 
APONTAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS 

 

 
Neste capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre concepção 

de marca, como se constitui e se torna um patrimônio das instituições. Acrescentam-

se discussões sobre branding, estratégia que potencializa as formas de condução das 

marcas.  

No contexto do mercado de calçados, assim como em outros segmentos, 

as marcas se singularizam e se personalizam, associando valores que interagem com 

o consumidor, não somente pelas questões financeiras e econômicas, mas pelas 

tecnológicas e ambientais, atualmente contempladas pelos indivíduos.  

Assim, ao que parece, as marcas têm modificado a atuação, no contexto 

social contemporâneo, ressignificando o consumo de produtos e serviços, o que 

seguramente possibilita desencadear outros olhares sobre o desenvolvimento, 

especialmente o ecológico. 

 

4.1 HISTÓRICO E CONCEITO DE MARCA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Ao longo da história, as marcas vêm ocupando diferentes espaços no 

contexto social. É fato que elas interagem e se comunicam com os indivíduos todo o 

tempo, por meio de campanhas publicitárias veiculadas em revistas, jornais, televisão, 

cinema, por outdoors, merchandising, rótulos, entre outros. Durante todo o tempo, 

tomam o espaço social e, com isto,  aderem ao cotidiano dos indivíduos de forma 

naturalizada.  

Contudo, é longa e de certa complexidade a história das marcas. Sua 

aparição tem relação com a diferenciação entre produtores e a troca de mercadorias. 

Aaker (2007, p. 7) meciona que “começa-se a colocar o nome do produtor nos 

produtos, como nos barris das destilarias de uísque, no século 16”, certamente para 

um efeito diferenciador ou de responsabilidade, o que já sinalizava que o nome 

poderia vir a simbolizar qualidade ou diferencial em relação à concorrência. 

Para além de uma visão unidimensional, em que a marca limita-se a um 

simbolo capaz de designar qualidade, pertenção ou diferenciação baseada nos 
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concorrentes, ao logo dos séculos, pode-se dizer que especialmente após a 

Revolução Industrial, o conceito de marca começa a ser amplificado.  

O caminho histórico pelo qual percorrem as  marcas, seus diferentes 

conceitos, seus produtos e serviços, naturalmente acompanham a evolução que viria 

a conceituar-se como marketing, o qual passaria por transformações pertinentes ao 

contexto social vigente, que emergiria em novos olhares em meio à inserção de novas 

marcas no espaço social. 

Pode-se aceitar que o conceito de marketing, na atualidade, tenha sido 

construído gradualmente em meio ao século XX, quando mudanças estratégicas e 

funcionais da área passaram a auxiliar em sua consolidação como foco das ações 

empresariais. Diversos autores descrevem a evolução do marketing, relacionando-o 

historicamente com a Revolução Industrial, a Revolução Industrial Tecnológica e a 

Revolução Informacional. 

Na perspectiva de Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010), o marketing 

divide-se em 3 fases, que os autores reconhecem como: marketing 1.0, marketing  2.0  

e marketing 3.0, as quais seguem conceituadas ao longo do texto. 

 

Quadro 1: Comparação entre Marketing 1.0, 2.0, 3.0. 

 

Fonte: Kartajaya, Kotler; Setiawan (2010, p. 6). 

 

Com a abertura das fábricas e a produção em massa, ocasionadas no 

pós Revolução Industrial, inicia-se a fase do Marketing 1.0, compreendido como com 

enfoque na venda de produtos e em seus atributos tangíveis. Não se menciona a 
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expressão da marca, o que gera uma proposta de valor funcional, ou seja, que 

responde diretamente às experiências e atributos que o produto concede aos 

consumidores. Como centro das ações, o produto sobressai a toda e qualquer 

manifestação da marca. Esta fase perdurou por décadas, adentrando o século XX. 

Considera-se o período pós Guerra Mundial, isto é, após a década de 

1950, como responsável pela exacerbação do consumo, havendo uma significadtiva 

articulação e consequentemente o surgimento de novas marcas. Semprini, em obra 

que propõe analisar o poder e a fragilidade da marca na sociedade contemporânea, 

afirma que, entre meados de 1950 e a década de 1970, em virtude da aceleração e 

do progresso da sociedade de consumo, as marcas começam a “substituir os 

produtos, mas ainda com a simples função de nomeá-los, identificá-los e diferenciá-

los” (2010, p. 26). O conceito amplia-se à medida que responde às transformações no 

contexto social. Centrando atenção sobre o fato de a sociedade estar, naquele 

momento, passando por mudanças comportamentais, restabelecendo-se, renovando 

e rearticulando estruturas de comportamento, as quais consequentemente buscaram 

novos produtos, marcas e funções pertinentes ao cotidiano social. 

Valorizadas, ainda que tenham sofrido na década de 1970 com os 

questionamentos da sociedade acerca do consumo de supérfluos, as marcas chegam 

à década de 1980 com ideais mais definidos, aproveitando o fortalecimento da 

comunicação publicitária e associando, às suas mensagens, questões sociais e 

ideológicas. Munidas de toda aceleração tecnológica do chamado capitalismo tardio, 

onde a automação intensificou-se, ocorreu o que Cimatti (2007) defendeu como sendo 

o período em que as marcas atingiram o auge de sua comunicação. 

Foi então, que mudanças nos valores sociais começaram a impulsionar 

as mudanças nas marcas. A pluralização das mensagens publicitárias já não era 

estratégia suficiente para interceder, em favor de públicos específicos. Era necessário 

canalizar as ações de comunicação das marcas, já que o mercado respondia a uma 

saturação intensa. 

De acordo com Semprini (2010, p. 54), posteriormente, “a crescente 

complexidade das ofertas, a ampliação dos sortimentos, a aceleração dos 

lançamentos dos produtos, fazem da presença das marcas uma necessidade real”. 

Adicionando a estas questões, o aumento no poder de compra dos consumidores e a 

entrada triunfante da tecnologia e da informação, intensificam a necessidade de 
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ofertas diferenciadas, dadas pelas marcas, para atender a mudanças nos gostos e 

interesses dos consumidores, agora dotados de certa autonomia. Com isso, de acordo 

com Klein (2004, p. 30), “no contexto da uniformidade manufaturada, a diferença 

baseada na imagem tinha de ser fabricada junto ao produto”. 

Com a expansão do consumo, a centralidade da comunicação das 

marcas, antes orientada ao produto, é ampliada a outros âmbitos. Para Semprini 

(2010, p. 42), é vivenciada uma mudança na manifestação das marcas que, pode ser 

identificada em três aspectos: “a necessidade de variar suas mensagens, a 

diversificação dos instrumentos e a vontade de estreitar laços com os destinatários”. 

O primeiro aspecto ligado à própria evolução das lógicas de consumo naquele 

momento. 

Por meio deste contexto, na era da informação, mais uma evolução no 

marketing teria sido favorecida. Descrita por Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010) como 

Marketing 2.0, e compreendida como sendo voltada para a satisfação e retenção dos 

clientes, é conhecida por diversos autores como marketing de relacionamento. 

Semprini (2010) relata sua aparição nos anos de 1990, a partir da necessidade de se 

estreitar laços entre marcas e públicos, para em seguida, utilizarem-se as estratégias 

de segmentação de mercado, que propõem que as ofertas sejam melhor dirigidas e 

que as marcas encontrem seus consumidores e formem seus núcleos, objetivando 

que um olhar às prioridades do cliente possa trazer propostas ideais de valores. 

Naquele período, o que se buscava era dirigir toda atenção e focar no 

consumidor, observando sua capacidade de olhar não mais e somente pelo viés do 

produto e do preço, mas para a diferenciação dada pelas propostas das marcas, as 

quais então, adicionam o elo emocional ao valor funcional. 

Ao analisar a marca em um contexto pós-moderno, Semprini (2010) 

enfatiza a sua onipresença na vida dos indivíduos, e descreve a crise de legitimidade 

experimentada pelas marcas naquele período. Sendo assim, o conceito de pós-

modernidade teria estabelecido, ainda no citado período, forte conexão com a perda 

da autonomia dos sujeitos, que passaram a ser dominados pelo mercado, pelo 

consumo, pelo capitalismo dito tardio. Teria modificado a relação dos indivíduos com 

o tempo e o trabalho, e transformado de maneira incisiva as relações sociais. 

 Por outro lado, Bauman (2001) nega o conceito pós-moderno, mas se 

refere a este período histórico como “modernidade líquida”, criando novo conceito e 
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expondo a falta de solidez vivida desde a década de 1980, refletida em todas as 

relações dos indivíduos em sociedade. Salienta ainda uma sociedade dominada pelo 

consumo, em que exercer a liberdade, relacionar-se, pertencer a grupos ou excluir-se 

deles, teria sempre relação com o ser consumidor.  

Para os autores, teriam sido, nos referidos contextos, que as marcas 

operaram, quando o consumo exaltado da pós-modernidade também teria 

proporcionado mudanças na formação de  marcas. Semprini (2010) comenta ainda 

que é exatamente por terem se rendido de maneira intensa ao consumo, que os 

individuos passaram a ter o direito de pedir mais em troca, exigindo que sua 

complexidade e seus projetos de vida, passassem a ser considerados como 

relevantes pelos responsáveis das marcas.  

Teria sido então que algumas tentativas de extrapolar os paradigmas 

mentalmente estabelecidos para as marcas se fiseram presentes, e  culminaram nas 

inúmeras campanhas institucionais que moveram o mercado no final do século XX e 

exaltaram marcas icônicas. A disseminação das marcas como entidades sociais, 

passou a encontrar visível espaço na sociedade, e as organizações teriam se tornado 

difusoras de projetos e discursos influenciadores e pertinentes ao contexto vigente. 

Levando em conta o volume de marcas no mercado e suas ações em 

desenvolvimento, Semprini destaca que: 

[...] a expansão das marcas não se deve ser entendida só como 
desenvolvimento puramente quantitativo (número de marcas, importância 
das marcas, volume de negócios realizados), mas também como evolução 
qualitativa e metamorfose, como aplicação de seu papel e transformação de 
sua influência sobre o espaço social [...] (2010, p. 35). 

 

Naquele momento, pode-se dizer que se destacaram marcas que 

intencionalmente conduziram os consumidores a reflexões sobre seu entorno. A 

italiana Benetton, por exemplo, passou a abordar, em suas campanhas publicitárias, 

questões sociais e raciais. Semprini (2010, p. 28) descreve que Oliviero Toscani, 

fotógrafo das polêmicas campanhas da marca, junto ao publicitário francês Jacques 

Séguéla, “instituíram as transformações pelas quais passavam as marcas. 

Compreenderam que as marcas ultrapassariam as fronteiras limitadas ao consumo 

para invadir o espaço social [..]”.  

 Aos poucos, durante as últimas décadas, vem se tornando natural que 

as marcas, em sua comunicação, associem-se a valores e temáticas consistentes e, 

com certa relevância, no contexto social. Toscani (1996, p. 25) corrobora, afirmando 
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para em seguida indagar que “a condição humana é inseparável do consumo; neste 

caso, por que a comunicação que o acompanharia deveria ser superficial?”. Sugerindo 

que se reflita sobre as nascentes transformações do fundamento da comunicação: a 

palavra, a fala que seduz, o despertar para ultrapassar o produto em si. 

Contudo, a conduta das marcas supõe um livrar-se dos produtos, 

extrapolando de vez seus limites e deixando que suas outras dimensões se tornem o 

núcleo constitutivo para estimular, requisitar e seduzir os consumidores (SEMPRINI, 

2010). 

Para Balbino (2014, p. 76), “as marcas ampliaram a complexidade do 

seu caráter [...], dando lugar a um fundo comunicacional primado por uma maior 

subjetividade”. Na construção de sua subjetividade, discursos que ressignificam o 

consumo dos produtos e engrandecem a relação de marcas e compradores trazem à 

tona temáticas relevantes à situação social do mundo na contemporaneidade. 

O argumento da modificação da performance das marcas, ligado a um 

certo espaço de tempo, igualmente encontra suporte na perspectiva de Lipovetsky 

(2004) que, como dito anteriormente, denomina “hipermodernidade” a vivência atual. 

O autor reconhece que existe uma exacerbação dos preceitos modernos que se 

relacionam de maneira diferente com o tempo, com a ação do indivíduo e com o 

consumo. Descreve a vivência na atualidade como a ideologia do que reconhece por 

“sociedade-moda”, que cultua o novo, o efêmero, fazendo das transformações uma 

necessidade constante. 

Ainda de acordo com Lipovetsky (2004), a hipermodernidade é 

referenciada por uma lógica dual, que posiciona o consumo e o indivíduo no tempo, 

expondo a complexidade da existência de ambos em um período marcado pelo 

movimento, pelas transformações, pela fluidez, em que seus conceitos aparecem, 

tanto de forma positiva quanto negativa, e em que, mais do que vivenciar de forma 

intensa o presente, as preocupações advindas do futuro tornam-se cotidianas, por 

isso, a vivência do presente de forma reflexiva. Há, segundo o autor, uma intensa 

insegurança com o que está por vir, o que auxilia na formulação de novas práticas, 

para vislumbre de um novo e diferente futuro, práticas que requerem tempo para 

execução, fator que o indivíduo deste contexto não detém. Para Lipovetsky, ainda que 

vivencie um mundo guiado pelo consumo, os indivíduos ainda gozam de certa 

autonomia, observando o fato de que o que farão desta autonomia refletirá no futuro 
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que se aproxima. Nas palavras do autor, “o futuro da hipermodernidade depende da 

sua capacidade de fazer a ética da responsabilidade triunfar sobre os 

comportamentos irresponsáveis” (LIPOVETSKY, 2004, p. 45). O que nos leva à 

seguinte reflexão e consequente indagação: pode-se, com isso, estar vivenciando, 

ainda que de maneira lenta, a aparição de um novo olhar para o mundo, que se 

relaciona com a atuação do consumo e dos indivíduos?  

Anteriormente, viu-se que não é essa a visão exata de Lipovetsky (2004), 

o qual, como já citado, trata da ambiguidade do período. No entanto, pode ser esta, 

parte da visão de gestores de grandes empresas do mercado contemporâneo, como 

no caso de Carvalhal (2016), ao afirmar positivamente que se está vivenciando uma 

nova etapa, descrita por ele como sendo de ruptura à situação limite em que nos 

colocamos. Refere-se a uma nova era, uma era de celebração da vida, onde reside a 

necessidade de se rever valores, conceitos e a relação dos indivíduos com a vida, 

com o consumo e com o outro. O autor expõe que essa “nova era” recebe o olhar de 

diferentes segmentos, os quais as definem sobre diferentes perspectivas, muito 

embora todos tenham uma certa conexão, 

os astrólogos chamam de “era de aquário”, os economistas de “capitalismo 
consciente”, os filósofos de a “era do conhecimento”, os nerds intelectuais de 
a “era caórdica ou digital”, os humanistas de “revolução humana” (um novo 
humanismo) e os varejistas de “crise” (CARVALHAL, 2016, p. 47). 

 
As diversas perspectivas reforçam a valorização do ser, a relevância da 

consciência coletiva, de uma mudança nas prioridades, nas escolhas, no olhar para 

com o mundo, na ênfase em uma sociedade mais colaborativa, mais cooperativa e 

que se utiliza do compartilhamento de ideias, de objetos, de experiências para 

transformar suas vidas. 

Pode-se dizer que, por meio do que usualmente se chama de 

consciência coletiva, no sentido de se ter em vista seu despertar desde a ação do 

indivíduo, toma-se emprestado o argumento do empoderamento social, discutido por 

Baquero (2012, p. 175-176), que se expressa, contemporaneamente, por meio das  

lutas pelos direitos civis, no movimento feminista e na ideologia da ação social 
presentes nas sociedades dos países desenvolvidos, [...] e que, na década 
de 90, recebe o influxo de movimentos que buscam afirmar o direito da 
cidadania sobre distintas esferas da vida social. 
 

Observa-se aqui o fato de que ainda que Carvalhal (2016) auxilie na 

composição desta narrativa sobre os apontamentos históricos e conceituais 

equivalentes à marca, implicando questões de abordagens comportamentais, não se 
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pretende utilizar da visão do autor como uma verdade estabelecida. Considera-se que 

o ponto de vista do autor leve a um olhar positivo para com as marcas 

contemporâneas, o mercado e os indivíduos, um olhar de um profissional de 

marketing, muitas vezes, pautado na construção de histórias sedutoras, mas que 

colaboram com o estudo de forma pontual.  

Aspectos teóricos mencionados visam contribuir para a ideia de que são 

o reflexo de um discurso atual, que objetiva minimizar os efeitos da “modernidade 

líquida” (BAUMAN, 2001), em uma crença coletiva nas transformações individuais e 

na autonomia dos sujeitos (empresas, indivíduos, marcas e mercado), para que 

surtam efeitos positivos na coletividade. 

Seria pela busca da retomada dos valores que Kartajaya, Kotler e 

Setiawan (2010) indicam a chegada da terceira fase do marketing, conhecida como 

3.0. Observando que os consumidores extrapolam a centralidade do ato da compra 

na contemporaniedade e se debruçam, inclusive sobre conteúdos coletivos e 

relevantes ao contexto social, quando as marcas podem modificar suas estratégias e 

passar a ter, “nos valores das organizações , o objetivo de tornar o mundo melhor. É 

hora de escolher se a marca investirá em ética, na solidez, no respeito, no 

autoritarismo, no egocentrismo, no refinamento ou na simplicidade” (KARTAJAYA; 

KOTLER; SETIAWAN, 2010, p. 49).  

Adentra-se, assim, ao que aos autores reconhecem como a “era do 

valor” e do marketing colaborativo. Destacado, por Carvalhal (2016), como resposta a 

um novo modelo econômico, a nova era parece identificar-se com os verbos 

compartilhar, cooperar, colaborar e cocriar (geração dos makers), tendo nestes, 

respostas para as mudanças no grau e na natureza das relações entre marcas e 

consumidores, entre marcas e colaboradores, entre marcas e mercado. 

Citações à parte, arrisca-se a considerar a possibilidade do fato de 

haver, nos discursos atuais, uma tendência social de valorização da vida em todas 

suas formas e de compartilhamento de experiências e vivências. Os discursos 

coletivos abordam inúmeras questões sociais, dentre elas, a conexão com a natureza 

e o significado de sua preservação, o respeito aos indivíduos, às suas escolhas e 

crenças e o respeito à vida que, aliados ao poder de disseminação dos meios 

tecnológicos atuais, propagam-se de maneira eficaz e propõem uma nova visão de 

mundo.  
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As várias mídias de comunicação vêm apresentando e dando 

publicidade a inúmeras manifestações ao redor do mundo, todas em favor dos direitos 

civis, da igualdade racial e de gêneros, da valorização do trabalho e do bem-estar 

social e contra a exploração da vida em qualquer âmbito. É ainda observado quando 

se assiste à multiplicação de Instituições Não Governamentais (ONGs) em diversos 

países, trabalhando sobre tais temáticas e assumindo, com isso, a responsabilidade 

e autonomia que cada indivíduo tem no processo de mudanças de valores. Há que se 

considerar também inumeráveis projetos que propõem a sustentabilidade social, 

econômica e ambiental, significando o que supostamente a devir a exaltar mudanças 

de paradigmas.  

Presume-se, ao observar tantos movimentos e sinais pela qualidade do 

viver e do conviver, que a chave para o sucesso das marcas contemporâneas pode 

estar na pretensão de uma gestão mais humana, que trabalhe os novos valores de 

maneira eficaz e, acima de tudo, de forma coerente. Portanto, 

as empresas devem alcançar os consumidores como seres humanos plenos, 
feitos de alma, coração e espírito. [...] embora ofereça desempenho e 
satisfação com os produtos, deve ser vista como algo que realiza aspirações 
emocionais e pratica a compaixão de alguma forma. Não deve apenas 
prometer rentabilidade e retorno aos seus acionistas atuais e futuros, mas 
também sustentabilidade. Precisa tornar-se uma marca melhor, que faz a 
diferença para seus funcionários atuais e futuros (KARTAJAYA; KOTLER; 
SETIAWAN, 2010, p. 40). 

 

Em resumo, propõe-se uma evolução baseada nos valores 

compartilhados, como resposta e adequação à sociedade por Lipovetsky (2004) dita 

hipermoderna, à geração da tecnologia, da informação, que visa ressignificar a 

comunicação das marcas, seus produtos, sua visão e com isso divulgar a concepção 

dos valores econômicos e sociais das marcas perante o mercado, de acordo com a 

demanda dos indivíduos do meio em que vivem. 

É ainda Carvalhal (2016) quem corrobora o pensamento quando 

menciona que o marketing teve que evoluir para acompanhar todas as transformações 

vividas pela sociedade que, aos poucos, torna-se mais consciente. Teve que 

encontrar o seu propósito, um motivo que superasse a venda dos produtos, para 

responder às demandas da sociedade. Disseminando este propósito por meio de seus 

produtos, comunicação e  experiências, a marca possibilitaria a propagação de um 

sentido para seus consumidores. Consequentemente, geraria valores que poderiam 

vir a conectá-la a eles de forma eficaz, auxiliando a realizar verdadeiras 
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transformações sociais, já que para  Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010, p. 45), “no 

paradoxo da globalização, a ansiedade e o desejo genérico dos consumidores 

consiste em transformar a sociedade - e o mundo como um todo - em um lugar melhor 

e talvez ideal para se viver”. 

Na atualidade, a construção de um ideal para o consumo do indivíduo 

contemporâneo requer das marcas autonomia e o reconhecimento de seu lugar no 

espaço social, além de um compromisso informacional baseado em seu percurso e 

suas crenças. Este fato por si só já indica a evolução e a adaptabilidade das marcas, 

que são dinâmicas, sensíveis às mudanças no meio social e adaptáveis, tanto ao que 

se refere à tecnologia (utilizando-se de modernas ferramentas em toda sua gestão), 

quanto às questões de comunicação (conectando-se de maneira intensa aos seus 

compradores por meios virtuais). Em consequência, as transformações vividas com a 

globalização são refletidas nas mudanças vistas nos consumidores, em sua escala de 

prioridades, necessidades e desejos, na velocidade da criação e no acesso às 

informações, o que impacta em uma mudança nos padrões, que suporta diferentes 

vínculos entre as marcas e seu público. 

A tecnologia, vista por outro viés, historicamente interveio estreitamente 

no modo de funcionamento das sociedades e possibilitou um mundo mais colaborativo 

onde, conectados entre si, os consumidores influenciam diretamente uns aos outros 

com seu modo de vida e suas atitudes. Foram capazes de moldar outras opiniões e, 

por serem críticos em sua conduta, tiveram como alvo, muitas vezes, as marcas, sua 

atuação e seus impactos sociais e ambientais (KARTAJAYA; KOTLER; SETIAWAN, 

2010). 

Daquilo que se pontuou anteriormente, considera-se que as marcas vêm 

respondendo ao contexto e reforçando sua força ideológica, traçando mudanças 

profundas em sua comunicação e no tom das mensagem postas, contemplando a 

própria imagem com valores. Ao mesmo tempo, passaram a escolher seus próprios 

caminhos, pautados em mensagens cujas associações elevam a subjetividade, e 

contestam um mercado repleto de mensagens publicitárias e de concorrentes, 

construindo uma interação compartilhada com seu público. Sob este ponto, Semprini 

(2010) relata que a marca contemporânea subordinou os produtos a uma identidade 
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capaz de compartilhar seu projeto de sentido, dando, à comunicação das marcas, a 

denominação de motor semiótico no suporte de seus vínculos5. 

Carvalhal (2016, p. 66) reconhece o projeto de sentido como sendo o 

propósito das marcas e o define como “a declaração da diferença que você (enquanto 

individuo ou instituição) pretende fazer no mundo. É a resposta clara de por que você 

faz o que faz”. Para o autor, se as marcas reconhecerem sua vocação, saberão aplicá-

la de maneira a deixar um legado no planeta e, com isso, agregarão à sua gestão um 

lado mais humano. 

Refletindo sobre este aspecto, parece-nos pertinente adotar, neste 

trabalho, a definição do conceito proposto por Semprini (2010), ao mencionar uma 

marca contemporânea, refere-se à “marca protagonista”, capaz de decidir os 

caminhos na construção de sua imagem, de se apoiar em valores, de se atribuir 

funções disseminadoras de questões sociais e de se libertar, com isso, do produto 

como esteio de sua identidade. 

Neste ponto, cosidera-se ser pertinente reportar-se ao fato de que o 

produto não teria perdido seu papel na construção da identidade e na comunicação 

da marca, ao contrário, teria seguido sendo uma das suas manifestações, pela qual 

os seus valores seriam também demonstrados. Apenas teria saído do posto de 

protagonista, cedendo lugar a uma lógica mais subjetiva, que conectaria de maneira 

ideológica e significativa as marcas e seus consumidores. 

 Portanto, a relevância em se trabalhar e articular a gestão da marca de 

forma intensa, administrando suas estratégias e práticas, e destacando sua essência 

e valores como auxílio potencial de seu desenvolvimento em diversos âmbitos, 

inclusive o econômico. 

 

4.2 MARCAS E BRANDING: ADMINISTRANDO O INTANGÍVEL 

 

 

Os indivíduos/clientes são parte de uma sociedade envolvida na 

inconstância e fluidez do mundo contemporâneo. Suas demandas, assim que 

satisfeitas, incitam outras, demonstrando e inspirando a aceleração de reposta do 

                                                           
5 Quanto aos estudos semióticos tratados por Semprini (2010), correlacionados às discussões sobre a 

marca, não serão adotados na presente pesquisa, em razão de vertente pierceana. A perspectiva 
semiótica que se adota é greimasiana. 
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mercado ao consumo crescente. No entanto, o mercado estando pleno de empresas 

e concorrentes, torna necessária a construção de um valor adicional. A gestão de 

marcas, ou o branding, trabalha, sobretudo, no intuito de potencializar a imagem 

corporativa, criar e manter relações significativas com os consumidores, por meio de 

estratégias de comunicação e ações pertinentes à construção de uma proposta de 

marca.  

Branding significa dotar bens e serviços com o poder da marca [...] e diz 
respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar o seu 
conhecimento sobre os produtos de modo a tornar sua tomada de decisão 
mais clara e, nesse processo, gerar valor à empresa (KELLER; KOTLER, 
2012, p. 259). 
 

 Pode-se conceber o branding como um guia ao consumidor, que, de 

acordo com Timoty e Calvins (2006), o sugere como viver a marca.  

A gestão auxiliará, sobretudo, em uma administração ampla, tanto dos 

componentes tangíveis, quanto dos ativos intangíveis da marca. Para Camargo e 

Rosa (2010, p. 75), “o branding aborda questões como: concepção, conceito, 

personalidade, desempenho e atuação. Portanto, estabelece uma relação entre 

mercado, público-alvo, produto, comunicação e identidade”. 

Pode-se identificar, na colocação das autoras, a relevância de um 

esforço que permeie diferentes instâncias das empresas, na obtenção de vantagens 

competitivas sólidas e na construção de uma identidade capaz de espelhar em uma 

imagem coerente. 

Keller e Kotler (2012) apontam que o sucesso das estratégias de 

branding e, consequentemente, a criação de um valor agregado para a marca, 

depende principalmente da crença do consumidor nas significativas diferenças que 

existem entre marcas de uma mesma categoria de produtos. A relação entre o 

empenho e o benefício adquirido transforma-se, aos poucos, em uma relação 

subjetiva, impregnada de emoções, sensações, sentimentos. 

O conceito de branding, que acompanha o histórico das marcas, evoluiu 

de forma qualitativa no último século, passando de uma gestão pautada na 

diferenciação a partir dos atributos funcionais e posteriormente emocionais, a uma 

gestão contemporânea, quando se adicionam valores compatíveis com o contexto, 

que enaltecem o indivíduo na construção de sua própria identidade e, 

consequentemente, encaminham os gestores a novas propostas de identidade para 

as marcas. 
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Pode-se constatar que o branding se tornou uma ferramenta importante 

na diferenciação entre marcas, capaz de designar valores agregados aos produtos, 

de inibir a concorrência e de auxiliar no projeto e nas propostas das marcas, bem 

como na formatação de uma imagem favorável. Torna-se, portanto, essencial notar a 

relevância dos gestores, funcionários e colaboradores na concretização das ações de 

branding. Sem uma efetiva participação ou compreensão desses indivíduos, pensa-

se não existir coerência nos projetos da marca  

 

4.2.1 Branding interno 

 

 

Uma das primeiras e destacadas estratégias do branding, é ter os 

funcionários e parceiros como defensores da marca e de seus valores. Se para 

Lindstrom (2007, p. 112), branding significa “criar laços emocionais entre a marca e o 

consumidor”, podemos transpor e compreender o branding interno como criador de 

laços emocionais capazes de ligar a marca aos funcionários. 

 A conexão possibilita a fixação dos preceitos da marca por parte dos 

funcionários, e alimentam a formatação de uma identidade forte, que será sustentada 

também nas relações de respeito, admiração e na compreensão do vasto universo da 

empresa. 

Se nem mesmo os funcionários acreditarem na essência das promessas 

das marcas, qual será a coerência de suas ações e quem poderá acreditar? Afinal, 

Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010, p. 81) argumentam que “os empregados são, na 

realidade, os consumidores mais próximos das práticas da empresa”, portanto, 

reconhecem e avaliam seus valores de forma naturalizada. Com isso,  a importância 

na coerência das atitudes e propostas das marcas, desde seu ambiente interno. Para 

Carvalhal (2014, p. 327), 

 

os que estão no topo da organização (donos, sócios, fundadores, CEOs) 
também fazem branding não só com as tomadas de decisão, mas quando 
transmitem seus valores (mesmo que de forma não intencional) em suas 
atitudes e posturas. 

 

Branding corresponde também ao que não é projetado 

estrategicamente, mas é experimentado no cotidiano das empresas, e que se torna 
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significante. Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010, p. 81) argumentam que se “os 

consumidores detectam facilmente quando uma missão de marca não é autêntica, os 

empregados detectam com facilidade ainda maior falsos valores nas práticas das 

empresas”, pois vivenciam (ou não), na prática laboral diaria, os argumentos 

presentes nos discursos externos. 

Existe uma tendência global, em que a gestão do capital humano das 

organizações e sua importância no processo de produção da identidade é 

constantemente mencionada. Por isso, o destaque e a relevância do branding interno 

na contemporaneidade, como forma de motivar os funcionários, mas não somente 

isso, de “inspirar e comunicar aos funcionários o que a marca pretende significar” 

(CARVALHAL, 2014, p. 328), difundindo o conhecimento da cultura da organização e 

favorecendo o comprometimento dos funcionários com as causas defendidas pela 

empresa.  

Antes mesmo de fazer propostas ao mercado e aos clientes, de acordo 

com Costa (2010, p. 1), as marcas precisam 

empreender os mesmos esforços conceituais, didáticos, informativos e 
culturais junto ao seu público interno. Isso porque a qualidade da relação de 
uma empresa com seu mercado, clientes ou consumidores, é um reflexo 
direto da qualidade do relacionamento que ela estabelece com seus 
colaboradores. 

 

Nota-se a relevância dada aos colaboradores e seu conhecimento sobre 

a organização. Kotler e Keller (2012, p. 269) afirmam que a “promessa da marca 

somente será cumprida se todos os integrantes da empresa vivenciarem a marca”. Os 

autores descrevem alguns princípios para o branding interno, dentre eles o de vincular 

o marketing interno ao marketing externo, utilizando-se da compatibilidade de 

mensagens e ações na construção de uma mensagem unificada de marca, e a 

manutenção da vivacidade da marca, junto aos funcionários, informando-os de forma 

constante, por meio da comunicação interna, sobre as atividades da marca (Kotler e 

Keller, 2012). 

Assim, a informação interna auxiliaria na construção de uma autêntica e 

sólida imagem para a marca, ao mesmo tempo em que determina o comportamento 

e as atividades pertinentes a cada indivíduo perante a empresa, bem como a 

responsabilidade e a missão estabelecida pela própria organização.  

Pode-se dizer que são muitas as repercussões midiáticas negativas em 

torno de grandes corporações do setor da moda e seus funcionários, o que tem 
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influenciado diretamente a escolha de uma parcela de consumidores desta área, 

mundo afora. A afirmação encontra-se presente nos diversos projetos, documentários 

e instituições que elaboram trabalhos em torno da valorização do capital humano nas 

empresas do setor de moda.  

Informados e culturalmente ativos, muitos dos consumidores atuais, por 

buscarem estreitar os laços com suas marcas, questionam e sugerem devida atenção 

ao comportamento das empresas com que se conectam, principalmente ao que se 

relaciona com o público interno. Neste ponto, vale ressaltar que os funcionários 

passam aos poucos a ser parte interessada e atuante na divulgação das marcas, fato 

que, para Burgess (2013), podem vir a atuar como embaixadores das marcas em suas 

redes sociais, ou seja, disseminadores da marca. 

Em resumo, o branding interno é capaz de estimular a propagação da 

essência da marca, de sua missão e de seus valores com verdades vivenciadas desde 

seu interior, auxiliando no estabelecimento da identidade de marca coerentemente, 

resultando em uma imagem corporativa sólida e positiva. 

 

4.2.2 A identidade da marca  

 

 

Na contemporaneidade, volta-se a atenção ao consumidor e a sua força 

decisória, seu poder enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Neste ponto, sugere-

se uma intensa imersão das marcas nas questões sociais, e se conclui que o 

consumidor não mais se satisfaz com os atributos funcionais ou os emocionais, mas 

sim com a busca da satisfação espiritual, busca por auto realização, por sentido, por 

valores (KARTAJAYA; KOTLER; SETIAWAN, 2010).  

Neste sentido, valores são sustentados no universo que envolve a 

identidade da marca, que, para AAKER, seria 

um conjunto exclusivo de associações com a marca que o estrategista de 
marcas ambiciona criar ou manter. Essas associações representam aquilo 
que a marca pretende realizar e implicam promessas aos clientes, feita pelos 
membros da organização, [...] que devem ajudar a estabelecer um 
relacionamento entre marca e cliente, por meio de uma proposta de valor [...] 
(2007, p. 74). 
 

As associações teriam como função conectar os consumidores às 

estratégias das marcas e aos valores por elas propostos. A proposta de valor 
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ramificaria-se, a partir das manifestações de marca, que, para Semprini (2010, p.138), 

são “todos os elementos que veiculam e exprimem o projeto de marca”. Por meio de 

estratégias e práticas voltadas ao mix de marca, tanto no produto, quanto na 

distribuição, preço ou comunicação, seria possível exprimir o projeto de forma 

concreta, projeto este que estaria voltado ao sentido que as marcas propõem à sua 

identidade e, consequentemente à vida de seus trabalhadores e de seus 

consumidores. 

A identidade da marca define-se como um dos diferenciais que 

influenciam diretamente a venda dos produtos, visto que o consumidor, no ato da 

compra, não está adquirindo apenas o produto físico, mas uma série de promessas, 

benefícios e atributos associados a ele, bem como a inserção em um determinado 

grupo. 

A definição de uma identidade, pode-se dizer que seja o alicerce na 

construção das estratégias das marcas, principalmente na geração de valores 

agregados e na credibilidade das marcas frente a seus consumidores. Aaker (2007) 

propõe a estrutura desta identidade, frisando a existência de dois fragmentos: a 

identidade central e a identidade expandida.  A primeira, mais resistente às mudanças, 

seria essencial tanto para o significado quanto para o sucesso das marcas e teria 

relação com as crenças, os valores, a representação e a “alma da marca”. A segunda 

permitiria expandir a identidade, incluindo elementos da marca como o marketing, as 

estratégias, os produtos, os preços, os quais seriam importantes e agregadores, mas 

que não assumiriam um papel primário como o da identidade central (AAKER, 2007). 

Pode-se encontrar, no argumento da identidade central a missão das 

marcas. Semprini (2010, p.114) concorda e afirma que “é a identidade que define, em 

poucas palavras, a missão, a especificidade e a promessa da marca” e, com isso, 

contribui com a melhoria da gestão.  Criar e definir a missão, resumindo em uma única 

afirmação o porquê de uma marca existir, não é tarefa fácil. Kartajaya, Kotler e 

Setiawan (2010) afirmam que são muitos os CEOs de empresas que não conseguem 

declarar a missão de suas marcas e, quando conseguem, muitas vezes o fazem a 

partir de modelos padrões que não geram um real significado à missão.  

Significado, sentido, propósito são termos que aparecem 

constantemente nas propostas do marketing contemporâneo e nas práticas do 
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branding atual e parecem designar a missão verdadeira das empresas. É ainda 

Semprini argumenta que,  

no contexto pós-moderno, o que o torna importante, é a capacidade que ele 
tem de propor um horizonte de sentido, de identificar uma proposição de tipo 
semiótica e sociocultural pertinente e atraente para um determinado público 
(SEMPRINI, 2010, p. 146). 
 

A missão configuraria como um elo conector entre a marca e seu 

entorno, devendo ser atraente e singular, para dar suporte às práticas estratégicas, 

de moda a resultar em desempenhos favoráveis à organização.  

No quadro a seguir, acompanha-se como AAKER (2007) sugere um 

olhar para a identidade das marcas em diferentes perspectivas: 
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Quadro 2 - Modelo de planejamento de identidade de marca.  

 

Fonte: Aaker (2007, p. 83).  
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Fragmentando-a é possível definir ações pontuais que tangem tanto as 

decisões acerca de produtos, quanto à personalidade da marca, suas estratégias de 

relacionamento com o consumidor e os atributos de sua organização. 

Adicionando ao conceito de Aaker (2007), Carvalhal (2014) referencia-

se a esta fragmentação como facilitadora do processo de construção e de 

posicionamento da marca. O autor sugere que a marca, como organização, deve ter 

conhecimento do porquê de sua existência e de seu papel no mercado, de sua 

essência. Como pessoa, deve conectar-se ao seu potencial humano, por meio de sua 

personalidade, seu nome, seu local de nascimento, sua trajetória, seu modo de viver, 

seus interesses, sentimentos. O autor reforça que é comum aos consumidores se 

relacionarem com as marcas como se relacionam com pessoas. Tal atitude pode ser 

reconhecida como personificação da marca, estratégia esta muito utilizada no 

branding contemporâneo. 

 Carvalhal (2014) sugere ainda a visão da marca como produtos, e 

coloca que neste caso, a gestão deve preocupar-se com o design, a qualidade, seus 

atributos e ocasiões de uso, tudo em função de tornar possível a concepção de um 

histórico coerente com sua atuação. 

Como vimos, a gestão de marcas vai muito além de simples construção 

de estratégias; baseia-se em diferentes olhares, em um conjunto complexo de 

informações e representações da marca, que auxiliam na composição de uma 

identidade forte. 

A maneira como as marcas contemporâneas administram suas 

estratégias tem vínculo com suas vivências, seus propósitos enquanto marca, o que 

agrega certa personalidade às suas manifestações e, em alguns casos, 

especialmente à sua comunicação. 

Carvalhal observa que ”as pessoas não se apaixonam por estratégias, 

elas se apaixonam por histórias” (2014, p. 229). No intuito de afamar e tornar 

memoráveis os produtos e serviços que compõem sua oferta, seriam nessas histórias, 

discursos, imagens e ideais postos, que se constituiriam o que Aaker (2007) 

denominou “brand equity”, ou seja, o “valor agregado à marca”, tanto como prêmio 

econômico como reconhecimento de um projeto positivo de marca. 

Com as estratégias de branding voltadas tanto às escolhas de artifícios 

funcionais como logo e produto, quanto aos intangíveis, como a essência e as 
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associações propostas pelas marcas, é que se estabelecem bases de diferenciação 

e um grande potencial de lealdade por parte dos consumidores.  

Aaker e Joachimsthaler (2002, p. 55) pontuam que, para que a essência 

conecte a marca ao consumidor, a identidade deve ser eficaz e “ressoar com clientes, 

diferenciar a marca de suas concorrentes e representar aquilo que a organização pode 

fazer, e fará, ao longo do tempo” 

Ao longo deste texto discorreu-se sobre a relevância da elaboração e do 

cuidado na construção da identidade de uma marca, para uma gestão que atenda, de 

forma eficaz, valores e consumidores. Neste ponto, afirma-se a relevância em se 

considerar as análises voltadas aos discursos ideológicos compartilhados na 

contemporaneidade, os quais estabelecem elos emocionais ao mesmo tempo em que 

buscam identificar a existência de um retorno ambiental positivo, tanto para as marcas 

quanto para seus colaboradores e consumidores, resultado de ações de branding. 

Sendo assim, pensa-se fazer-se necessário entender a relação social 

existente entre o comportamento de consumo e os indivíduos, a fim de compreender 

as motivações da compra nos consumidores contemporâneos e a incorporação de 

valores às marcas. 

O valor designado às marcas comumente passa pelo crivo de suas 

propostas enquanto motor semiótico. Não por acaso discorre-se, na 

contemporaneidade, sobre o efeito multiplicador que os valores intangíveis causam 

na reputação das marcas no mercado financeiro.  

 

4.2.2.1 O valor agregado às marcas 

 

 

Carvalhal (2016, p. 135) afirma que “algumas marcas têm valor, outras 

só tem preço”. A colocação do autor valida os questionamentos atuais sobre o valor 

real das marcas, buscando uma relação entre os lucros financeiros das empresas, 

sua postura e seu propósito junto aos consumidores.  

Acompanhando a evolução em seu percurso, é possível observar que as 

marcas atingem, na contemporaneidade, um valor financeiro que supera seu valor 



77 
 

 
 

tangível, aquele que está ligado ao produto material da instituição. Esta afirmação 

torna-se ainda mais evidente quando se depara com o produto moda, já que as 

marcas deste setor têm força inovadora e trabalham sobre produtos sazonais, o que 

as impulsiona a criar e recriar constantemente sua comunicação e a exaltar o seu 

propósito. Por outro lado, o setor extravasa as barreiras motivacionais da compra. 

Cietta (2017) relata que o consumidor de moda não recorre à compra somente para 

suprir suas necessidades funcionais, as escolhas têm um significado mais amplo, que 

englobam questões sociais e culturais.  

É constante a referência ao setor moda como fruto das experiências 

sociais, por ser a moda reflexo das sociedades e seus costumes em determinado 

tempo e espaço, o que denota, às empresas deste setor, um distintivo na concepção 

do valor de marca. 

O conceito em torno do valor das marcas sugere um olhar ao imaterial. 

Cietta (2017) relata que um desses ativos, presente na indústria da moda, é a 

criatividade, que não pode ser processada como qualquer input material, como tecido 

ou mão-de-obra, por ser um input imaterial de relevância em produtos definidos como 

culturais e criativos. 

Aaker (2007, p. 98) menciona que a proposta de valor de uma marca é 

“uma afirmação dos benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão oferecidos 

pela marca, e que proporcionam valor ao cliente”. Os benefícios funcionais, segundo 

o autor, estão diretamente ligados aos atributos do produto e são, com isso, facilmente 

replicados. Os atributos emocionais propõem, ao cliente, uma vivência positiva com a 

marca, e acrescentam emoção a sua experiência de compra. Ainda, de acordo com o 

autor, de maneira mais profunda, os atributos de auto expressão trazem à tona a 

simbologia da autoimagem, associada ao discurso que a marca promove. Por 

exemplo, quando a marca se associa, de forma positiva, à questão ambiental, 

designa, ao consumidor, a imagem de ecologicamente responsável.  

É constante a conexão entre a proposta de valor e as associações 

organizacionais. As escolhas das empresas passam pelo crivo de seus consumidores, 

que na contemporaneidade, segundo Cietta (2017), auxiliam no processo de definição 

do valor dos produtos. Para o autor, a proposta de valor nos produtos culturais, 

relaciona-se com o experience goods, ou bens de experiências, em que a avaliação 

do produto é feita depois da compra e não está baseada em critérios objetivos. 
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Assim, destaca-se a conexão entre os consumidores e sua importância 

no processo de construção do valor agregado às marcas e seus produtos. Por isso, a 

importância de um posicionamento das marcas e de suas associações que auxiliam 

na formação de um brand equity, proposto por Kotlher e Keller (2012, p. 260) como “o 

valor agregado atribuído a bens e serviços”, advindo de escolhas na gestão das 

marcas. 

Aaker define o brand equity como o 

conjunto de ativos (e obrigações) inerentes à marca registrada e a um 
símbolo, que é acrescentado ao (ou subtraído do) valor proporcionado por 
um produto ou um serviço em benefício da empresa ou de seus clientes 
(2007, p. 18). 

 

Fundamenta-se, então, na percepção de todos os componentes da 

marca, sejam eles materiais ou não, que se estruturam em um relato, em uma 

promessa ao cliente. 

AAKER (2007) apresenta o brand equity em diferentes categorias, que 

são subsídios para a elaboração da análise. 
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Quadro 3 - Como o brand equity gera valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aaker (2007, p. 20). 

 

Em síntese, o autor apresenta as ferramentas e recursos utilizados para 

medir, de forma aproximada, o valor de uma marca, levando sempre em consideração 
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seus ativos imateriais. Tendo em vista que, de acordo com Cietta (2017, p. 103), “o 

produto moda está cada vez mais desmaterializado, ou seja, na decisão do 

consumidor predominam cada vez mais os fatores não materiais que são, por sua 

própria natureza, subjetivos”, as estratégias passam a atender a esse conceito e a 

imperar esforços abstratos.  

Com foco nas associações relativas à marca, Kotlher e Keller (2012), 

mencionam que são um efetivo instrumento na concepção de um brand equity, em 

que a marca incorpora informações já estabelecidas na memória dos consumidores 

e, portanto, que já lhes transmitem significados.    

 

  Quadro 4 - Fontes secundárias de conhecimento de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Kotler e Keller (2012, p. 269). 
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As associações facilitam então a identificação entre marcas e os 

indivíduos que com elas convivem, tanto funcionários quanto consumidores, trazendo 

o repertório social para sua proposta de valor e auxiliando na primazia de seus 

projetos em relação à concorrência. 

Aaker (2007), ao mencionar algumas associações organizacionais, 

propõe uma orientação voltada para a sociedade/comunidade e menciona que, neste 

âmbito, as empresas são vistas como boas cidadãs, cujas ações e estratégias 

conectam-se ao viés da sustentabilidade ambiental, ao patrocínio de causas sociais e 

obras de caridade e o envolvimento direto com sua comunidade. 

Estas seriam associações com resultantes a valores imateriais, visto 

que, como afirma Cietta (2017), o valor do imaterial não está mais fundamentalmente 

representado pela marca, mas sim por suas atitudes em relação à sustentabilidade 

ambiental, a responsabilidade social, as suas origens enquanto empresa. No 

julgamento do consumidor, estes são pontos importantes, que auxiliam na criação de 

marcas fortes. 

O fato das marcas atingirem valores de mercado exorbitantes, na 

contemporaneidade, torna-se uma justificativa para buscar em sua reputação, em sua 

relação com seus clientes, em seus produtos, em sua comunicação, em seus valores, 

o verdadeiro valor das organizações.  

Concordando com Aaker (2007) e Cietta (2017), Kartajaya, Kotler e 

Setiawan (2010) descrevem que, apesar de em literal tradução equity designar o valor 

financeiro da marca, na atualidade, o valor tem duplo significado, econômico 

(financeiro) e semiótico (associado aos projetos que são desejáveis). 

Projetos desejáveis implicam, sobretudo, a identificação dos 

consumidores com o propósito da marca e indicam a recompensa que estas marcas 

obtêm desta identificação. 

Outro ponto de relevância na valorização das marcas tem relação com a 

ascensão dos indivíduos, enquanto pessoas físicas, ao mercado econômico. Por meio 

de investimentos individuais, e não mais e somente empresariais, as empresas são 

financiadas no mercado. No contexto pós-moderno, como descreve Semprini (2010, 

p. 82), “[...] as dimensões micro da economia adquirem um peso sem precedentes. 

Acaba-se, então, “colocando a esfera econômica no centro do espaço público”, fato 

que enaltece ainda mais e conexão dos sujeitos com os propósitos das marcas. 
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É comum, no estudo da economia atual, discutir a credibilidade e a 

reputação das empresas, pois, além de gerar a confiabilidade de seus 

consumidores, o que já agrega valor ao econômico da empresa, passa ainda pelo 

crivo dos stakehouders6. 

Semprini (2010, p. 84) expõe que  
 

a consequência de uma maior conexão na esfera econômica e espaço social 
é que os valores e as preocupações deste último penetram por osmose no 
primeiro e o influenciam. Assim, assiste-se ao desenvolvimento dos fundos 
de investimento “éticos”, empresas que publicam declarações de 
responsabilidade social ou ecológica [...]. Vemos os protagonistas se 
preocuparem com as condições de trabalho e respeito aos direitos individuais 
nos países de terceiro mundo. 
 

  A perspectiva demonstra que o valor das marcas e seu diferencial, 

frente à concorrência depende de apostas que as empresas fazem frente às 

questões sociais postas e presentes nos discursos atuais.  Neste ponto, Kartajaya, 

Kotler e Setiawan (2010) propõem que a lucratividade das marcas ande junto com 

a responsabilidade corporativa. 

A concepção do valor das marcas, além de depender da ação destas 

na concepção de um mundo melhor, dependerá, ainda, para Semprini (2010, p. 

85), da “capacidade de todos esses elementos de produzir significado para o 

destinatário, de se inscrever em suas preocupações e seus projetos de vida”, o 

que reforça a função inspiracional que as marcas exercem na sociedade 

contemporânea.  

                                                           
6 Stakeholders- Todas as pessoas que impactam o negócio e são impactadas por ele. Todos contribuem 
para a criação do valor (MACKEY; SISODIA, 2013, p. 78). 
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5 “CONEXÃO TERRA”: GESTÃO DA MARCA MACBOOT 
REPERCUTIDA NA COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

 

No capítulo, é apresentada uma discussão sobre o filme “Conexão 

Terra”7, peça publicitária que permite construir um panorama sobre a comunicação 

publicitária da marca Macboot no tocante ao discurso ambiental, e verificar os 

possíveis efeitos de sentido produzidos, juntamente aos espectadores, em questões 

de respeito à natureza e ao planeta, o que se associa ao desenvolvimento sustentável. 

Ressalta-se que o histórico da marca é tratado no capítulo seguinte, pois aqui, 

inicialmente, é relevante observar como, exclusivamente, um espectador qualquer 

associa os valores veiculados no filme, independentemente do conhecimento que tem 

sobre a marca. 

A peça “Conexão Terra” é um filme com duração de 4‘ 12”, atualmente 

veiculada pelo Youtube. Foi concebida com o objetivo de divulgar os valores 

contemplados institucionalmente pela marca Macboot.  

Mais especificamente, em entrevista com o Gerente de Marketing, 

informou-se que o filme surgiu da intenção inicial de aproximar os representantes 

comerciais da empresa à temática da coleção sazonal, também intitulada “Conexão 

Terra”, e criada no final de 2016.  

O vídeo foi apresentado durante a convenção semestral, e sua produção 

partiu da ideia inicial do proprietário que, juntamente com a equipe interna de 

marketing, decidiram quais seriam as propostas, as sequências e os participantes do 

filme. O Gerente de Marketing afirmou que o resultado da divulgação foi 

significativamente positivo junto aos representantes e também com parte dos 

funcionários. Assim, optou-se, ainda, por disponibilizar o vídeo nas mídias virtuais da 

marca, o que o tornou um instrumento relevante na divulgação publicitária da coleção 

em questão. 

Para iniciar o cumprimento da proposta da dissertação, são 

apresentadas cenas do referido filme, para delinear o discurso ambiental apresentado 

e também os valores e os efeitos salientados que se associam à marca. Enfatiza-se 

                                                           
7 O filme encontra-se em Anexo, no final do trabalho, e é parte integrante da pesquisa. O conhecimento 
do filme, na integralidade, é essencial para a compreensão da análise que se faz aqui. No texto, são 
aproveitadas somente algumas cenas relevantes para as discussões.  
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que correlacionar o discurso publicitário com o desenvolvimento é esclarecer as 

estratégias e táticas de marketing e comunicação publicitária a favor da educação dos 

indivíduos.  

Para a análise, observou-se que são necessários três pilares para 

entender a estrutura e o sentido trazido pelo filme, a partir do roteiro: a) argumentos 

de autoridade; b) discurso sobre o meio ambiente e a preservação do planeta; e, c) 

abordagem da marca inserida no contexto do filme. As citações das falas encontram-

se no Anexo K. 

 

a) Argumentos de autoridade 

 
Edgar Meirelles - Empresário do ramo de 
Turismo Ambiental.  
 

“A gente tem visto muito 
desmatamento, aquecimento da terra, 
vem a cada vez ficando mais crítico. 
Então, é muito importante a gente pensar 
em plantio de árvores, em cuidar da 
natureza e estar junto dela, ao invés de ir 
contra a natureza”. 

 
 

 

 
Marcos Aurélio Silva – Proprietário da 
Macboot 

 
 
“A minha visão com relação ao 

planeta é que ele está precisando muito da 
nossa interferência humana positiva, que 
a gente vem sofrendo com a interferência 
negativa”. 
  
“Esse ano nós entramos numa pesquisa, 
numa parceria, com o pessoal da 
biodinâmica, da agrofloresta, justamente 
para dar um impulso nessa nova 
modalidade de plantio que exclui o uso de 
NPK, que exclui o uso de agrotóxicos”. 

 
“Essa é a questão nossa de 

desafio, né?    Dar mais condições para a 
terra, dar mais vida para a terra, porque a 
terra é um órgão vivo, e a gente acha que 
ela é apenas uma situação ali para você 
pisar e usar e abusar e não vamos 
respeitar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Richard Rasmussen- Biólogo e 
apresentador de TV. Considerado uma 
celebridade do meio natural, por seus 
programas televisivos e virtuais que 
destacam a relação do homem com a 
natureza.  

 
Sua fala no vídeo é enfática, e apresenta 

os valores da marca Macboot e suas 
práticas em torno da questão ambiental. 
Estabelece, em sua fala, uma conexão 
entre marca e consumidor, validando 
positivamente os valores da marca. 
 
“A Macboot acredita que são as pequenas 
ações, individuais, que cada um de nós, 
praticadas todos os dias que vão 
transformar este planeta”. 

 
“Mais de um milhão de mudas saídas dos 
viveiros da Macboot foram distribuídas 
gratuitamente por todo Brasil”. 

 
“Essa é a minha Macboot, a sua Macboot, 
é a nossa Macboot”. 

 

 
Célio Bertelli - Agrônomo e Professor 
universitário com reconhecimento na 
área de sustentabilidade.  

 
Com sua fala, informa o telespectador 
sobre conceitos e motivos do cuidado com 
o meio ambiente, enfatizando a 
importância das florestas - e, portanto, das 
árvores mudas e plantio- para a vida e 
saúde do planeta. 
“Essa linha de pegar as espécies 
bandeiras, as espécies bandeiras, como o 
Pau-Brasil como sendo a árvore símbolo 
do Brasil e o Ipê Amarelo como se fosse a 

 
João Carlos Ávila - Consultor 
Biodinâmico.  

 
Com argumentos e um profissional, 
explica ao espectador o que é e como 
acontece a biodinâmica, processo 
ambiental que tem tido investimentos da 
marca Macboot. 
 
“A biodinâmica está intimamente 
relacionada a todas as atividades 
humanas. Que é o alimento saudável 
produzido a partir de resíduos”. 
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flor símbolo do Brasil, a Macboot procurou, 
dando mudas e sementes ao longo desses 
anos nesse programa de distribuição de 
mudas”.  

 
“Não tem como os animais 
desenvolverem, sem a alimentação dos 
plutos, do pólen que a planta oferece. E 
para manter a biodiversidade, tanto do 
reino vegetal e animal, nós temos que ter 
floresta na nossa região, no Brasil. Por 
que? Porque é a floresta que faz o suporte 
da fauna e da flora, e é ela que dá em 
vários níveis para o próprio ser humano”. 

 

 
Lucas Melo - Biólogo.  

 
Explica ao espectador novas formas de se 
produzir alimentos saudáveis, utilizando-
se do conhecimento sobre os animais e 
suas potencialidades. 
 
“O uso inadequado de vários 
agroquímicos tem prejudicado muito a 
natureza”.  

 
“A meliponicultura é o cultivo de abelhas 
sem ferrão. É um pouco diferente da 
Apicultura, que é o manejo das abelhas 
com ferrão. Elas têm um sistema na onde 
elas vibram. Esse sistema de vibração faz 
com que, a todo momento que ela chegue 
na flor, ela possa vibrar e o pólen se 
espalhar”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Flamarion Benate– Gerente de 
Marketing 

 
Questiona e sugere ao telespectador uma 
reflexão sobre a função de cada indivíduo 
na construção de um mundo melhor. De 
forma emocional propõe uma ação da 
marca Macboot, ainda que inicial, em 
torno da sustentabilidade da vida no 
planeta. 
 
“Qual o legado né, que nós vamos deixar 
para o planeta? Essa foi a semente que 
nós plantamos”. 

 
“O respeite o seu planeta está no DNA da 
marca, está no que nós acreditamos. 
Estamos apenas no começo”.  

 

 

 

b) Discurso sobre o meio ambiente e a preservação do planeta 

Aquecimento Global Exclusão do uso de agrotóxicos no plantio 

  

Biodinâmica Meliponicultura 
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Reflorestamento/Viveiro de Mudas 

 
Agrofloresta 

  

  Plantio de Árvores         Distribuição de mudas e sementes 

 

 

 

         Importância da biodiversidade     Terra como órgão vivo 
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Respeito, amor e harmonia com a natureza 

  

 

 

c) Abordagem da marca inserida no contexto do filme 

  

  

  

 



88 
 

 
 

Para analisar as cenas, optou-se pela teoria semiótica do texto, com 

base em Greimas8 e uma das comentadoras da obra do teórico, no Brasil, que é 

Barros (2001). 

Inicialmente, é preciso afirmar que a Semiótica é uma ciência, e faz parte 

do construto teórico que trata do texto e 

                                                 procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer 
o que diz [...]. Para explicar ‘o que o texto diz’ e ‘como diz’ a semiótica 
trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao 
mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção 
do texto (BARROS, 2001, p. 7- 8). 

 

Considera-se o filme “Conexão Terra” como um texto, porque diz o que 

socialmente é coerente e lógico, e que pode ser assim compreendido na sociedade 

contemporânea e aos seus sujeitos.  

Partindo do princípio de que um texto pode ser tanto verbal, oral ou 

escrito (romance, poesia, artigo de jornal, discurso político, gravação de depoimentos 

ou entrevistas), quanto não verbal, podendo ser visual ou gestual (um quadro, uma 

aquarela, uma dança, uma expressão corporal teatral, um filme, uma canção popular, 

dentre outras formas de expressão), entende-se que é abrangente o aporte e o 

alicerce para o uso da teoria semiótica. Quanto ao texto “Conexão Terra”, a forma de 

dizer articula componentes verbais e não verbais, o que, em Semiótica, intitula-se 

texto sincrético.  

Seguindo na busca por definir o texto, Barros propõe que 

um texto define-se de duas formas que se completam: pela organização ou 
estruturação que faz dele um ‘todo de sentido’, como objeto da comunicação 
que se estabelece entre um destinador e um destinatário. A primeira 
concepção de texto, entendido como objeto de significação, faz que seu 
estudo se confunda com o exame dos procedimentos e mecanismos que o 
estruturam, que o tecem como um ‘todo de sentido’. A esse tipo de descrição 
tem-se atribuído o nome de ‘análise interna ou estrutural do texto (2001, p. 
7). 

 

O filme “Conexão Terra” apresenta um roteiro de vídeo, baseado em 

locuções de especialistas da área ambiental, de renome local e nacional. Inclui, ainda, 

as falas do proprietário e também do gerente de marketing da marca Macboot. Há, em 

Background (BG), uma trilha sonora que lembra um amor ao planeta, em melodia 

                                                           
8 Algirdas Julien Greimas, linguista lituano de origem russa. Unindo sua formação estrutural 

à teoria da significação, o autor iniciou a pesquisa semiótica em Paris facilitando, ali, a formação da 
Escola de Semiótica, motivo pelo qual, ao se mencionar a semiótica greimasiana, utiliza-se igualmente 
o termo semiótica francesa. 
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positiva, de possibilidade de tratamento respeitoso com o planeta. As locuções são 

permeadas por imagens marcantes de destruição do planeta, e, em contraposição, 

imagens espetaculares sobre a mão do homem repondo a natureza, cuidando dela, 

preocupando-se com ela. Há a inserção de várias letterings9, que se constituem como 

mensagens verbais que completam a imagem. Há, portanto, o diálogo do verbal e do 

visual, compondo um texto sincrético. A linguagem articula várias áreas do 

conhecimento, pelas quais perpassam as discussões sobre o planeta e o meio 

ambiente. 

A estrutura do roteiro, ou seja, a organização textual, constrói o “todo de 

sentido”, tratado por Barros (2001), produz significação e tem sentido no filme em 

análise. 

Compreendida a análise interna ou estrutural do texto, como objeto de 

significação, Barros ainda diz que 

A segunda caracterização de texto não mais o teria como objeto de 
significação, mas como objeto de comunicação entre dois sujeitos. Assim 
concebido, o texto encontra seu lugar entre os objetos culturais, inserido 
numa sociedade (de classes) e determinado por formações ideológicas 
especificas. Nesse caso, o texto precisa ser examinado em relação ao 
contexto sócio histórico que o envolve e que, em última instância, lhe atribui 
sentido (2001, p. 7). 
 

Tratada a análise estrutural, faz-se necessário considerar o texto como 

objeto de significação, e contextualizá-lo como objeto de comunicação. Considerando 

as discussões anteriores da presente dissertação sobre desenvolvimento sustentável, 

gestão de marcas e branding e, ainda, acerca do mercado de calçados, afirma-se que 

o filme publicitário “Conexão Terra” é um objeto de comunicação, na perspectiva de 

Barros (2001), porque dialoga com sujeitos, tempo e espaço que refletem a sociedade 

contemporânea e com ela interagem.  

Barros afirma que 

o texto só existe quando concebido na dualidade que o define – objeto de 
significação e objeto de comunicação – e, dessa forma, o estudo do texto com 
vistas à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser entrevisto como 
o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais ou 
sócio históricos de fabricação do sentido (2001, p. 8). 

 

Observada a necessidade de entender o texto, a partir de uma estrutura 

e de um contexto, identifica-se a necessidade de compreender como se dá o percurso 

gerativo de sentido que, de acordo com Barros (2001), está dividido em três diferentes 

                                                           
9 Escritas sobre as imagens. 
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níveis de abstração, que podem ser conceituados de maneira autônoma, mas que são 

dependentes uns dos outros para a projeção de sentido. São eles: 

1) Nível fundamental - nele surge a significação como uma oposição 

semântica mínima: contrariedade, contradição, implicação, que são responsáveis pela 

articulação simples de uma narrativa; 

2) Nível narrativo: é o nível em que se organiza a narrativa do ponto 

de vista do sujeito. Gomes e Mancini, ao citarem Greimas, adicionam ao conceito 

proposto por Barros, expondo que  

neste nível situa-se a sintaxe narrativa, que prevê uma estruturação mínima 
que, a princípio, serviria de base para qualquer enunciado e que se baseia 
nas relações juntivas estabelecidas entre um sujeito e um objeto de valor 
(2007, p. 2). 
 

3) Nível discursivo, o último dos níveis, em que a narrativa é 

assumida pelo sujeito da enunciação e é selecionado para a presente dissertação. 

Sobre este nível, Gomes e Mancini, ainda citando Greimas, corroboram mencionando 

que 

é o nível de maior concretude, onde se situam as estratégias de projeção do 
sujeito da enunciação, mais especificadamente no que tange à projeção das 
categorias dêiticas de pessoa, espaço e tempo (sintaxe discursiva). Neste 
mesmo nível, devem ser enquadradas as relações entre temas e figuras 
(semântica discursiva) determinadas pela mesma enunciação (2007, p. 2). 

 

Pontuam-se aqui as análises propostas nesta pesquisa, que identificam 

e compreendem como se dá a relação dos enunciados em um trajeto 

marca/consumidor, marca/funcionários e vice-versa. Neste intuito, faz-se necessário 

compreender que 

todo enunciado tem como pressuposto necessário um sujeito da enunciação 
(um “alguém que diz). Esse sujeito da enunciação se desdobra em um 
enunciador (quem fala) e um enunciatário (para quem se fala). Isso implica 
dizer que todo enunciado tem como pressuposto uma interlocução entre 
ambos (GOMES; MANCINI, 2007, p. 1). 
 

Neste sentido, chega-se à concepção de um sentido, dado em um plano 

de conteúdo, em que os sujeitos se projetam e deixam marcas no enunciado, que são 

construídas, nesta interação, levando em consideração o contexto.  

De acordo com Gomes e Mancini (2007), a teoria semiótica, com toda 

sua evolução, parece já ter atingido um alicerce suficientemente sólido, voltando-se, 

na atualidade, para o texto como sendo um processo, já que a teoria que inicialmente 

ocupou-se somente dos conteúdos tangíveis, passa a ocupar-se também dos 



91 
 

 
 

conteúdos sensíveis, o que concede destaque ao papel da enunciação, da apreensão 

cognitiva e da sensoralidade. 

Neste âmbito discursivo, e na busca por compreender os efeitos de 

sentido, a necessidade inicial de assimilar as estratégias relacionadas à projeção do 

sujeito da enunciação (marca) no enunciado (parte da comunicação publicitária), 

traçando a necessidade de se compreender a manifestação ideológica dos discursos 

propostos e apresentados, na relação entre os temas utilizados e as figuras que os 

representam. 

Pensa-se, assim, com a finalidade de ilustrar a análise mencionada, no 

que propõem Gomes e Macini (2007): para uma análise semiótica de textos 

publicitários, em um nível discursivo, existe a presença do diálogo entre um 

enunciador e um enunciatário, porém ambos são responsabilizados pela construção 

do enunciado. De certa forma, ainda de acordo com as autoras,  

o enunciador persuade o enunciatário a crer na verdade de se discurso, 
direcionando sua interpretação, ao mesmo tempo em que se submete ao 
enunciatário, subordinando suas escolhas à representação que dele é 
construída no texto (GOMES; MACINI, 2007, p. 7). 

 

Na compreensão da articulação das autoras, a relevância dos laços 

culturais e dos contextos sócio históricos nas formações ideológicas, na empatia ou 

mesmo antipatia que se conseguiu estabelecer entre os elementos internos e externos 

responsáveis pela construção do enunciado. É preciso salientar que o enunciatário 

não é um indivíduo passivo, manipulável. É alguém que participa da compreensão do 

sentido, assim, na construção do enunciado.  

Sabe-se que olhar para discursos publicitários é se deparar com uma 

configuração advinda de uma intencionalidade subjacente, um objetivo, que quase 

sempre se relaciona com a adesão dos consumidores com os valores propagados, 

com as propostas mencionadas, com a atividade da marca. Para isso, Gomes e 

Mancini (2007, p. 10), ao citarem Greimas, descrevem a “sintaxe discursiva, que são 

procedimentos de persuasão utilizados pelo destinador para fazer o destinatário crer 

nos valores disseminados no discurso”. Pode-se pensar que sejam falas, argumentos 

de autoridade advindos de sujeitos aptos a participar e a efetivar um discurso, que se 

constroem em uma narrativa em torno da marca (objeto de estudo em questão).  

No filme em análise, a especificidade da fala de autoridade já garante a 

persuasão, uma vez que é proferida por especialistas na área de meio ambiente e 
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sustentabilidade, considerados verdadeiros testemunhos, por isso, de credibilidade 

social: pois os “mecanismos argumentativos compreendidos pela sintaxe discursiva”, 

que podem ser: “utilização de determinadas variantes linguísticas; a qualificação do 

enunciador ou do enunciatário; a ancoragem actancial e espacial”, constroem o efeito 

de verdade (GOMES; MANCINI, 2007, p. 11). 

Constitui-se o discurso publicitário, no filme, por meio de elementos da 

narrativa, e que “estão a serviço de fazer crer em um conjunto de valores ideológicos 

revestidos pelos seres e ações que a constituem”; e a “coerência semântica instalada 

no discurso, que está distribuída em temas” (disseminados em percurso temáticos) e 

seu recobrimento “em figuras (disseminado em percursos figurativos, [...], criando 

efeitos de sentido de realidade que asseguram a relação entre o mundo e o discurso)”.  

Resgatando o proposto, a conexão individual com as marcas está plena 

de significados e salienta uma complexa afinidade com princípios, valores e crenças, 

que auxiliam na constituição de indivíduos e de sua subjetividade.  

Neste contexto, Sherry Jr (2006, p. 46) relata que  

os comportamentos baseados em marcas são as principais formas de ritual 
secular na vida social contemporânea. [...] a marca tem sido o substrato do 
ritual do comportamento de consumo há muito tempo. Em razão de a cultura 
estar reproduzida nos objetos materiais ou através deles, o branding tem sido 
sempre um veículo de ação humana. 
 

Nota-se a necessidade de um cuidado, por parte das marcas, em sua 

gestão e na comunicação, na estruturação de sua identidade e na construção de 

sentido, que deve refletir os valores socialmente responsáveis. 

Por fim, resume-se que o vídeo é um texto que apresenta significação, 

passível de análise na teoria semiótica, que foi subsídio teórico-metodológico da 

presente análise. Tendo sua narrativa exposta em formato de documentário, o vídeo 

inscreve-se sob a temática da sustentabilidade ambiental e expõe, ao longo de sua 

apresentação, imagens que ilustram e confirmam a fala dos indivíduos entrevistados. 

Se analisado a partir de um plano de conteúdo, destaca a importância 

da valorização da vida no planeta e da convivência harmônica entre homens e 

natureza. Exalta, nessa relação, o quão relevante é a preocupação, o cuidado e a 

necessidade de uma interferência positiva dos indivíduos no meio natural, que já 

apresenta desgastes advindos de uma relação onde a exploração prevalece. 

 Estabelece a necessidade de se pensar em práticas positivas, dando 

ênfase ao plantio de árvores como parte predominante nessas ações, em que propõe 
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e pontua a presença da marca Macboot, expondo os valores institucionais e o papel 

da marca e, portanto, dos produtos, na construção da relação positiva entre homens 

e meio natural. 

Assim, verifica-se a utilização de argumentos de autoridade no trajeto 

da narrativa, por meio da fala de biólogos, um empresário do ramo de Turismo 

Ambiental, um especialista na área ambiental e Richard Rasmussen, apresentador de 

TV e referência nacional no meio ambiental, centrando a narrativa, sob os argumentos 

de sujeitos que tem ou assumem cargos e posições respeitáveis no processo 

ambiental, ou ao menos participam e adicionam à narrativa com conhecimento de 

causa. Indo além, o vídeo apresenta e valida, primeiramente, a crença em torno da 

questão ambiental, por parte do proprietário da marca Macboot, reconhecendo a visão 

e os valores por traz da construção da marca e de suas estratégias, ressaltando ainda 

a fala do gerente de marketing da marca.  

O texto articula a marca, e consequentemente o produto, de forma 

emocional com o consumidor, demonstrando o interesse pelo cuidado com a natureza, 

a busca por soluções positivas em prol da temática e a crença intrínseca da Macboot 

neste âmbito, extrapolando a linguagem verbal e construindo uma narrativa em que a 

abordagem da marca inserida no contexto do filme é traduzida por meio da 

presença constante da logomarca no vídeo, da exposição de algumas práticas por 

meio da escrita no vídeo, da associação do produto à vivencia harmônica com a 

natureza. 

O nome da marca e da coleção em questão, aparecem no cabeçalho 

durante todo o vídeo, o que denomina uma preocupação em reforçar a crença da 

marca na temática ambiental e conectar o nome Macboot aos textos e imagens 

expostos na narrativa. 

A logomarca da Macboot é apresentada no boné e na camiseta no 

indivíduo que executa a ação de plantio de uma muda de árvore, reforçando a prática 

já estabelecida pela marca. Identifica-se, na manga da camiseta, o símbolo da 

campanha da marca “Clique e Plante uma Árvore” que, por longo período, deu 

subsídio às ações de estratégicas de comunicação publicitária da marca. 

Associa-se o uso do produto à vivência de uma natureza preservada, 

harmônica. Há relevância na logomarca Macboot e no slogan utilizado como suporte 
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das ações de comunicação, “Respeite seu planeta”, para reiterar o projeto de 

conectar-se com a terra e com a natureza. 

Nas discussões seguintes, há continuidade nas reflexões sobre os 

possíveis impactos na imagem que se faz sobre discurso ambiental e 

desenvolvimento sustentável, por meio da comunicação publicitária da marca 

Macboot, juntamente aos diversos indivíduos que com ela se relacionam.  
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6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
  

 

O capítulo propõe um estudo de caso da marca Macboot, por meio da 

descrição do histórico, das estratégias de comunicação e branding e de suas ações 

em torno do desenvolvimento sustentável. Reflete, então, sobre a relação do discurso 

ambiental presente no branding da marca, e os efeitos de constituição, ou não, dos 

indivíduos, em questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, analisada a 

comunicação publicitária.  

Define-se uma sequência para a apresentação do desenvolvimento da 

pesquisa, que se inicia com a descrição das coletas de dados, de uma pesquisa de 

campo realizada, seguida pela definição das categorias utilizadas na análise dos 

dados, pelos quadros referentes a análise do conteúdo e as inferências que se pôde 

abstrair do conteúdo analisado.  

 

6.1 ESTUDO DE CASO 

  

 

Durante a abordagem teórica desta pesquisa, intensificou-se o olhar 

sobre a transformação vivenciada pelas marcas ao longo do tempo e, sobretudo, a 

mudança em suas propostas de comunicação e marketing. Mencionou-se, por vezes, 

o propósito presente nos discursos contemporâneos das organizações e a 

preocupação em compartilhar ideias, valores e crenças com seus públicos.  

Como intuito de demonstrar este fenômeno atribui-se, a esta pesquisa, 

a necessidade de demonstrar o funcionamento de uma dessas marcas. Partiu-se, 

então, a um estudo de caso da marca Macboot, que compartilha, por meio de sua 

comunicação e de ações, sua visão de sustentabilidade ambiental.  Para Minayo 

(2010, p. 164), 

os estudos de caso utilizam estratégias de investigação qualitativa para 
mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a 
respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão. 
 

 É, a partir da descrição da marca, dos valores e crenças expostos na 

comunicação, nas ações pontuais e correlacionadas à questão ambiental, juntamente 
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com os efeitos decorrentes, na construção de perspectivas para a constituição do 

desenvolvimento sustentável, que segue a pesquisa. 

A análise da marca divide-se em duas etapas. Inicia-se com a análise da 

história de vida do proprietário da marca, Marcos Aurélio da Silva, com o intuito de 

compreender o caminho tomado na gestão e sua interpelação pessoal na temática em 

foco. Em seguida, são realizadas entrevistas semiestruturadas, com dois dos gestores 

(proprietário e diretor de marketing); 4 funcionários (um representante comercial, um 

profissional da área de desenvolvimento e criação e dois funcionários da área 

produtiva) e 2 consumidores da marca, com o intuito de observar a correlação entre a 

comunicação publicitária e o discurso da sustentabilidade, que refletem no branding 

e, consequentemente, nas formas de difusão do desenvolvimento sustentável. 

 

6.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 Participaram das entrevistas 9 pessoas que interagem, de alguma 

maneira, com a marca Macboot; entre eles, o proprietário da empresa, o gerente de 

marketing, 4 funcionários e 3 consumidores. Foram entrevistados funcionários com 

atuação em diferentes áreas da empresa, separando, de modo geral, funcionários que 

convivem diretamente com o setor de criação, marketing e administração (neste 

sentido, são entrevistados 1 representante comercial, 1 modelista e 1 supervisor de 

produção), daquele que não tem nenhuma relação com estes setores, um funcionário 

do setor produtivo (1 arranhador de calçados). Os funcionários e o gerente de 

marketing têm entre 8 e 23 anos de trabalho com a marca Macboot, o que possibilita 

uma maior compreensão do quanto o discurso ambiental propagado pela Macboot é 

absorvido em diferentes níveis hierárquicos, ao longo do tempo. 

Solicitou-se aos funcionários da loja Macboot, espaço anexo à fábrica, 

que fossem disponibilizados os contatos de 2 de seus consumidores mais assíduos. 

Assim foi feita a seleção dos consumidores, participantes da pesquisa. O último 

consumidor, dito intermediário por ser lojista, foi sugerido pelo gerente comercial da 

marca, tendo sido entrevistado um lojista da cidade de Bauru, também estado de São 

Paulo. 
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 Quadro 5: Perfil dos entrevistados 

 Participantes Função Setor Sexo Idade Escolaridade 
Tempo com a 

Empresa (anos) 

G
e
s
to

re
s
 PM 

Proprietário e 
Fundador da 

marca 

Administrativo/ 
Comercial 

M 53 
Superior 

incompleto 
Fundador 

GM 
Gerente 

Marketing 
Administrativo M 47 

Superior 
completo: 

especialista 
em Marketing 

19 

F
u

n
c

io
n

á
ri

o
s
 

RC 
Representante 

Comercial 
Externo 

Comercial 
M 43 

Ensino Médio 
Completo 

15 

MD 
Modelista de 

Calçados 
Administrativo/ 

Desenvolvimento 
M 35 

Ensino Médio 
Completo 

19 

SP 
Supervisor de 

Produção 
Administrativo/ 

Produtivo 
M 40 

Ensino Médio 
Incompleto 

23 

AR 
Arranhador de 

Calçados 
Produtivo M 24 

Ensino Médio 
Completo 

8 

C
o

n
s

u
m

id
o

re
s
 

CON 1 
Consumidor 

Final 
Externo (Guia 

Turístico) 
M 40 

Ensino Médio 
Completo 

10* 

CON 2 
Consumidor 

Final 

Externo 
(Engenheiro 
Mecânico) 

M 38 
Superior 
completo 

7* 

CON L 
Consumidor 
Intermediário 

(Lojista) 

Externo 
(Comerciante) 

M 48 
Superior 
Completo 

12* 

 

* Tempo de contato dos consumidores com a marca. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

6.3 MACBOOT 

 

 

A empresa Macboot está situada na cidade de Franca/SP, um dos polos 

calçadista nacionais. Atua no mercado de calçados, desde o ano de 1994, tendo sido 

fundada por um mineiro da cidade de Delfinópolis/MG, que buscava empreender 

individualmente em sua área de conhecimento, o calçado. 
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Sobre a origem do nome da marca, o proprietário relata: “Macboot é uma 

homenagem póstuma que fiz para um amigo que me falava: “O Mac, cadê meu boot? 

Aí juntei as palavras. Assim nasceu a marca” (conforme Anexo A). 

No início, ainda sem a pretensão exata de um calçado da linha 

adventure, visto que este estilo ainda não era difundido pela moda daquele momento, 

a marca fabricava botas em geral, modelos ditos de mercado. De acordo com o 

proprietário (conforme Anexo A), aos poucos, a marca foi se especializando e 

melhorando seus boots, para auxiliar na prática de esportes junto à natureza.  

Atualmente, com produção diária de 2500 pares, a marca emprega 

diretamente 450 funcionários, além de empregar de forma indireta aproximadamente 

outros 100 funcionários. Tendo sido reconhecida, aos poucos, tanto regional quanto 

nacionalmente, tem destaque nos calçados da linha adventure. Um relevante fator 

para este destaque, (conforme Anexo A), tem relação com sua comunicação, 

constantemente direcionada o estimulo da vida ao ar livre, a importância da 

preservação e perpetuação do meio ambiente. 

A essência ecológica e o tema da marca são apresentados em seu 

slogan: “Respeite seu Planeta”, que acompanha a marca durante relevante parte de 

sua trajetória. A partir dele, trabalha-se parte da construção de sua identidade e de 

sua comunicação, inclusive virtual. Observam-se, no website da marca, as seguintes 

definições em torno do universo, das crenças e dos valores da marca:  

A Macboot acredita que a natureza preservada e habitada por seres humanos 
conscientes proporciona uma vida mais feliz. Desta forma, o espírito 
aventureiro de cada pessoa e a vontade de estar pronto para viver novas 
experiências, trazem à tona um estilo de vida: o estilo Macboot (MACBOOT, 
2017, online). 

 

O relato da marca demonstra sua aproximação ao discurso ambiental, 

que é reforçado na definição de sua missão: “Inspirar momentos de felicidade na vida 

de nossos consumidores seja ao ar livre ou no trabalho, com responsabilidade e 

consciência socioambiental”. O reforço aparece também na proposta de visão da 

marca: “Transformar o mundo em que vivemos através das ideias e ações de quem 

usa os nossos boots”, e nos valores organizacionais: “Respeitar as pessoas, respeitar 

o nosso Planeta, atender bem os nossos clientes, qualidade, comprometimento, ética 

e responsabilidade” (MACBOOT, 2017, online). 

A comunicação voltada à orientação ambiental e à sustentabilidade 

permeia todas as ações publicitárias da marca, exercendo centralidade no 
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fundamento de seu branding e proporcionando outras parcerias e ações junto a 

organizações não governamentais, a programas de educação ambiental e eventos. 

Assim surge a decisão pelo aprofundamento no estudo da marca, que 

difunde seu propósito e sua essência conectados à sustentabilidade ambiental, com 

vistas a buscar o resultado deste discurso na ação e na vida dos indivíduos que 

diretamente interagem com a marca.  

 

 

6.4 PESQUISA DE CAMPO  

 

 

Para compor a pesquisa de campo, foram realizadas quatro diferentes 

coletas de dados. A primeira coleta de dados realizada foi uma história de vida do 

fundador e proprietário da marca Macboot porque, para Chizzotti ( 2008, p. 95), a 

história de vida é um relevante instrumento de coleta de dados, sendo o espaço em 

que “o autor relata suas percepções pessoais, os sentimentos íntimos que marcaram 

a sua existência ou o acontecimentos vividos em sua trajetória”. 

 Com o intuito de compreender o caminho tomado na gestão da marca 

e sua conexão com a sustentabilidade, apoia-se, então, nos relatos pessoais que 

evocam a relação do proprietário com o meio natural. 

Posteriormente, foram feitas 9 entrevistas semiestruturadas, com 

roteiros previamente elaborados. Minayo (2010, p. 189) afirma que “por roteiro se 

entende uma lista  de temas que desdobram os indicadores qualitativos de uma 

investigação”. No caso de uma entrevisa semiestruturada, os tópicos “devem 

funcionar como lembretes, devendo ser memorizados pelo investigador quando está 

em campo”. 

Assim, foram preparados os roteiros, com base na temática discutida na 

presente pesquisa. 
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6.4.1 História de vida do proprietário da marca Macboot 

  

 

A história de vida do proprietário da marca Macboot, apresentada no Anexo 

A, contribuiu para uma averiguação da relação existente entre a vida do empresário e a 

questão do discurso ambiental e do reflexo na gestão da marca. 

É possível notar que o enfoque dado no relato destaca seu gosto pela 

natureza, sempre muito ligada à sua história. O empresário exalta a sua relação com o 

lugar de nascimento, Delfinópolis, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, 

situada ao pé da Serra da Canastra, comprovando sua origem em meio à natureza e 

reforçando o apreço e respeito por ela.  

Ainda pequeno, mudou-se para a cidade de Franca/SP, mas relata, com 

entusiasmo, seus constantes retornos à cidade de origem: “Fui pegando gosto por essas 

idas , por essas vindas também aquelas lembranças da natureza principalmente né?” 

Neste instante, destacando sua relação com a natureza e a incessante necessidade de 

vicenciá-la. “Fazia minhas botinhas, ia para Delfinópolis e voltava.Trabalhava mais uma 

semana, sexta-feira depois do almoço metia o dedão na estrada e ia pra Delfinópolis”.  

A questão profissional não tem destaque em sua fala, ao menos não no 

que tangencia a aparição da marca Macboot, já que o nome da marca somente surge em 

sua fala, quando a pesquisadora faz uma intervenção e o questiona sobre sua aparição 

em meio ao contexto de  sua vida. 

Ainda que, por vezes, mencione detalhes profissionais, quando relata a 

aparição do calçado em sua vida, por exemplo, está constantemente atrelada a sua 

relação com a vida pessoal:  

a gente veio para Franca e montamos uma fábrica para a família inteira, então 
trabalhava a família numa uma fábrica de calçados familiar. Ali eu aprendi a 
mexer com calçados desde pequeno né. Desde os 7 anos eu sou 
sapateirinho, graças a Deus (risos). Aí aprendi a fazer todas as funções na 
área de calçados, né? Era bem artesanal na época e peguei gosto pela coisa 
e desde os meus 13 anos venho tentando inventar meu próprio negócio, 
montar uma fábrica (CONFORME ANEXO A). 

 

O empresário comenta que já produzia botas e botinas, segundo ele, 

“produtos de mercado, que o pessoal realmente usava” e que lhe ajudavam a bancar 

as idas à cidade de origem. Por outro lado, já fazia uma associação entre os produtos 

e a natureza: “A gente vai associando, eu ia fazendo uns ‘butizinhos’ e tal, fui fazendo 
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umas botinhas com as apropriações de acordo com a natureza [...] Isso há uns 25 

anos atrás”. E menciona a relação dessas botinhas com a natureza:  

Fazia minhas botinhas, sempre subindo a Serra. Fazendo umas botinhas 
para fazer esporte e vendo sempre a natureza, né? Sempre aquela situação 
negativa, com a interferência do homem judiando. A gente acaba sentindo, 
né? Acaba se conectando a esta situação. E a gente vai fazendo uma 
correlação instintiva com a natureza (CONFORME ANEXO A). 

 

A fala permite considerar a existência de um diálogo com a natureza, 

uma crença pessoal no seu valor e significado, bem como na importância de vivenciá-

la de forma responsável. Seguindo com a menção ao meio natural, o empresário 

relata: 

Quando você vai e vem para esses lugares de natureza quase virgem, você 
se volta mais à natureza do que à cidade. Até hoje eu sou assim: quando eu 
vou para lá eu fico com saudade de voltar rapidinho. Dá vontade de ficar lá 
(CONFORME ANEXO A). 

 

Observa-se um apreço e um relevante sentimento positivo de 

aproximação com a natureza. 

Quanto à questão profissional, relacionando-a, de forma assistemática, 

com a natureza:  

Em um dado momento, há uns 10 ou 12 anos atrás, a gente teve uma ideia 
de pegar sementes, botar num saquinho e colocar dentro das caixas de 
sapato. Pensei: Vou começar, se eu não posso distribuir árvores, vou 
começar a distribuir sementes para a galera e deixar uma mensagenzinha. 
Quem sabe alguém planta? Sei lá, de mil se um plantar já é uma vitória 
né? (CONFORME ANEXO A - grifos nossos). 

 

O empresário demonstra a própria crença na diferença da ação 

individual, na possibilidade de cada indivíduo tornar-se um agente de transformação, 

o que defende Sen (2010a). 

Com isso, visualiza-se uma conexão entre produtos e natureza, ainda 

nada sistematizada, quase como um arranjo entre a vida pessoal, suas crenças e o 

fazer profissional. “A gente começou a divulgar isso de forma natural, sem pensar que 

isso poderia ser uma situação positiva na questão comercial, na questão de 

marketing”. E prossegue de forma emocional: “A gente faz por instinto mesmo, é de 

coração mesmo”.  

Na busca por subsídios e apoios técnicos relacionados à conexão feita, 

o proprietário menciona:  

Aí a gente foi no jardim zoobotânico conversar com o Célio Bertelli [...] demos 
a ideia para ele, ele acreditou e gostou da ideia e nos ajudou bastante [...]. A 
gente começou, com ele, o aprendizado de plantar mudas, aí começamos o 
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viveiro e iniciamos o plantio há uns 10 ou 15 anos atrás, numa média de 150 
a 200 mil mudas. Hoje estou na faixa de 40 mil (CONFORME ANEXO A). 
 

Retratando as ações da Macboot, sem mencionar a marca, o empresário 

segue destacando: “Venho praticando o plantio de árvores nativas e a gente vem 

distribuindo isso gratuitamente para a população”. Finalizando com a menção ao 

slogan da marca: “Essa é a correção que a gente faz com natureza, né? E respeitando 

o planeta [...] essa sacada de fazer o que a gente gosta de fazer”. 

Além de contemplar a temática da natureza em toda sua fala, voltando 

sempre à sua relação com a vida pessoal e seu lugar de nascimento, o empresário 

tangencia a valorização das pessoas, ao mencionar apoio às comunidades da região 

de Delfinópolis, que vivem em áreas em processo de desapropriação. Referencia, de 

forma constante, a pequena cidade mineira, a Serra da Canastra, a natureza, a 

preservação e enfatiza: “Em relação à minha história de vida, de trabalho, elas têm 

um envolvimento muito forte com Delfinópolis”. 

 

 

6.4.2 Entrevistas 

 

 

Como instrumento, na coleta de dados, foram utilizadas entrevistas que, 

para Minayo (1998, p. 57), são um instrumento usual na pesquisa de campo. “Através 

dela o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais”. Uma 

conversa entre pesquisador e entrevistado com propósitos previamente definidos, que 

auxiliarão na construção das análises da pesquisa.  

Optou-se pelo uso de entrevistas semiestruturadas que, de acordo com 

Minayo (1998), o entrevistado tem a possibilidade de extravasar a questão 

previamente formulada e discorrer sobre os temas. Por outro lado, a entrevista 

semiestruturada permite que o entrevistador, pesquisador neste caso, explore mais 

amplamente o universo que está buscando e, ao mesmo tempo, reformule ou reforce 

questões no momento da entrevista. 
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6.4.2.1 Gestores da empresa 

 

 

As entrevistas realizadas com os gestores da empresa Macboot foram 

realizadas na própria fábrica, na cidade de Franca/SP, em agosto de 2017, e 

aconteceram com total colaboração dos participantes. Foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas. 

As perguntas eram abertas e tangenciavam conceitos ligados à 

sustentabilidade e sua relação com a marca. Pode-se observar o destaque dado à 

questão ambiental em sua comunicação e as propostas e ações da marca neste 

âmbito. Ao proprietário da marca (PM), foram apresentadas 13 questões, e a 

entrevista teve duração de 33’15” (conforme Anexo B). Ao gerente de marketing (GM), 

à frente das estratégias da empresa há 19 anos, além das mesmas 13 questões feitas 

ao proprietário, adicionaram-se outras 13 questões, relacionadas às campanhas 

analisadas nesta pesquisa, totalizando 26 perguntas, com entrevista de duração de 

53’02” (conforme Anexo C). 

A primeira questão apresentada teve o intuito de compreender o olhar 

dos gestores à marca:  

1)  Como você define a marca Macboot? 

Apresentam a marca conectada a um estilo de vida e a relacionam de 

forma direta com a natureza.  

Chaney (1996) afirma que estilos de vida são modelos de ação que 

diferenciam as pessoas e são utilizados para identificar visões mais amplas de 

identidade. Ainda, de acordo com o autor, os estilos de vida nos ajudam a dar sentido, 

a explicar, de alguma forma, o que fazemos, como fazemos e o quanto isso significa 

para cada um e para os que nos rodeiam. 

Seria, então, uma maneira de se apresentar e de ver o mundo, o que é 

ampliado quando encontra sentido ao partilhar ideologias. 

GM descreve:  

a marca Macboot, pra mim, representa uma causa. Eu acho que ela é uma 
paixão, um estilo, uma forma de ver o mundo; é uma responsabilidade de 
levar uma marca que tem um significado, do “respeite o seu planeta 
(CONFORME ANEXO C – grifos nossos). 
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Na fala de GM, não é mencionada a relação do produto com a definição 

da marca, o que parece afirmar uma construção ideológica em torno dela. A não 

menção do produto é enfatizada na fala: “Não é só fazer calçado, né? Acho que tem 

muito mais a ser explorado”, o que demonstra sua visão ampliada sobre a marca. 

Quando questionado, PM aparenta exaltar também uma relação 

ideológica, quando relata:  

Eu defino ela como um estilo. Para nós é um estilo de vida a marca, porque 
a gente gosta de viver outdoor, gosta de viver ao ar livre né, neste sentido, 
tem o gosto e o apreço pela natureza. Plantar e respeitar o chão que a 
gente está pisando, saber entender isso melhor e desenvolver produtos que 
tenha uma situação positiva pra isso (CONFORME ANEXO B – grifos 
nossos). 
 

A marca é, então, para os gestores, um estilo de vida que prioriza a 

relação com a natureza e exalta o gosto e o respeito por ela. 

No entanto, ao finalizar a definição da marca Macboot, o PM (conforme 

Apêndice B) faz menção ao produto, relacionando seu uso, indiretamente à prática de 

esporte junto à natureza: “Produtos que você possa ir para qualquer tipo de terreno” 

e expões ainda algumas especificidades do produto: “segurança em todos os quesitos 

que vão no produto. A gente prima muito pela leveza, resistência, pela durabilidade, 

pela anatomia, pela respirabilidade do produto”. 

Partindo à seguinte questão: 

2) Quais os valores, sociais, políticos, econômicos, que se pode 

atribuir à marca, de maneira geral? 

De forma direta, ambos pontuam a questão ambiental: 

PM (conforme Anexo B): “Eu diria que, de uma maneira geral, é na 

questão ambiental mesmo”, enquanto GM (conforme Anexo C) menciona: “Os valores 

em que nós acreditamos, tanto em relação ao planeta, em acreditar nessa conexão 

que o ser humano tem com o planeta”. Na fala de ambos, a conexão com a natureza 

de forma incisiva. No entanto, PM pontua as ações já feitas pela marca quando relata: 

“a gente faz um trabalho de distribuição de mudas, participa de eventos distribuindo 

latões de lixo para que o pessoal não sair atirando lixo na natureza aí, como se o chão 

fosse realmente um cesto de lixo”, enquanto GM prioriza a necessidade de se 

melhorar e evoluir com as ações ambientais da empresa: “é lógico que existe muita 

coisa a ser feita, né? No sentido de organizar, de passar isso para o funcionário [...]. 

GM relaciona a evolução das ações da empresa, com a responsabilidade que esta 

tem com seu consumidor: “eu acho que o consumidor que usa a marca, eu tenho 



105 
 

 
 

certeza de que ele, mais do que gostar de usar o produto, ele se identifica com tudo 

que ela representa. Então eu vejo como uma grande responsabilidade”, e demonstra 

certa preocupação com a visão dos consumidores em relação à empresa e a 

importância de a empresa responder através de sua prática:  

Porque a gente vê a forma como que as pessoas veem de fora e elas veem 
de uma forma que eu falo: “gente, não é possível que é tudo isso que eles 
imaginam, né”, que a gente representa? Tem pessoas que falam: Nossa, na 
Macboot, vocês respiram, vocês respiram sustentabilidade. Aí eu penso: 
“gente, será? Tudo isso? Mas é a forma, eu acredito que, acho que é a forma 
como nós passamos né? E fomos pioneiros até nesse sentido. Então mostra 
que nós temos uma responsabilidade com nossos valores, que a gente prega, 
de colocar isso em pratica. Isso é muito sério (CONFORME ANEXO C). 
 

Contudo, voltando à questão da responsabilidade pelas ações e pelos 

valores pregados pela marca, e deixando transparecer o intuito de melhoria neste 

sentido, GM expõe: “a gente sabe que existem falhas e existe muita coisa para ser 

feita, eu tenho consciência disso”, como quem assume que um compromisso de 

avançar em sentido positivo. 

A questão seguinte relaciona-se com o reconhecimento da marca. 

3) O que fez com que a marca se tornasse reconhecida? 
 

Enquanto PM relaciona, de maneira direta, o reconhecimento da marca 

ao produto e ao auge da linha adventure:  

Teve um auge da linha que a gente trabalha, que é a linha outdoor. Esse auge 
começou em 2008, e como toda moda vai vem, perdurou até os anos 2013, 
2014 [...] a marca aproveitou desse espaço para se solidificar (CONFORME 
ANEXO B). 
 

GM segue na afirmação de um reconhecimento relacionado às escolhas 

da marca, a seus valores e crenças relacionadas à natureza, distanciando-se do 

produto como impulsionador:  

Eu acho que o ponto que foi fundamental foi o fato de você ter essa relação 
diferente com o sistema. De ser assim, de não ser simplesmente um produto, 
sabe? Nós fomos conquistando o espaço com essa filosofia, com essa forma 
de ver e com esse discurso falando do “respeite seu planeta” (CONFORME 
ANEXO C). 

 

GM menciona ainda o pioneirismo da marca na comunicação da questão 

ambiental e enfatiza o quanto este diferencial é reconhecido pelos consumidores:  

Teve uma pesquisa nas lojas, com consumidores, em que o nome da 
Macboot aparece como uma marca que os consumidores reconhecem que 
tem uma preocupação com o planeta [...]. E as vezes a gente não tem a 
dimensão do tamanho que está isso, nem do tamanho que isso pode vir a ter 
(CONFORME ANEXO C). 
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Apresenta novamente a intenção de melhoria da postura da marca em 

relação às ações, quando fala: “Acho que ainda a gente está só começando. Isso não 

vai ficar para nós, vai ficar para outros. O tempo passa muito rápido”. 

Ao ser questionado sobre sua relação com o caminho tomado no 

discurso ambiental da marca e em sua disseminação, GM se posiciona:  

Quando cheguei já tinha o Marquinho falando ali. Já estava nele essa 
essência. O Marquinho, tudo que ele faz, ele faz com paixão. Ele passa 
uma paixão no que ele faz. Ele gosta do que faz. O que ele faz ele veste, 
ele coloca no pé, ele acredita. Eu comprei a ideia dele na verdade e aí a coisa 
amplificou (CONFORME ANEXO C – grifos nossos). 

  

A questão seguinte busca posicionar a comunicação publicitária na 

divulgação da marca. 

4) Qual o lugar da comunicação publicitária na divulgação da 

marca? 

PM exalta sua presença e a posiciona no topo da divulgação, mas 

pontua a participação das parcerias neste contexto:  

Eu diria que foi muito importante. Ocupou o 1º lugar. Foi a primeira coisa. A 
divulgação também através dos nossos parceiros, com nossos 
representantes sendo guerreiros e divulgando isso com a gente junto aos 
lojistas. E também o Richard, que nos ajudou e nos ajuda bastante até hoje 
(CONFORME ANEXO B). 
 

Exalta, ainda, a presença e conexão com uma celebridade em suas 

ações publicitárias, Richard Rasmussen, biólogo e apresentador brasileiro 

reconhecido por seus programas, televisivos e virtuais, relacionados à natureza e sua 

relação harmônica com o homem. Garoto propaganda da marca há pelo menos 6 

anos, Richard tem seu trabalho reconhecido por PM (conforme Anexo B), na fala 

seguinte: “O trabalho dele é muito legal, é muito educativo, acho que é muito salutar 

para quem assiste. Eu gosto do trabalho dele [...] ”. GM (conforme Anexo C) também 

reconhece o papel fundamental do apresentador: “o Richard tem uma ligação com 

esta questão do meio ambiente, dele lidar com os bichos também. Tudo isso soma”, 

mas, por outro lado, ainda que determine um importante lugar para a comunicação 

publicitária na marca, GM pondera sua atuação e a expõe como um meio de divulgar 

um valor já presente e disseminado:  

É a forma de passar esse estilo de vida, essa forma de ver, essa forma de 
como nós acreditamos na questão da marca [...] está em tudo que a gente 
faz, esse apelo, esse respeito que a gente tem com o planeta, têm uma 
importância muito grande com a forma de vender uma ideia (CONFORME 
ANEXO C). 
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Com vistas à notoriedade da marca no mercado, passa-se à questão 

seguinte. 

5) A marca se tornou conhecida em razão exclusiva da 

comunicação publicitária, ou há outros fatores relevantes? Explique. 

PM (conforme Anexo B) menciona novamente o conhecimento da 

marca, relacionando com o momento da moda e o destaque vivido pela linha 

adventure, e alinha esta questão, de forma estratégica, com as campanhas da marca: 

“Nós entramos com uma linha na hora certa, no momento certo e com a publicidade 

aliada também. Então juntou as duas coisas no time certo”. 

Por outro lado, de forma incisiva, GM destaca outros fatores importantes 

para o reconhecimento da marca, aliando produto, pessoas e parcerias:  

Eu acredito que tudo é uma somatória. Um produto de alta qualidade, uma 
equipe engajada, muito engajada com a marca, e a parceria com nossos 
lojistas, isso aí fez a diferença; e fechando com a comunicação, material de 
vitrine, nosso PDV (CONFORME ANEXO B). 
 

Reforça as qualidades do material desenvolvido para o ponto de venda, 

relacionando seu design com a natureza e o interesse dos lojistas neste conceito.  

Porém, é, ao mencionar as pessoas, a equipe e seu papel fundamental 

e estrutural no reconhecimento da marca, que GM demonstra maior entusiasmo: 

Eu acho que foi a equipe, nós formamos uma orquestra, e reger essa turma 
é que foi o fator de sucesso. Foi o conjunto da obra, não é um ou outro. Na 
verdade, aqui não existe isso, nós somos uma equipe, aqui tem pessoas [...], 
e a gente sabe disso. O Marquinho entende isso e gosta de trabalhar na 
horizontal. Aqui não tem uma hierarquia. A gente trabalha aqui muito assim 
(CONFORME ANEXO B). 

 

A questão posterior destaca o conhecimento de cada um dos 

entrevistados em relação à sustentabilidade. 

6) O que você considera como sustentabilidade? 

De modo geral, a questão remete quase que instantaneamente, os dois 

entrevistados à questão ambiental. PM (conforme Anexo B) relata: “Hoje acho que a 

gente está engatinhando em relação a essa questão de sustentabilidade” e se 

posiciona quanto à definição: “Eu diria que é você ser responsável por tudo aquilo que 

a gente produz de resíduo [...]. Olha o animal, vê se ele vai lá e faz as coisas e deixa 

sujeira na natureza. Mais fácil você olhar para o animal e ver o que a gente deveria 

fazer”.  

GM (conforme Anexo C), ao ser questionado, recorre novamente ao 

termo responsabilidade, e discorre que grandes disseminadores de sustentabilidade, 
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na região, foram figuras idealistas, mas ateve-se á questão da natureza: “Zé Moreno 

[...] ele peitou o Governador e construiu um parque ecológico com 600 alqueires. Um 

cara defensor da natureza, extremamente idealista”. Sobre sua definição:  

Falar de sustentabilidade é falar de a gente ter uma preocupação de fazer 
tudo de modo sustentável. Nada perdura se você não se preocupar, né? O 
lixo hoje, o que você faz com o lixo? Quer dizer, para onde que vai? Porque 
os recursos estão aí, mas se a gente não cuidar, eles são esgotáveis. Aonde 
vamos parar com tudo isso? (CONFORME ANEXO C). 

  

GM admite ainda não ter um conhecimento amplo sobre o assunto: “O 

tema para mim é complexo, eu preciso até parar para estudar mais, esta pergunta 

sempre vem para mim”. 

PM (conforme Anexo B), em sua fala, também expõe o termo 

reponsabilidade e parece exaltar a condição de agente, tratada por Sen (2010a), e 

descrita nesta pesquisa, quando diz: “Acho que é uma responsabilidade de cada 

pessoa, de cada um, a gente dar o valor” referindo-se ao papel individual, na busca 

pela sustentabilidade, o que também aparece na fala de GM: 

É saber que tudo que você fizer, que tudo que você faz com a natureza tem 
impactos, tem consequências e se nós não tivermos essa preocupação quem 
vai sofrer com isso tudo somos nós mesmo, é o homem, são nossos filhos, 
eles vão sofrer. Sustentabilidade para mim, hoje, é uma preocupação 
(CONFORME ANEXO C). 
 

7) Você considera que a marca Macboot representa uma ação 

ou um discurso em prol da sustentabilidade? 

Enfaticamente, ambos argumentam que é apenas o começo e que há 

muito a ser feito ainda. Ainda assim, PM (conforme Anexo B) afirma que a marca tem 

ações em torno do tema: “é uma ação entre o que a gente fala e que a gente faz” e 

segue relacionando de forma clara a sustentabilidade à questão ambiental: “A gente 

tem as distribuições de mudas. A gente já distribuiu muita árvore [...]” e relata sua 

satisfação em efetivar essas ações:  

o retorno disso não tem coisa melhor no mundo, porque parece que, sei lá, 
você está distribuindo seres, você está distribuindo vida, você está 
distribuindo energia. Porque cada árvore vai ser uma casa de vida, de várias 
vidas. Isso é um barato (CONFORME ANEXO B). 
 

Já GM (conforme Anexo C), apesar de considerar em diversas outras 

colocações a prática da marca, neste momento, enfatiza a existência de um discurso, 

como forma de alavancar uma questão: “Sim, existe o discurso sim porque o discurso 

[...] é uma forma de falar e levantar uma causa com a sua fala”, mas deixa clara a 

necessidade de ampliação da prática. Quando coloca que “a ação ainda é pequena”. 
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Promovendo o diálogo entre discurso e prática, menciona novamente a necessidade 

do ser agente (SEN, 2010a): “Mas também é assim, aí é que vem o discurso: “Eu 

acredito que nas pequenas ações é que vamos fazer a diferença” e segue pontuando: 

“Nas pequenas, não é nada grande ainda. Se cada um fizer a sua parte [...] Aí que eu 

penso que entra educação, entra treinamento, entra treinar funcionários e propagar 

isso”. 

8) Quais as práticas sociais que são realizadas para agregar a 

marca ao valor da sustentabilidade? 

Primeiramente, PM (conforme Anexo B) remete-se a questões sociais 

de auxílio a creches e asilos da cidade de Franca/SP, que já são práticas efetivas da 

marca. Quando se reformula a pergunta, a questão ambiental sobressai-se 

novamente. PM relata:  

A gente fez e faz plantios em áreas degradadas. A gente tem uma reserva 
aqui perto de Franca também, que a gente recuperou uma parte da mata. 
Nós temos uma reserva também no Mato Grosso. São milhões e milhões de 
árvores também que a gente tem lá (CONFORME ANEXO B). 
 

Além de mencionar novamente a questão dos resíduos: “Distribuímos os 

lixos (referindo-se a latões para lixo), para o pessoal não atirar o lixo no chão, 

recolhendo os resíduos”.  

Reforçando o início das práticas relacionadas à sustentabilidade, GM 

descreve: 

Dentro dessas pequenas ações que a Macboot faz, hoje é o nosso viveiro, as 
pequenas ações que nós fazemos durante o ano[...] nas duas datas muito 
especiais para nós, que é o Dia do Meio Ambiente, em junho, e o Dia da 
Árvore, em setembro. É um momento de se discutir, de falar um pouco do 
problema, falar do meio ambiente (ANEXO C).  

 

Entusiasmado, GM mostra a entrevistadora projetos de alunos de uma 

escola estadual, propostos em parceria com a Macboot, em uma dessas datas 

comemorativas: um livro onde aparece uma árvore em crescimento e quadros 

pintados por crianças e feitos em homenagem ao trabalho de mudas desenvolvido 

pela marca Macboot no município. 

9) Sustentabilidade é um diferencial na marca Macboot?  Pode-

se referir à sustentabilidade em qualquer dos âmbitos: humano, social, 

econômico, ambiental. 

Ambos afirmam que sim, é um diferencial para a marca, e voltam a 

reforçar a sustentabilidade em âmbito ambiental. PM (conforme Anexo B) volta a 
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mencionar a pesquisa feita junto a consumidores, em que a marca se destaca por sua 

conexão com a natureza e a sustentabilidade, enquanto GM (conforme Anexo C) 

afirma que “isso fez levantar uma bandeira e levantou a marca”, mas não deixa de 

pontuar as pessoas e a equipe como diferenciais para a marca:  

os próprios representantes levaram isso ai pra vida pessoal no sentido assim, 
final de semana levar os clientes pra natureza, fazer trilha, fazer caminhada, 
fazer ações, entregar mudas, sabe? Uma parceria mesmo, mais do que pelo 
interesse financeiro, eles fizeram porque estavam gostando de fazer, isso que 
eu acho mais bacana (CONFORME ANEXO C).  
 

O entrevistado demonstra a necessidade das pessoas no diferencial da 

empresa, em suas ações, e deixa de lado as campanhas como foco central de 

ampliação de discurso:  

Não é só fazer uma campanha específica, entendeu? É muito mais que isso, 
são ações. Tanto que o Marquinho fala para mim: “Flamas, se for só para 
fazer outdoor aqui eu não preciso de você, não é isso. E é verdade. A coisa 
é mais complexa [...]. É você ter conhecimento, entender todo o processo de 
tudo que a marca é, conhecer as pessoas, o que cada um pensa, conhecer 
cada funcionário, à medida que você vai entendendo isso, vou vai começando 
a entender como é que a máquina funciona, como é que a empresa dá certo. 
São as pessoas, são as pessoas que estão aqui que fazem a diferença 
(CONFORME ANEXO C). 
 

Por meio da fala de PM (conforme Anexo B), sobressai a crença na 

propagação das ações individuais: “A gente tem que estar sempre fazendo um 

movimento em prol disso daí. A intenção da gente é isso viralizar” e pontua as ações 

individuais em prol do coletivo: 

 Se todos fizessem isso [...], se cada um tiver o hábito de botar uma 
sementinha em um recipientezinho qualquer e sair distribuindo ou plantando 
por aí, numa vida, quantas árvores você poderia estar plantando para tentar 
repor as que forma tiradas, né? (CONFORME ANEXO B). 
 

10) Qual a relação da Macboot com o desenvolvimento 

sustentável? Comente. 

A questão não foi apresentada ao entrevistado PM, por considerar que 

já havia sido respondida em outro momento da entrevista.  

GM (conforme Anexo C), ao responder à questão, afirma que existe uma 

relação, mas que deve evoluir em sua prática para se alcançar a sustentabilidade. 

Volta a mencionar a palavra responsabilidade e pontua as pequenas ações: “ainda 

tem que ser feito muito mais, a coisa tem que evoluir [...]. O primeiro passo já foi dado, 

e nós temos que dar o segundo, o terceiro [...]. Qual o próximo passo? Todos os dias 

nós vamos tentando”.  
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11)  O apelo à sustentabilidade ambiental, na comunicação, 

promove o desenvolvimento da marca Macboot? Como? 

Ambos acreditam que sim, e PM (conforme Anexo B), de forma 

complementar, menciona que “todas essas ações que você faz com um apelo, se 

transformam em uma conscientização”, voltando a relacionar a informação individual 

à ampliação do discurso e, por fim, se dando em ações coletivas. Reforça que “existem 

relatos de que pessoas começam a fidelizar e a se apaixonar pela marca pelo simples 

gesto de receber uma mudinha”. 

A pergunta seguinte busca questionar sobre a inserção dos funcionários 

nas ações ambientais propostas pela empresa. 

12)  Existem ações em torno de sustentabilidade ambiental que 

envolvem, de alguma forma, os colaboradores? 

Ambos mencionam que sim, mas enfatizam a necessidade de melhoria 

neste sentido e relatam que, em outro momento, isso foi melhor explorado na 

empresa. “Fizemos uma cartilha para cada funcionário, com histórico e tal [...] na 

cartilha tem como se transformar em um cidadão sustentável. Isso foi quando nós 

comemoramos 20 anos de empresa” (GM, conforme anexo C). Já na fala de PM 

(conforme anexo B), “A gente já fez ações de plantio com o pessoal da marca, no 

sítio”. 

Pela fala de ambos, são ações propostas mais pontualmente aos 

representantes do que a funcionários da área produtiva da empresa: “os 

representantes já plantaram muita árvore com a gente. Para ser nosso representante, 

tem que andar no meio do mato, tem que plantar árvore” (PM, conforme Anexo B). 

Quanto a isso, porém, GM (conforme Anexo C) menciona que existe também 

dificuldade em criar uma cultura entre os funcionários que os ligue a esta questão, e 

expõe o projeto de uma horta coletiva: “Existe uma horta para os funcionários, mas 

que depende deles cuidarem e participarem de acordo com seus horários disponíveis, 

mas que eles mesmos vão usufruir. Muitas vezes eles não aderem, não tem essa 

cultura do voluntariado, temos um embate da cultura deles”. 

A última questão apresentada teve o intuito de ampliar a ação da 

entrevista, trazendo fatos relevantes, que não houvessem sido mencionados 

anteriormente. 
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13)  Gostaria de tratar fatos, acontecimentos que são relevantes 

para a marca e que não foram discutidos nas questões anteriores? 

GM (conforme Anexo C) ateve-se à preocupação com os resíduos 

gerados: “a questão do lixo eu acho muito sério. Lixo é um problema, não é nosso, 

não é só da Macboot, é da cidade, é de outras empresas, é de cada um”. PM 

(conforme Anexo B) apontou e designou destaque e reconhecimento para a marca, 

dado também por meio de sua atuação em corridas de esporte e aventura, onde 

profissionais da área tiveram contato com a marca:  

As provas deram mais peso na marca [...]. Nós ficamos reconhecidos nesse 
meio por causa disso. O auge disso culminou com uma prova que eu fiz em 
Delfinópolis que teve cobertura de Globo Minas e mais e Record. Vieram 70 
equipes do Brasil e da América Latina e a prova tinha o nome da Macboot, 
chamava “Macboot Chauá” que é o nome de um papagaio de cara roxa 
(CONFORME ANEXO B). 

 

Relatou, ainda, que a ideia das provas foi aproveitada em ações com os 

funcionários, provas criadas, para que eles interagissem com a natureza: “imagina 

você expor essa galera que vive fechada aqui dentro de uma fábrica e você levar para 

um lugar desse aqui (apontando para o quadro da Serra da Canastra ao fundo). Dá 

uma sensação de liberdade que é muito bom”. 

Deu ênfase, ainda, nos projetos apoiados localmente por seus 

representantes, como o “Projeto Praia Limpa” em Ilhabela/SP, onde a Macboot 

distribuiu latões para lixo e outros projetos similares em diferentes localidades. 

 

6.4.2.2 Funcionários da marca 

 

 

As entrevistas com funcionários da marca foram realizadas no ambiente 

laboral, dentro da própria fábrica.  

Foram apresentadas 8 questões a cada um dos participantes. As 

perguntas eram abertas e tangenciavam o olhar dos sujeitos sobre a marca Macboot, 

priorizando a visão de sustentabilidade e verificando a relação desta temática com as 

ações da marca, verificando ainda o quanto dessas ações é apresentada aos 

funcionários. 
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Os 4 funcionários entrevistados têm entre 7 e 23 anos de trabalho com 

a marca, e estão à frente de atividades que vão, desde a área comercial, até a área 

produtiva.  

A entrevista junto ao Representante Comercial da marca (RP) teve 

duração de 17’ 14”. Importante mencionar que o Representante trabalha há 15 anos 

com a marca e, desde sempre, é um funcionário externo, que quando em ambiente 

empresarial, frequenta principalmente as áreas comerciais, administrativas e de 

marketing. A entrevista com o Modelista de Calçados (MC), com 19 anos de trabalho 

na Macboot, teve duração de 13’ 02” e foi realizada em seu intervalo de trabalho, no 

refeitório da fábrica. O funcionário vivencia diariamente as áreas de desenvolvimento 

de produtos, administrativas e de marketing. Com o Supervisor de Produção (SP), a 

entrevista teve duração de 8’ 03” e foi realizada na sala de reuniões do setor 

administrativo da fábrica. Há 23 anos trabalhando com a Macboot, o Supervisor tem 

suas funções principais exercidas na área produtiva da fábrica, que o mesmo 

reconhece como “chão de fábrica”, porém relatou que, pela função que exerce, está 

em constante contato com as áreas de marketing e desenvolvimento de produto.  

O último funcionário entrevistado, com 7 anos de trabalho na marca, 

exerce função no processo produtivo, um Arranhador de Calçados (AR), que segundo 

relatou, não tem contato com quaisquer outras áreas, somente com a produção. A 

entrevista teve duração de 3’ 38”. 

A primeira questão apresentada teve intuito de compreender o olhar dos 

funcionários para com a marca Macboot atualmente: 

1) Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente. 

Todos descrevem a Macboot como uma marca boa, muitas vezes 

priorizando na fala a questão do produto e da qualidade. RC menciona que a Macboot 

está “consolidada entre as primeiras marcas do mundo adventure e que é uma marca 

a nível nacional” (conforme Anexo D). MC concorda, e coloca que o produto é “ótimo 

e tem qualidade”, além de afirmar que “é um produto que você as vezes joga fora ou 

doa porque enjoou do modelo, mas não porque estragou” (conforme Anexo F). Essas 

colocações são reforçadas na fala de SP, que descreve a marca como “uma marca 

boa, sincera no que faz e que tem qualidade” (conforme Anexo E). 

De forma rápida e sucinta, AR resume: “uma marca boa, na minha 

opinião ela é uma marca normal” (conforme Anexo G). 
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Na fala de dois dos funcionários a marca ser boa se relaciona com o fato 

de empregar muitas pessoas: MC coloca que “é uma marca que agrega, que emprega 

muitas pessoas [...] dá diretamente muito emprego e também terceiriza muito 

emprego” (conforme Anexo F). SP relata que a marca “tem também o social que faz 

para os funcionários, e que isso ajuda bastante” (conforme Anexo E). 

A questão ambiental, na discussão sobre a visão da marca, aparece 

somente na fala de MC, quando menciona que a marca ajuda as pessoas também na 

questão da ecologia: “eles têm uma reserva natural, eles plantam. Já plantaram mais 

de um milhão de mudas, já foram então distribuídas” (conforme Anexo F). 

A questão seguinte busca a opinião dos funcionários sobre o 

reconhecimento da marca. 

2) O que fez com que a marca se tornasse reconhecida? 

Na fala de três dos participantes, destaca-se o reconhecimento da marca 

relacionado ao produto e à qualidade. SP enfatiza e resume: “foi o produto, o tênis em 

si. A qualidade da marca” (Conforme Anexo E). MC relata qualidades do produto “o 

produto dura porque é de couro, solado de borracha, tem bom acabamento” e destaca 

que além dos produtos feitos para a linha adventure, a Macboot chegou a profissionais 

como mototaxistas, frentistas de posto, policiais, por exemplo, segundo ele “porque 

tem as botas motoqueiro, tem as de segurança, que é o CA” e que são produtos 

duráveis. Menciona ainda a consolidação da marca no mercado, quando relata:  

O mercado nosso não está bom, muitas empresas estão fechando as portas 
e a Macboot está continuando, porque para as pessoas virou um consumo, é 
igual Havaianas, elas usam porque precisam de um chinelo para pôr em casa. 
A Macboot é a mesma coisa, as pessoas usam para trabalhar” (CONFORME 
ANEXO F).  

 

Na fala do funcionário, é possível verificar um reconhecimento também 

desconectado da linha principal da marca. Não é o que expõe RP, que enfatiza um 

reconhecimento vinculado ao momento em que a moda valoriza a linha adventure e 

se conecta ao tema ambiental, o que fez com que as ações da marca e dos 

representantes, neste âmbito, ganhassem destaque, como em:  

Quando eu mostrava os nossos materiais (aos clientes lojistas), feitos em 
madeira reciclada, aqueles nossos expositores que a gente pegava de resto 
de goiabeiras, cortava, punha plaquinhas e tal, o pessoal adorava e realmente 
sentia necessidade de experimentar a marca, a marca entrou por essa porta 
(CONFORME ANEXO D).  
 

MC (conforme Anexo F) também reflete sobre o papel da questão 

ambiental no reconhecimento da marca, dando ênfase na junção de várias coisas: “ 
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ter uma parte ecológica, que ajuda a natureza, que planta e tudo”, que define também 

seu olhar correlacionando o sucesso da marca com a natureza. 

AR (conforme Anexo G) novamente, de forma sucinta, coloca que o 

reconhecimento deve estar relacionado ao fato de “ser uma marca boa, com um bom 

serviço”, sem mencionar ou apontar qualquer relação com a ecologia. 

A marca torna-se reconhecida, então, para os funcionários, a partir da 

junção entre um bom produto, de qualidade, o momento de sucesso da linha 

adventure, sua conexão, a partir de ações em torno da questão ecológica e sua 

diversificação de linhas. 

A questão posterior destaca o conhecimento de cada um dos 

entrevistados em relação ao conceito de sustentabilidade. 

3) O que você entende por sustentabilidade? 

Foi preciso um tempo, uma longa reflexão para que alguns dos 

funcionários respondessem à questão proposta. Foi possível observar uma dificuldade 

maior na resposta dos funcionários da área produtiva (AR e SP). AR é quem responde, 

de forma imediata e enfatiza: “eu não tenho a mínima ideia” (conforme Anexo G). SP 

também tem visível dificuldade e então a entrevistadora modifica a questão, pedindo 

que o funcionário fale o que vier à sua cabeça quando ouve esta palavra e recebe a 

primeira resposta: “ pode ser o trabalho que o Marquinho vem fazendo na empresa e 

que leva muito a sério? Ele gosta do que faz e por isso a marca dele é forte”. A 

entrevistadora então pede que se reflita sobre o termo sem conectá-lo à marca: O que 

você pensa sobre esta palavra quando alguém te fala: isso é sustentável ou é um 

produto sustentável? Só então aparece pela primeira vez: “Pode ser a qualidade do 

produto ou o trabalho que ele faz com o plantio de árvores que ajuda muito”. (conforme 

Anexo E). 

Ainda que RC e MC exponham, de maneira mais rápida seus conceitos, 

ambos o conectam diretamente ao ambiental, à natureza, ainda que RC tangencie a 

questão social. RC expõe:  

O que eu entendo por sustentabilidade? Tudo que não vai destruir a natureza. 
[...] eu acho que a gente, para uma ação de sustentabilidade hoje, eu queria 
por exemplo diminuir as embalagens, eliminar um pouco as embalagens 
(CONFORME ANEXO D). 
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 Mas RC também menciona a questão social, quando coloca que 

devemos “consumir mais do produtor pequeno, produzir mais dentro de casa, acho 

que isso também é ser sustentável”. 

Quando questionado sobre o conceito, MC volta sua resposta para a 

marca e argumenta:  

 Uai, é a parte ecológica, né? A empresa que não degrine a natureza, é uma 
empresa que ela tem coisas que reaproveita. O Marquinho, ele tenta fazer o 
máximo, a Macboot tenta fazer o máximo paa reaproveitar as coisas que 
degrinem a natureza (CONFORME ANEXO F). 
 

Destaca, ainda, a necessidade de que as ações da empresa sirvam de 

exemplo para outras empresas, ainda que o custo dos produtos saia mais caro, já 

que, segundo ele: “a questão do custo do ar para respirar e da natureza não tem 

dinheiro que pague”, reforçando novamente a relação do conceito com a natureza. 

4) A sustentabilidade é um diferencial para a marca? Se sim, por 

que? 

Importante mencionar que, pela resposta obtida na questão anterior a 

partir do entrevistado AR (conforme Anexo G), para este funcionário a questão atual 

foi reformulada, trazendo, de forma clara, as palavras ambiental e ecológica para a 

pergunta. 

Ainda que todos os entrevistados afirmem que sim, que a 

sustentabilidade é um diferencial, SP e AR (conforme Anexos E e G), não souberam 

explicar o porquê.  

MC (conforme Anexo F) relata de maneira enfática: “Vixe, é sim. E 

segue: “Porque já é um marketing. É um marketing e tanto, um marketing verdadeiro” 

e demonstra sua posição argumentando que a Macboot faz ações que comprovam 

suas crenças: “[..] já foi doado mais de 1 milhão de sementes, mudas, tem parcerias 

com ONGs, parcerias com projetos sociais, parcerias com coisas de meio ambiente, 

a gente vê que é real”. Por fim, argumenta que a verdade está no fato de o amor à 

natureza estar conectado à crença do fundador da marca:  

Porque a gente que convive com ele sabe que ele gosta da natureza, 
sabe que ele não gosta da cidade, ele gosta da natureza mesmo, é uma 
pessoa verdadeira. E a Macboot é a cara do dono. O que eu quero dizer é 
o seguinte, é que se hoje a Macboot é uma empresa ecológica é porque o 
Marquinho mostrou a cara dele (CONFORME ANEXO F – grifos nossos). 
 

Quando questionado, RC (conforme Anexo D), com cautela, discorre 

que sim, é um diferencial, mas que ainda existem adequações a serem feitas pela 
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marca, principalmente no que tangencia o produto: “o que a Macboot pode fazer eu 

acho que ela faz bem, mas em termos de calçado acho que ainda é muito pouco para 

a natureza em si”. Mas, reforça o positivo da marca, afirmando que, por outro lado, a 

durabilidade dos produtos “ajuda com o fato de não precisar ficar trocando toda hora, 

a gente pode usar um produto até o final, o que é realmente importante para não tornar 

as coisas descartáveis”. Relata que “a Macboot também já tem a cola que não afeta 

o meio ambiente” e que acredita que “as mudas (referindo-se às mudas doadas pela 

marca) fazem uma diferença, já que tem empresas que nem isso tem para oferecer 

ao meio ambiente, e a Macboot tem” e vê importância na manutenção dessas ações 

“acho que a gente já tem uma vantagem como empresa, que é bacana, e temos que 

trabalhar para não deixar isso morrer”. 

A pergunta seguinte teve a intenção de compreender a participação dos 

funcionários no tema ambiental difundido pela marca, observando o quanto o branding 

interno é aplicado na empresa. 

5) São propostas ações para que vocês, funcionários, 

participem ou interajam com a questão ambiental levantada pela marca 

Macboot? Dê exemplos. 

AR (conforme Anexo G) sugere que sim: “ah, acho que sim, né? E 

quando questionado novamente sobre o tipo de ação, relata: “Respeitar o Planeta, 

igual eles falam. Está escrito aqui né (aponta timidamente para a camiseta com a logo 

da marca seguida da frase: “Respeite seu Planeta”) e segue: “Deve ser isso, né? A 

entrevistadora volta a questionar se não existem outras ações e AR afirma: “não, isso 

aí não. Comigo pelo menos não”. 

Já SP relata que sim: “já saímos várias vezes para plantar árvores no 

sítio dele (Marquinho). Já fomos para a Serra da Canastra fazendo um trabalho com 

funcionários”. Mas ao final relata sobre os participantes dessas ações: “ Mas os 

funcionários daqui né? (Referindo-se aos funcionários da área administrativa/ 

Marketing/Desenvolvimento da fábrica), os de chão de fábrica já não participam tanto, 

a gente não sabe muito disso lá embaixo” (conforme Anexo E). 

RC (conforme Anexo D) parece concordar com a visão de SP, já que ao 

responder à questão enfatiza: “Para mim que sou representante sim. [...] o 

representante acho que ele é engajado sim, porque também é aquilo que te falei, isso 
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representa mais vendas, né? Representa também uma troca, um diferencial com o 

lojista”. E expõe que as ações estão muito ligadas à distribuição de mudas. 

MC (conforme Anexo F) relata que sim, mas enfatiza que não participa 

com frequência por ter uma sobrecarga de trabalho também fora da empresa. 

Menciona uma horta no fundo da fábrica, onde os funcionários plantam, e uma ação 

de “anos atrás quando cada funcionário foi plantar uma muda”. Expôs ainda sobre um 

powertrakking realizado por 2 ou 3 vezes pela marca, em que os funcionários 

interagiam com a natureza. Relata a intenção de melhoria neste sentido, expondo:  

Ele (Marquinho) tenta interagir com os funcionários. Ele quer montar uma 
oficina. Por exemplo, jogou fora resto de couro, ou resto de sola, resto de 
palmilha? Vamos ver o que fazer, bolar umas ideias. Ele quer fazer isso, é o 
sonho dele (CONFORME ANEXO F). 

Trazendo à tona o sonho do proprietário em organizar o 

reaproveitamento dos resíduos na confecção de outros produtos, que não se 

relacionam com o calçado. 

6) A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à 

preservação do Meio Ambiente? 

Três dos entrevistados afirmam que sim, que sensibiliza. AR não 

argumenta sobre sua resposta (conforme Anexo G), mas MC diz que o “toca muito 

[...], principalmente aquela frase “Respeite o seu Planeta” e argumenta:  

Porque marcou muitas pessoas. A gente fala muito em respeito ao próximo, 
em respeito às crianças e animais, mas tem que falar primeiramente em 
respeitar o planeta, porque se não respeita o planeta todo mundo morre 
porque está todo mundo lá dentro (CONFORME ANEXO F – grifos 
nossos). 

 

Apesar de concordar que sensibiliza, RC (conforme Anexo D) parece 

mais cauteloso em sua resposta. Expõe, de forma clara e emocional, sua opinião: “Me 

sensibiliza, claro. Mas não que eu não ache que seja pouco, né? Eu sou um cara que 

sabe o que a natureza está precisando, e a natureza está precisando muito mais do 

que esta ação” e complementa colocando que as empresas que não fazem nem o 

mínimo, deveriam ser exterminadas: “O mínimo todas as empresas têm que fazer, 

tinha que ser lei. Recolher os dejetos que ela mesmo fabrica, cuidar dos rios, plantar 

arvores, cuidar de praças”. Pontua algumas ações da marca Macboot, e reforça:  

São ações que realmente valem a pena, mas eu ainda acho que são 
pequenas ações. Eu não posso falar que ali é o máximo e tal porque eu acho 
que temos caminhada para chegar lá ainda, e que bom que temos gás e 
espaço para isso (CONFORME ANEXO D – grifos nossos). 
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A fala de SP parece distanciar-se das demais. O supervisor relata que a 

marca não propaga as mensagens ambientais na área produtiva da marca:  

Eu acho que podia ser melhor nisso. Eu vejo em relação ao chão de fábrica. 
Eu acho que não tem muita divulgação daqui (referindo-se às áreas 
administrativa/desenvolvimento/marketing) em relação ao chão de fábrica. O 
que se faz aqui não é muito divulgado lá embaixo (CONFORME ANEXO E). 
 

A entrevistadora volta a reforçar a pergunta de forma diferente: “ É falado 

muito da questão ambiental lá embaixo? Assim, para vocês preservarem, 

participarem, etc? ”  E de forma direta SP responde: “para os funcionários lá de baixo 

não, essa área é falha” (conforme Anexo E). 

7) O apelo à questão ambiental promove o desenvolvimento da 

marca Macboot? Como? 

SP afirma que não. E relata: 

A gente podia começar desde o berço, tipo assim, separando nosso lixo aqui 
dentro: plástico, vidro e tal. Isso nós não temos, a gente joga tudo numa 
caçamba. Isso já ajudaria os funcionários a fazer isso em casa (CONFORME 
ANEXO E). 

 

Os demais entrevistados disseram que sim, que a questão ambiental 

promove o desenvolvimento da marca. AR (conforme Anexo G), apesar de afirmar, 

não se posiciona quanto ao porquê.  

MC (conforme Anexo F) enfatiza que “Sim, demais”, e parece relatar a 

formação de um núcleo ao redor da causa quando se posiciona:  

Porque a gente vê o mundo como está, com essas grandes queimadas, essas 
coisas e uma pessoa chega falando da natureza. Ainda tem muitas pessoas 
que apoiam e gostam, muitas pessoas verdes. Isso vem de encontro com 
muitas pessoas (CONFORME ANEXO F – grifos nossos). 
 

 RC demonstra sua afirmação de outra forma. Em um primeiro momento 

é enfático em sua colocação:  

Promove muito. Eu acho que as pessoas são preguiçosas em si e querem 
comprar produtos de marcas que façam por elas, o que eu acho um erro. 
Acho que temos que unir as duas coisas (CONFORME ANEXO D- grifos 
nossos). 

 

Com mais cautela no momento seguinte, fala de forma positiva: “Na 

verdade eu acho que tem pessoas que o fazem dessa maneira. Mas tem pessoas que 

compram de marcas que ajudam e fazem ações pela natureza, mas que também 

ajudam e se engajam em projetos”. 
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A questão seguinte buscou identificar mudanças de comportamento e 

ações dos funcionários, para com o meio ambiente, após anos de contato com a 

marca e seu discurso ambiental. 

8) Você sente que modificou, de alguma forma, suas atitudes 

em relação à questão ambiental por fazer parte da Macboot? 

Todos os entrevistados afirmam que sim. AR enfatiza:  

Isso aí sim [...] tanto tempo que eu trabalho aqui também né, lendo isso 
todo dia, não é possível que não iria ajudar em alguma coisa e descreve 
que hoje, quando vai jogar alguma coisa, já vai jogar sempre no lixo. Assim, 
tudo certinho (CONFORME ANEXO G - grifos nossos). 
 

SP menciona que hoje, apesar de não ter esta prática na empresa, 

“separa os lixos em casa” (conforme Anexo E). 

MC descreve: “Sim, claro. Essa coisa já estava dentro de mim. Mas 

quando eu comecei a trabalhar na Macboot, eu comecei a entregar mudas e tal, você 

tem algo para acrescentar, para melhorar” e pontua algumas de suas ações 

modificadas: “Eu não uso mais canudinho [...] não bebo mais refrigerantes e, com isso, 

não armazeno mais pets em casa”.  E descreve também a preocupação com as 

embalagens (conforme Anexo D). 

Quando questionado, MC também enfatiza que sim, “demais”. Expõe:  

Vou te ser sincero. Antigamente eu estava chupando um picolé dentro do 
carro e jogava o lixo fora do carro [...] conforme a gente vai trabalhando, a 
gente vai vendo que plástico dura mais de não sei quantos milhões de anos 
para decompor na terra (CONFORME ANEXO F) 
 

Ressalta a importância das mudanças de atitudes, que são gradativas, 

e da propagação dessas mensagens ambientais: “E o que acontece? As pessoas 

falam, mas só eu? Não, eu, eu falei para minha esposa, para os meus filhos, falei para 

os meus amigos, falei para os meus parentes” e relaciona diretamente o aprendizado 

adquirido com a marca Macboot:  

 

E isso através da marca, porque a gente era muito assim, cabeça fechada. 
Hoje as pessoas são visão fechada. Até o marketing, o marketing bem feito 
da Macboot eu acho que abre a cabeça de muitas pessoas (CONFORME 
ANEXO F – grifos nossos). 
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6.4.2.3 Consumidores da marca 

 

 

Foram entrevistados três consumidores, sendo um deles um consumidor 

intermediário, um lojista que compra a marca Macboot, indicado pelo gerente 

comercial para a entrevista, por possuir uma parceria com a marca há mais de 12 

anos. A seleção dos consumidores finais foi indicação do gerente da loja Macboot, 

que destacou alguns dos consumidores mais assíduos da marca. 

Foram, portanto, entrevistados: um consumidor final residente no 

município de Franca/SP (CON1), um residente no município de Ribeirão Preto/SP 

(CON 2) e o lojista da cidade de Bauru/SP (CON L). Com isso, duas das entrevistas – 

com consumidores de Ribeirão Preto e de Bauru – foram realizadas via Skype, sendo 

a terceira no ambiente de trabalho do consumidor de Franca/SP. Todas aconteceram 

em setembro de 2017 e com total colaboração dos participantes. Foram então 

gravadas e, posteriormente, transcritas. 

As perguntas foram abertas e tangenciaram conceitos ligados à compra 

do produto Macboot, ao diferencial da marca no mercado e questões relacionadas à 

sustentabilidade e à marca em geral.  

Foram apresentadas 11 questões a cada um dos participantes, que, por 

vezes, foram adaptadas e complementadas no processo da entrevista.  

A entrevista realizada com CON 1, consumidor final da marca há cerca 

de 10 anos, teve duração de 11’ 16” (conforme Anexo H). Com  CON 2 (conforme 

Anexo I), também consumidor final, há mais de 6 anos, durou 6’ 37”. Junto ao lojista 

a entrevista teve a duração de 7’ 46” (conforme Anexo J). 

A primeira questão apresentada buscou compreender a frequência com 

que os consumidores compram da marca: 

1) Com que frequência consome produtos da marca Macboot?  

Todos os entrevistados mencionaram, na realidade, a frequência de uso, 

e destacaram que o calçado é utilizado durante todo o ano, mas que por sua 

durabilidade, a compra não se faz necessária mais de 2 vezes ao ano.  

CON L (conforme Anexo J) confirmou que, enquanto lojista, faz compras 

mensais. 

2) Você integre com a marca em meio virtual? Se sim, qual? 
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Em geral, todos interagem de alguma maneira com a marca, em especial 

via Facebook e Instagram. CON L (conforme Anexo J) destacou que segue ainda, 

nestas redes sociais, Richard Rasmussem, garoto propaganda da marca. 

Ao adentrar aos valores da marca, passa-se à seguinte questão:  

3) Compra na Macboot por acreditar nos valores da marca ou 

somente porque gosta dos produtos? 

Há uma disparidade nas respostas desta questão. Enquanto CON 1 

(conforme Anexo H) fala de uma união entre os valores e o produto como 

impulsionadores da compra, CON L (conforme Anexo J) destaca claramente os 

valores e o discurso ambiental: 

Compro por causa de um diferencial que a marca tem num aspecto ambiental. 
Porque a gente tem que ser um comprador consciente também. Então, entre 
comprar um produto que não tem um apelo ambiental, independente do 
produto, eu prefiro comprar o que tem este apelo (CONFORME ANEXO J). 

 
 Por outro lado, de forma incisiva CON 2 (conforme Anexo I) prioriza o 

produto no momento da compra: “compro mais pelos produtos. Mas eu me simpatizo 

com as causas que eles colocam, que trabalham, essa coisa do meio ambiente e tal. 

Mas compro mais pelo produto”.  

4) Por que escolher um produto da marca? 

Primeiramente é unanime, na fala dos entrevistados, o foco dado ao 

produto e a seus atributos: conforto, qualidade, durabilidade, design e preço. Somente 

CON L (conforme Anexo J), relata a escolha por valor ambiental quando menciona 

que “também escolho porque tem essa questão de defesa ambiental que me atrai 

bastante. Eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos”.  

A questão seguinte buscou verificar a imagem da marca perante os 

consumidores entrevistados: 

5) Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente? 

Apesar de novamente, pelas vozes dos consumidores finais (CON 1 e 

CON 2), a marca ser identificada de forma evidente pela qualidade dos produtos, pelo 

destaque nacional dentro da linha adventure pelo custo benefício, é presente e pontual 

a questão ambiental. CON 1 (conforme Anexo H) relata: “ é uma marca que tem um 

apelo legal com a natureza e estão sempre buscando melhorar”.  Mas é CON L 

(conforme Anexo H) quem novamente enfatiza os valores, sem nem ao menos 

mencionar o produto:  
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Eu acho que a Macboot é diferenciada no mercado por todos esses aspectos: 
de não ter trabalho infantil, de usar uma cola que não é poluente, 
biodegradável, por ter essa preocupação com a reposição das florestas. É 
um conjunto de coisas na verdade que me atraem na proposta e no trabalho 
da Macboot.  

 

A seguinte questão foi apresentada com o intuito de verificar o conceito 

que cada um dos entrevistados detém sobre sustentabilidade. 

6) O que você entende por sustentabilidade? 

De imediato, todos os consumidores conectam o conceito à natureza e 

ao meio ambiente. CON L destaca: 

Sustentabilidade é todo aquele mecanismo de continuidade, em um 
processo que lá no final vai ajudar ao meio ambiente, vai melhorar este 
aspecto do meio ambiente, da qualidade de vida e tudo mais (CONFORME 
ANEXO J - grifos nossos) 

 

CON 1 (conforme Anexo H) propõe que “sustentabilidade é você tirar o 

mínimo da natureza, e o que você puder, retornar à ela com menos agressão possível. 

Eu acredito que isso é o principal da sustentabilidade”. E posteriormente relaciona 

sustentabilidade à marca Macboot: “é onde volto a falar que a marca faz isso, você vê 

a marca fazendo”.  

CON 2 (conforme Anexo I) busca diretamente relacionar o conceito à 

atuação da marca, quando menciona que a sustentabilidade é a ação da empresa 

minimizar seus impactos no meio ambiente. 

7) A sustentabilidade é um diferencial para a marca Macboot? 

Se sim, por que? Se não, por quê? 

CON 2 argumenta não saber como responder à questão e relata: “não é 

pelo fato dela ter essa questão de sustentabilidade que eu vou comprar a marca, 

entende? Mas acho legal que ela faça e trabalhe dessa maneira” (conforme Anexo I). 

CON 1 acredita que sim e explica seu posicionamento: 

É sim, porque você vê o trabalho do pessoal lá voltado para a natureza. Qual 
marca você vê por ai, que você entra no site do cara e você planta uma 
árvore? É real, eu já vi plantar, entendeu? [...] é real porque eu vivo, 
acompanho e convivo com a marca, eu vejo (CONFORME ANEXO H). 
 

O mesmo se faz presente na fala de CON L que destaca: 
 
Eu acho que sim, sempre achei. Eu acho que no mundo em que a gente vive, 
você ter uma proposta de replantar uma floresta, replantar árvores, de usar 
produtos que não agridam muito o meio ambiente, de cara eu acho que, para 
mim, já é uma conquista (CONFORME ANEXO J - grifos nossos). 
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8) Você acredita que tenha um papel na construção de um 

desenvolvimento sustentável? Se sim, qual seu papel? Se não, por quê? 

Todos os entrevistados acreditam que sim, no entanto os argumentos 

são diferentes. 

CON 1 relata que “vive do trabalho na natureza” e, por isso, entende seu 

papel como o mais difícil:  

Não é só trabalhar com a natureza e mostrar para as pessoas a natureza, é 
você conscientizar as pessoas de que tudo que está ali tem que ficar 
daquele jeito. E que se você puder fazer alguma coisa por ela (natureza), que 
faça com vontade. Você ouve muita gente falar, mas na verdade é pouca 
gente fazendo, pouca ação. Tem muito marketing, pouca ação. Meu trabalho 
é então conscientizar principalmente os mais jovens, porque eu acredito que 
são eles que vão nos ajudar a recuperar tudo isso. A natureza se recupera 
com bastante força, mas se você a ajudar ela recupera muito, mas muito mais 
(CONFORME ANEXO H – grifos nossos). 

 

CON L e CON 2 têm considerações similares e pontuam o ato da compra 

de marcas com destaque na sustentabilidade, de certa forma, como uma maneira de 

participar ativamente do desenvolvimento sustentável. 

Eu acredito que tudo é peça de uma engrenagem. Nada funciona sozinho. 
Não adianta a Macboot ter a proposta ambiental se eu não comprar a ideia 
(sugere como lojista) e depois dar continuidade. Embora tenha essa proposta, 
tudo acontece na compra e venda. Se eu não coloco isso aos meus clientes, 
o diferencial da marca, para fazer com que eles comprem o produto, eu não 
vou comprar também porque ele não vende e na verdade este projeto 
(ambiental) vai ficarl á engavetado (CONFORME ANEXO J). 

 

 Da mesma forma, CON 2 declara seu papel na construção do 

desenvolvimento sustentável: “eu estou fazendo parte da rede, né? Porque eu estou 

consumindo um produto dela e como cliente final eu acabo compactuando com a ideia” 

9) Você já participou da campanha “Clique e Plante uma 

Árvore? Se sim, por que? Se não, por que? 

CON 2 (conforme Anexo I) diz recordar-se da campanha, mas não se 

lembra se participou. CON 1 alega que participou pelo fato desta campanha ter um 

apelo interessante e descreve seu argumento:  

O que acho mais interessante não é eu ter tempo de plantar uma árvore, se 
você clicar, alguém planta para você, isso facilita e adianta o processo. Se 
você planta a sua e clica para alguém plantar, já são duas árvores 
(CONFORME ANEXO H - grifos nossos). 

 

A questão é apresentada a CON L também em outro formato, com o 

intuito de compreender se como lojista era feita uma conexão entre a campanha e 
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seus consumidores. Se estes eram informados da existência e do potencial da 

campanha. 

Prontamente, CON L relata que sim, que esta campanha gerou diversas 

ações para sua loja física. 

O Richard (Rasmussem) já foi até a loja umas três vezes. Já fizemos 
distribuição de mudas, então a gente busca orientar o consumidor do 
diferencial da marca Macboot. Geralmente, o cliente gosta do produto, acha 
legal, mas quando você fala desse diferencial, aí sim ele decide pela compra 
(CONFORME ANEXO J). 

 

A próxima questão apresentada teve o intuito de compreender o resultado da 

comunicação publicitária da Macboot, na mente dos consumidores entrevistados. 

10) A comunicação publicitária da Macboot te sensibiliza em 

relação à preservação do meio ambiente? 

CON 2 parece não considerar possível, diz não conseguir responder à 

questão com precisão, mas ao final relata: “é provável que no fundo sim” (conforme 

Anexo I)  

CON L (conforme Anexo J) prontamente responde que “sim, sensibiliza” 

e propõe que “hoje, qualquer empresa que esse foco voltado para a sustentabilidade, 

para o meio ambiente, atrai cada vez mais novas pessoas e talvez consumidores 

conscientes” e confirma, como lojista, que “isso influencia bastante nas vendas hoje”.  

Ao final, descreve a imagem da marca: “ Hoje, quando você fala em Macboot você já 

pensa em meio ambiente, em plantar árvores, em sustentabilidade, isso sem a menor 

dúvida”. CON L relata ainda, que dentro do ambiente de sua loja, este “esse visual 

ambiental da Macboot [...] com adesivos que tratam de meio ambiente, mostram 

pessoas fazendo esportes, todo um conjunto”. 

CON 1 igualmente acredita que sim, porque “são poucas as marcas que 

fazem isso hoje” e faz um comparativo com outras marcas do município de Franca/SP, 

que atuam no mercado adventure e que não tem este forte apelo ambiental: “em 

outras, até as caixas que eles falam que é de papel reciclado, as vezes é mentira”. 

A última questão apresentada tem relação com a modificação das 

atitudes em relação ao meio ambiente, por parte consumidores entrevistados. 
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11) Você acredita que venha modificando suas ações em relação 

ao meio ambiente ao longo do tempo? Se sim, como? 

De forma enfática, todos os entrevistados relatam que sim. Existe uma 

referência presente à questão dos resíduos, da separação dos lixos como uma 

modificação nas ações. 

Destaca-se, pela fala de CON L (conforme Anexo J), a presente 

preocupação do ser humano com o futuro, o que impacta em mudanças em prol do 

meio ambiente. O consumidor segue com discussão sobre o consumo como um ato 

de modificação em prol do desenvolvimento: “Se você usar produtos que tenham esse 

diferencial, eu acho que um pouquinho cada um fizer vai ter um resultado, um reflexo 

lá na frente”. 

Feita a apresentação e o resumo das entrevistas, passa-se ao seguinte 

item, com o intuito de analisar os dados coletados nas entrevistas aqui descritas. 

 

6.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Este item trata da análise dos dados coletados durante as entrevistas e 

a história de vida do proprietário da marca Macboot.  

A abordagem utilizada é a análise qualitativa que, para Minayo (1998), é 

desenvolvida também por meio da compreensão de significados, valores, crenças, 

atitudes, e corresponde à profundidade das relações e às operacionalidades de 

variáveis. É uma abordagem que se interessa pelas percepções e os sentimentos dos 

indivíduos sociais, o que é de interesse relevante para a presente pesquisa. 

Em primeira instância, adota-se, como método, a Análise de Conteúdo. 

De acordo com Chizzotti (2008, p. 98), 

a técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação 
(oral, visual, gestual [...] e tem por objetivo compreender criticamente o 
sentidos das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 
significações explícitas ou ocultas. 
 

A utilização deste tipo de análise, na presente pesquisa, se dá por meio 

da classificação de categorias de análise, buscando reduzir as informações advindas 

da comunicação estabelecida pelas entrevistas de forma a priorizar elementos 

essenciais aos objetivos propostos incialmente. 
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São, assim apresentadas duas análises: conteúdo e discurso. A primeira 

vincula-se à análise interna dos textos, considerando a inferência que se podem 

apontar. A segunda extrapola o nível textual e correlaciona-se com o contexto e com 

as práticas discursivas cotidianas, suas origens e efeitos. 

 

6.5.1 Análise do Conteúdo 

 

 

Após a apresentação dos perfis dos participantes da pesquisa e feita a 

descrição de dados coletados em campo, apresenta-se, a seguir, uma análise de 

conteúdo, subsidiada em Bardin (2011), que a considera como um conjunto de 

técnicas de análise que busca extrair o conteúdo de uma comunicação de forma 

sistematizada, para descrever as mensagens expostas. A autora considera como 

relevante a inferência que se pode obter na leitura dos textos, o que conduz o leitor 

critico a informações suplementares que se apoiam sobre alguns elementos da 

comunicação: “por um lado a mensagem (significação e código) e o seu suporte ou 

canal; por outro o emissor e o receptor, como polos de inferências propriamente ditos” 

(BARDIN, 2011, p. 133). 

A proposta então é verificar as mensagens, seus sujeitos, seu 

significado, analisando pelas entrelinhas o que a comunicação ou o texto propõe. 

Portanto, a análise constitui-se ainda como um elemento de indução de sentido, 

investigando de forma complementar a mensagem propriamente dita. 

 

6.5.1.1 Categorias de análise 

 

 

A análise é feita a partir da categorização dos dados. Para Bardin (2011, 

p. 117), “a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto” e segue critérios que interessam diretamente à abordagem do tema 

de estudo. Minayo (2010, p. 317) concorda e de forma complementar, argumenta que  

a categorização consiste num processo de redução dos textos à palavras e 
expressões significativas”. As categorias nada mais são que expressões ou 
palavras significativas extraídas da fala dos entrevistados, para que o 
conteúdo seja organizado.  
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Na busca por estes termos ou expressões significativas e pela 

organização do conteúdo coletado, neste item são apresentadas as três categorias 

utilizadas para a análise na presente pesquisa. São elas:   

 Discurso ambiental correlacionado à Macboot, a fim de 

conhecer a representação da marca aos olhos dos que com ela convivem.  

 Comunicação Publicitária e Branding, a fim de observar como 

se concretiza o discurso ambiental e sua relevância na gestão da marca. 

 Desenvolvimento Sustentável, a fim de observar, por meio da 

fala dos entrevistados, o conhecimento acerca do conceito. 

No Infográfico 1, ilustra-se a correlação entre as categorias de análise, 

a partir do modelo misto (com base no construto teórico discutido nos capítulos 

teóricos e, ao mesmo tempo, na imagem que o participante da pesquisa tem sobre o 

objeto de investigação). 

Assim, destacam-se as categorias: 

1) Discurso ambiental correlacionados à Macboot; 

2) Comunicação publicitária e branding 

3) Desenvolvimento sustentável 

 

Infográfico 1 - Diálogo entre as categorias de análise dos dados obtidos na      
pesquisa de campo e com o respaldo teórico. 

 

 
 
                  Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Os quadros seguintes foram construídos como subsídio à análise de 

conteúdo, a partir de paráfrases da fala de cada um dos participantes das entrevistas, 

relacionando-as à identidade da marca frente aos indivíduos que com ela convivem, 

e às três categorias de análise acima descritas (Discurso ambiental correlacionado à 

Macboot, Comunicação publicitária e branding e Desenvolvimento sustentável).  

As informações foram sistematizadas em três diferentes quadros: o 

primeiro, quadro 6, contendo a fala dos gestores, seguido pelo quadro 7, onde estão 

paráfrases referentes à fala dos funcionários e conclui-se com o quadro 8, em que são 

apontados argumentos dos consumidores frente às questões propostas. 

Na sequência são apresentadas as inferências que se pode fazer a partir 

de cada uma das categorias de análise. 
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 Quadro 6: Análise de conteúdo com gestores da marca     

        

MACBOOT Categoria 1  Categoria 2  Categoria 3 

 Identidade da marca 
DISCURSO AMBIENTAL 

CORRELACIONADO À MACBOOT 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E 

BRANDING 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

PM GM PM GM PM GM PM GM 

“ A marca é um 
estilo de vida” 

A marca é um 
estilo de vida 

Relaciona-se com 
sua história de 

vida. Crenças do 
proprietário= 

crenças da marca 

Propõe que existe 
uma conexão entre 
o ser humano e o 

planeta (o que 
também é proposto 

em campanha 
institucional da 

marca) 

Ação de 
Distribuição de 

mudas 

A comunicação 
propõe o conceito 

da marca, seu 
propósito, suas 

crenças 

Um olhar que 
prioriza a 

sustentabilidade 
ambiental 

Tem um olhar mais 
amplo ao 

desenvolvimento 
sustentável e traz à 

tona a esfera 
social, mas prioriza 
a sustentabilidade 

ambiental 

Relaciona suas 
preferências ao 

viver com o estilo 
da marca: “um 
estilo de vida, 

porque a gente 
gosta de viver ao 

ar livre, tem o 
gosto e o apreço 
pela natureza” 

Prioriza o conceito, 
a essência e o 
propósito da 
marca: “ela 

representa uma 
causa, uma 

responsabilidade” 

Meio Ambiente, 
natureza 

O discurso 
ambiental 

propagado pela 
marca é levado 

com preocupação, 
já que se sabe da 
responsabilidade 

por propagar essa 
mensagem 

Latões de lixo para 
eventos 

Preocupação com 
o planeta é exposta 

por meio da 
comunicação 
publicitária da 

marca 

Fala da 
necessidade da 

conscientização da 
possibilidade de 

cada indivíduo em 
auxiliar no DS 

Relaciona-se, 
também com a 
valorização das 
pessoas, do ser 

humano, do 
trabalhador dentro 
da fábrica: “São as 
pessoas que estão 
aqui que fazem a 

diferença”. 

A essência da 
marca está 

baseada em suas 
crenças 

Conecta a marca a 
uma forma de ver o 

mundo  

Com apelo 
emocional salienta 

a sua própria 
relação com a 

natureza, o que 
propõe que o 

discurso ambiental 
tem conexão com 

os valores do 
proprietário 

Temos 
“responsabilidade 

com nossos 
valores”. 

Preocupação de 
“colocar isso em 

prática”. 

Slogan: Respeite o 
seu planeta está 

em tudo 

Forma de Passar o 
estilo de vida da 

Macboot 

Ações da Macboot 
em prol da 

sustentabilidade: 
plantio em áreas 

degradadas, viveiro 
de mudas para 

distribuição, 
agrofloresta, horta 

comunitária, 
educação 

ambiental em 
parceria com 

escolas 

Trata de forma 
mais direta a 

sustentabilidade 
ambiental: 

“Sustentabilidade é 
saber que tudo que 
você fizer, que tudo 

que você faz à 
natureza tem 

impactos”. 
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MACBOOT Categoria 1  Categoria 2  Categoria 3 

 Identidade da marca 
DISCURSO AMBIENTAL 

CORRELACIONADO À MACBOOT 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E 

BRANDING 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

PM GM PM GM PM GM PM GM 

Produtos com 
qualidade “leveza, 

durabilidade, 
anatomia” 

O conceito 
“Respeite seu 

Planeta” 
representa a marca  

Acredita no papel 
de cada indivíduo 

na melhoria da 
questão ambiental: 

“”ser agente” 

Forte preocupação 
com o meio 
ambiente 

Comunicação 
publicitária = o 

primeiro lugar na 
divulgação da 

marca 

A comunicação 
teve importante 

papel no 
reconhecimento da 

marca, mas a 
equipe, as pessoas 

é que foram o 
diferencial 

Reconhece que 
são ações 

pontuais, e parece 
sempre disposto a 
ampliaras ações 
nesta questão 

ambiental 

Ações pequenas e 
positivas também 

são importantes no 
todo para construir 
um DS, cada um 
entendendo seu 

papel e 
“construindo uma 

rede”  

Produtos ideias 
para curtir a 

natureza 

Extrapola de forma 
direta o foco da 

marca no produto: 
“Não é só fazer 

calçado, tem muito 
mais a ser 
explorado” 

Plantio de Árvores 
é uma ação 

proposta e forte na 
marca 

Conecta o discurso 
também ao plantio 

de árvores, 
distribuição de 

mudas e educação 
ambiental 

Richard 
Rasmussen e sua 

identidade 
representam de 
maneira clara a 

marca 

Material de vitrine é 
um diferencial da 

marca e tem 
design conectado 
ao tema ambiental 

Propõe que para 
se chegar a um 

desenvolvimento 
sustentável é 

necessário que 
cada um saiba de 
seu papel nesse 
processo: “Se 

todos fizessem, se 
cada um fizesse”. 

Propõe o ”ser 
agente”. Se cada 

um faz a sua parte 
pode-se chegar a 

um DS. 

  
Marca com 
significado 

Plantar e respeitar 
o chão que se pisa 
é uma crença da 
marca e de seu 

proprietário 

Necessidade em 
expandir ações 

A intenção da 
marca é viralizar a 

mensagem 
ambiental 

Ponto de Venda 
em harmonia com 
temática ambiental 

Plantar e respeitar 
o chão que se pisa 
também é um ato 

em prol da 
sustentabilidade 

Acredita nas 
pequenas ações 

como 
modificadoras de 
um contexto: “Eu 

acredito é que nas 
pequenas ações é 
que vamos fazer a 

diferença” no 
mundo em prol de 

um DS. 



132 
 

 
 

MACBOOT Categoria 1  Categoria 2  Categoria 3 

 Identidade da marca 
DISCURSO AMBIENTAL 

CORRELACIONADO À MACBOOT 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E 

BRANDING 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

PM GM PM GM PM GM PM GM 

  
Respeite o seu 

planeta 
Responsabilidade 
de cada pessoa 

Confirma a 
existência de 

falhas na aplicação 
prática do discurso 

ambiental, mas 
expõe a 

consciência sobre 
isso ao intuito de 

constante melhoria 

Uma Filosofia para 
a marca (questão 

ambiental) 

Comunicação 
como forma de 

amplificar a 
mensagem de 
preservação 

    

  
Enxergar a vida de 

forma global 

Crença na 
propagação da 

mensagem 
ambiental como 
forma de instigar 
atitudes positivas 

Não propõe o 
discurso como 

único 
impulsionador do 

reconhecimento da 
marca 

Corridas de 
aventura: “Macboot 
Chauá”: ação que 

trouxe 
reconhecimento 
para marca no 

mundo do esporte 
e aventura 

Distribuição de 
mudas, corridas de 
aventura em meio 

à Serra da 
Canastra, e outras 

ações com 
Representantes 

auxiliam na 
consolidação da 

imagem interna da 
marca 

  

A necessidade da 
educação para que 

se formem 
indivíduos capazes 

de pensar e agir 
em prol da 

sustentabilidade 

    

Salienta a 
necessidade do 
Tratamento de 

resíduos  

O discurso 
ambiental tem forte 

conexão com a 
crença pessoal do 
fundador da marca 

Distribuição de 
mudas e apoio à 

projetos ambientais 
locais, sugeridos 

por representantes 
são ações pontuai 

da marca 

A imagem de 
Richard 

Rasmussen 
conecta os 

consumidores com 
a natureza de 

forma harmônica 

  

Deve fazer sentido 
para as pessoas 
participarem das 

ações senão, com 
o embate cultural, 
é difícil colocar em 

prática 
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MACBOOT Categoria 1  Categoria 2  Categoria 3 

 Identidade da marca 
DISCURSO AMBIENTAL 

CORRELACIONADO À MACBOOT 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E 

BRANDING 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

PM GM PM GM PM GM PM GM 

          

Educação 
ambiental: projetos 

junto à escolas 
públicas municipais 
em datas sazonais 

como o “dia da 
árvore” e o dia do 
meio ambiente” 

    

          

O discurso 
ambiental e “uma 
forma de levantar 
uma causa, ele 
existe”, mas a 
prática ainda é 

pequena” 

    

          

Enfatiza 
constantemente a 
necessidade no 
aumento e na 
constância das 

ações educativas, 
tanto no ambiente 

interno da 
empresa, quando 

externo 
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Quadro 7: Análise de Conteúdo com funcionários     

MACBOOT Categoria 1 

Identidade da marca DISCURSO AMBIENTAL CORRELACIONADO À MACBOOT 

SP AR RC MC SP AR RC MC 

Foco no produto ao 
destacar a marca 

Marca boa Marca reconhecida 
Marca que agrega 
à vida das pessoas 

Não está profundo 
a ponto de 

entranhar todo o 
universo da marca 

Parece não 
pertencer ao 

discurso da marca 

Houve um “start” 
para o discurso 
ecológico, um 

momento em que 
vira moda 

A marca possui 
uma reserva 

natural 

Prioriza a 
qualidade 

Marca normal 
Consolidada no  

Mercado 

Sugere uma marca 
que ajuda, por 

empregar pessoas 

Falta câmbio entre 
as áreas internas, 
para divulgação da 
questão ambiental 

O discurso se 
resume ao slogan 
em destaque em 

seu uniforme 

Trabalho com 
mudas e plantio de 

árvores 
Eles plantam 

Marca sincera no 
que faz 

Não sugere 
diferencial 

Tem Qualidade nos 
produtos 

Produto ótimo 

Preservar a 
Natureza é uma 

ordem de “respeite 
seu planeta” 

“Respeite seu 
Planeta” 

A temática 
ambiental abriu 
portas para a 

Macboot 

Ações de 
distribuição de 

mudas 

“Marca faz o social 
para os 

funcionários, ajuda 
muito” como quem 

entende 
responsabilidade 

social como ações 
positivas em prol 
dos funcionários 

(geração de 
empregos) 

 “Marca com bom 
serviço”, como 

quem se refere ao 
resultado do que 

fazem os 
funcionários 

Trabalha a questão 
ecológica de forma 

verdadeira 

Qualidade como 
diferencial 

Relaciona ações 
com Plantio de 

árvores 

Não tem 
conhecimento 

sobre as ações da 
marca 

Ações em torno da 
sustentabilidade 
são “pequenas 

ações”, mas temos 
gás para melhorar 

O proprietário cria 
“projetos” para 

inserção de 
funcionários na 

temática ambiental: 
“horta, oficina de 

reciclagem de 
resíduos”. 

Bom produto     

Entende a Macboot 
como uma marca 

ecológica e 
sustentável, que 

“ajuda a natureza” 

O discurso 
ambiental da marca 

deixa a desejar 

Não tem 
conhecimento 

sobre as ações da 
marca 

Utilização de cola a 
base de água, para 
não afetar o meio 

ambiente 

A marca é 
ecológica 
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MACBOOT Categoria 1 

Identidade da marca DISCURSO AMBIENTAL CORRELACIONADO À MACBOOT 

SP AR RC MC SP AR RC MC 

      

“ A Macboot é a 
cara do dono”, 

trazendo à tona o 
encontro entre as 

crenças ambientais 
do proprietário e a 

identidade da 
marca. 

O discurso 
ambiental não 

chega ao “chão de 
fábrica”. 

Não menciona 
mudas, plantas ou 

árvores 

O Discurso 
ambiental permeia 
a comunicação e 
ações pontuais da 

marca 

Produto para ir à 
natureza, para 

vivenciar a 
natureza 

        

Existe uma divisão 
entre funcionários 

de cima (áreas 
administrativas) e 
funcionários de 

baixo (produção) 

Afirma que falar do 
meio ambiente 
ajuda a marca  

Representantes 
são engajados no 
discurso ambiental 
e amplificam isso 

junto a 
consumidores e 

lojistas 

Durabilidade do 
produto é bom para 

o meio ambiente 

        
As ações deveriam 
começar de dentro 

da fábrica 
    

O Discurso 
ambiental está na 

crença do 
proprietário 

        

Se aprende com o 
exemplo, mas em 

alguns casos o 
exemplo da marca 

não é positivo: 
práticas 

sustentáveis 

    
A marca é “a cara 

do dono” 

              
É um marketing 

verdadeiro 

              

Confunde a marca 
com o proprietário 

ao mencionar a 
questão do meio 

ambiente 
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Categoria 2 Categoria 3 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E BRANDING DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SP AR RC MC SP AR RC MC 

O branding interno 
está falho precisa 

ser melhorado, 
está falho 

Aparenta não ter 
conhecimento 

sobre a 
comunicação da 

marca 

A questão 
ambiental está 

ligada à crença do 
proprietário: “é uma 
raiz profunda nele” 

A marca é “a cara 
do dono” 

Busca relacionar o 
conceito com a 

fábrica 

“Não tenho a 
mínima ideia” do 

que é 

A sustentabilidade 
com maior ênfase 
no ecológico, mas 

tangenciando o 
âmbito social 

“O Marquinho, a 
Macboot, tenta 

reaproveitar coisas 
que degrinem a 
natureza” em 

outros processos 

O discurso 
ambientalda marca 

deixa a desejar 

 Somente tem 
acesso ao slogan 

“Respeite seu 
Planeta” 

“Ele (proprietário) 
fala com carinho da 

terra, natureza” 

Confunde a marca 
com o proprietário 

ao mencionar a 
questão do meio 

ambiente 

Pensa em 
sustentabilidade 

como qualidade de 
produto 

Não possui 
repertório sobre o 

tema, não tem 
contato com 

discussões e/o 
informativos acerca 

do tema 

Comprar de 
pequenos 

produtores é um 
ato sustentável 

“Se a Macboot é 
uma empresa 

ecológica, é porque 
o Marquinho 

mostrou a cara 
dele” 

Importante divulgar 
a essência da 
marca também 

junto ao “chão de 
fábrica” 

Não argumenta 
sobre o lugar da 
comunicação na 

marca 

Representantes 
são engajados nas 

ações em meio 
natural 

Construção do 
branding por meio 

do propósito do 
criador da marca 

O exemplo é 
necessário para 

que se modifiquem 
ações 

Apesar de parecer 
fora do alcance do 
discurso, acredita 

que o convívio com 
marca modificou 
suas ações em 
relação ao meio 

ambiente 

Durabilidade do 
produto Macboot: 

“não descartável”, o 
que também auxilia 

no DS. 

A Macboot deveria 
ser um espelho 

para ouras 
empresas 

    

Representantes 
são parte 

importante nas 
ações de 

comunicação da 
marca: parcerias, 
layout de lojas, 
material de pdv. 

“É um marketing 
verdadeiro” porque 

a natureza se 
relaciona com a 

vida do criador da 
marca 

O exemplo é 
necessário para 

que se modifiquem 
ações 

 Ser sustentável  
“deve ser Respeitar 

o Planeta” igual 
eles falam 

Produzir o que se 
consome 

Sustentabilidade 
estritamente 
ecológica. 

Destaque para a 
fala: “a gente fala 

muito em respeitar 
as pessoas, as 

crianças, os 
animais, mas 

primeiro tem que 
respeitar o planeta, 
senão todo mundo 
morre. Está todo 
mundo lá dentro” 
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Categoria 2 Categoria 3 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E BRANDING DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SP AR RC MC SP AR RC MC 

    

Perdemos o foco, 
as ações 

diminuíram: menos 
mudas, menos 

campanhas 

Sustentabilidade 
auxilia no 

marketing da marca 

O convívio com a 
marca auxiliou na 
modificação de 

suas ações em prol 
de DS. 

  

Diminuir o uso de 
embalagens: 

sacolas garrafas 
pets, canudinhos 

Durabilidade do 
produto é bom para 

o meio ambiente 

    

Material de PDV 
com conexão com 

a natureza: 
destacou a marca 

no mercado 

Marketing baseado 
nas ações da 

marca: distribuição 
de mais de 1 

milhão de mudas, 
parcerias com 

ONGs, parcerias 
com projetos 

sociais 

    

A importância das 
pequenas ações na 
construção de um 
futuro sustentável 

Não prejudicar a 
natureza 

    

“A marca precisa 
de reciclar 

novamente, para 
que volte a propor 

mais ações em 
torno da 

sustentabilidade” 

O slogan da marca 
sensibiliza: 

“Respeite seu 
Planeta” 

    
Cada árvore tem 
um efeito positivo 
sobre a natureza 

Reaproveitar 
resíduos 

    

A temática 
ambiental abriu 
portas para a 

Macboot 

Vai de encontro 
com a crença de 

muitos indivíduos, 
forma núcleos: 

“pessoas verdes” 

    

Tangencia a 
questão do 
capitalismo 

consciente, como 
proposta para o 

DS. 

As ações em torno 
de um DS 

começam por cada 
um e se amplificam 
quando repassam 
para seus núcleos 

    
Distribuição de 
latões de lixo 

 “O Marketing bem 
feito abre a cabeça 
de muitas pessoas” 

    

“A natureza precisa 
muito mais do que 

essa ação a 
Macboot”, mas já é 
um começo, só um 

começo 
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Categoria 2 Categoria 3 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E BRANDING DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SP AR RC MC SP AR RC MC 

    
Engajamento em 

projetos com 
ênfase ambiental 

      

Ações se 
modificaram com o 

contato com a 
marca, penso mais 
sobre meu impacto 

na natureza 

  

    

Sensibilização por 
meio das 

campanhas, mas 
consciência de que 

as ações e a 
prática devem 

melhorar 

          

    

As pessoas 
“terceirizam” a 

responsabilidade 
ambiental quando 

compram de 
marcas com apelo 

ecológico 

          

    

“As pessoas 
querem que as 

marcas façam por 
elas” 

          

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Quadro 8: Análise de Conteúdo com consumidores    

MACBOOT Categoria 1 

Identidade da marca DISCURSO AMBIENTAL CORRELACIONADO À MACBOOT 

CON 1 CON 2 CON L CON 1 CON 2 CON L 

Destaque para imagem 
relacionada à qualidade, 

ao produto e sua 
durabilidade 

Prioriza a imagem da 
marca relacionando-a 

ao produto e seus 
atributos: conforto, 

durabilidade, design 

Relaciona-se de forma 
intensa com a identidade 

ambiental da marca 

Reconhece o discurso 
relacionado à marca 

instantaneamente 

O discurso não item 
impacto sobre a imagem 

da marca 

O discurso é natural à 
marca, relaciona-se com 

a verdade da marca 

“A melhor marca 
nacional de adventure” 

Marca com custo 
benefício interessante 

(sendo o benefício 
atribuído ao produto) 

Destaque à causa 
defendida pela marca 

Parece próximo à marca 
e ao discurso produzido 

Conhece o discurso de 
forma superficial: Sabe 

apenas que a marca fala 
de meio ambiente 

É um discurso de “defesa 
ambiental” 

“Marca com interessante 
apelo ambiental” 

  

Valida o produto e seus 
atributos, mas prioriza os 

valores da marca: 
ecologia, respeito ao meio 

ambiente 

Propõe um extrapolar do 
discurso à prática da 

marca 

Desconhece qualquer 
ação da marca em torno 
do discurso ambiental 

Pertence ao discurso e 
este se relaciona com 
sua maneira de ver o 

mundo: “quero deixar um 
mundo melhor para os 

meus filhos” 

Marca com “interessante 
relação entre custo/ 

benefício” 
  

Uma marca verdadeira na 
questão ambiental 

Discurso de respeito e 
preservação da natureza 

  
O discurso tem potencial 
comercial, interessante 

para sua atuação 

Marca ecológica     
Valoriza o discurso e o 

relaciona à sua vida 
pessoal e laboral 

  
É um diferencial da 

marca no mercado e na 
vida dos indivíduos 

Marca que detém sua 
confiança  

    
Discurso verdadeiro, 

real, intrínseco na marca 
  

Está presente nas ações 
da marca: “preocupação 

com a reposição das 
florestas, uso de cola 

não poluente, plantio de 
árvores, distribuição de 

mudas” 

“Verdadeira no que faz”     

A marca é acessível e 
ajuda os que se 

interessam e participam 
efetivamente deste 

discurso 
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Categoria 2 Categoria 3 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E BRANDING DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

CON 1 CON 2 CON L CON 1 CON 2 CON L 

O discurso extrapola 
para ações práticas: 

distribuição de mudas, 
plantio de árvores, apoio 

à projetos ambientais 

Reconhece, 
superficialmente, que 

existe um apelo 
ambiental na 
comunicação 

O apelo ambiental está 
presente nas campanhas 

e ações: adesivos 
relacionados à natureza, à 

conexão benéfica entre 
homens e natureza” 

O desenvolvimento 
sustentável é 

estritamente relacionado 
à natureza, ao meio 

ambiente 

Desenvolvimento 
sustentável relaciona-se 

exclusivamente com 
meio ambiente 

Desenvolvimento 
sustentável relaciona-se 
com a natureza, com o 

meio ambiente, com sua 
preservação e 
perpetuação 

O branding é facilmente 
reconhecido e conecta-
se diretamente com sua 
maneira de viver a vida 

A comunicação, as 
campanhas não o 

sensibilizam 

Reconhece a importância 
das campanhas na venda 

dos produtos 

A conscientização (da 
preservação, da 

perpetuação e do 
respeito à natureza) é 

essencial ao 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Para se chegar a um DS, 
diminuir impactos 

negativos e danos ao 
meio ambiente, por parte 

das empresas 

Tornar o mundo melhor 
para as próximas 
gerações é uma 

preocupação 

Acredita na melhoria das 
ações da marca 

Sua compra não se 
relaciona com a 

questão ambiental 

A Macboot tem “visual 
ambiental” 

Relaciona o consumo e a 
conexão com marca com 
apelo ambiental ao DS: 

“Não é eu ter tempo para 
plantar uma árvore, se 

você clicar alguém planta 
para você” 

A separação dos 
resíduos é uma atividade 
que cada indivíduo pode 
fazer em prol de um DS 

Reconhece as ações da 
marca como pequenas 
ações em prol do DS: 

“Você ter uma proposta 
de replantar uma 

floresta, replantar uma 
árvore, de usar produtos 
que não agridam o meio 
ambiente, para mim já é 

uma conquista”. 

A comunicação expõe 
uma verdade na vivência 

da marca 
  

O apelo ambiental da 
marca não o seduz de 

forma direta 
  

Conecta-se de forma 
intensa com a marca em 
diversos canais, inclusive 

virtuais. 
  

O discurso ambiental é 
um claro diferencial para 
a marca no mercado de 

Franca/SP. 
  

Relaciona o consumo de 
marcas com apelo 

ambiental, a uma ação 

em prol de um DS 
(Terceirização da 

responsabilidade de 
cada indivíduo) 

Relaciona consumo, 
compra e venda com um 
potencial no auxílio do 

desenvolvimento 
sustentável: venda e 

amplificação de discurso 
promovem a marca, que 

promove ações 
(Ciclo comercial) 



141 
 

 
 

Categoria 2 Categoria 3 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E BRANDING DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

CON 1 CON 2 CON L CON 1 CON 2 CON L 

Reconhece, avalia 
positivamente e exalta a 

campanha “Clique e 
plante uma árvore” como 
um diferencial da marca 

Se existe uma 
sensibilização com as 
campanhas, se dá de 

forma inconsciente 

Avalia de forma positiva a 
conexão da marca com 

Richard Rasmussem 
    

Ações individuais em prol 
do DS conectam-se com 

separação de lixos e 
consumo de marcas 

ambientalmente 
responsáveis 

Reconhece o trabalho da 
marca como um trabalho 

de conscientização 

Não está conectado à 
marca virtualmente, não 

pertence ao discurso 
e/ou ao universo 

proposto pela marca 

O branding é construído 
na verdade vivenciada 

pela marca, que realmente 
conecta-se ao tema 

ambiental 

      

    
Participa das campanhas 
e as replica e seu ponto 

de venda 
      

  
 Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Considerando as falas dos entrevistados, pode-se afirmar que a 

Macboot é identificada, pelos gestores da marca, por um estilo de vida. Há a bandeira 

de se viver ao ar livre, juntamente à natureza, salientando o cuidado de preservá-la e 

respeitá-la. Existe, então, uma gestão que extrapola a proposição funcional de valor e 

conecta-se, de maneira mais intensa, a marca à vida dos indivíduos. 

Quando se trata da identidade da marca, por meio fala dos funcionários 

e consumidores, destaca-se sua proposição funcional, associando a marca a um 

produto de qualidade, com relevância e reconhecimento no mercado nacional. De 

certa forma, dois dos funcionários, mais especificadamente os que se relacionam com 

a área produtiva, exaltam sua crença no lado positivo da marca com seus 

trabalhadores, mas parecem destacar o fato da geração de empregos como um 

diferencial da marca, dando a entender que cumprir com a responsabilidade social é 

fator distintivo no mercado. 

Condecora-se, também, o vínculo ao tema ambiental, dado pela imagem 

de uma marca ecológica, que defende e estimula a defesa da preservação do meio 

ambiente e do respeito à natureza. 

A marca defende, sobretudo, este contexto de bons produtos para 

vivenciar a natureza e pretende ser inserida nele, se observadas as estratégias de 

comunicação. Não se trata de um produto produzido em contexto sustentável, mas 

que pode ser inserido em um mundo de natureza preservada. 

Quanto à categoria 1: Discurso ambiental correlacionado à Macboot, 

verifica-se um discurso proveniente incialmente da crença do proprietário, de seus 

valores, que extrapolam o pessoal e são absorvidos e propostos como essência da 

marca. Os dois universos, pessoal e profissional, portanto, fundem-se, afirmação que 

se fortifica na menção de um dos funcionários: “a Macboot é a cara do dono”. Uma 

relação com a natureza, com o viver ao ar livre, com o respeito e a preservação, 

demonstrado, de forma simplificada, por meio da preocupação com o plantio de 

árvores, o respeito ao solo e às espécies. 

O fato de se estabelecer a conexão da marca à temática ambiental por 

meio da crença do proprietário, demonstra que o foco das ações não está somente 

em uma ação distintiva de marketing, ainda que esta abra portas para a empresa no 

mercado e se torne seu diferencial. Isso fica claro na articulação feita por dois dos 
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consumidores, que entendem o discurso ambiental como uma verdade vivenciada 

pela marca, e que propõe a ela a construção de uma identidade sólida. 

No entanto, pode-se inferir, também, que existe uma consciência de que, 

ainda que a marca defenda a causa ambiental, o que é reconhecida pela maioria dos 

entrevistados, o caminho para a prática sustentável está só no início. Existe uma 

preocupação em assumir esses valores como institucionais, e isto vem traduzido na 

responsabilidade da melhoria nas práticas cotidianas da marca, o que se infere pela 

fala de gestores e funcionários. Ambos valorizam as ações já realizadas, mas 

assumem a necessidade de intensificação das ações em prol da questão ambiental. 

Muitas de suas ações ambientais são exploradas pela comunicação, 

mas não parecem infiltradas em seu ambiente interno. O fato é constatado por meio 

das vozes dos funcionários da linha produtiva, podendo-se inferir que o discurso 

propagado e presente na essência da marca, não está disseminado uniformemente 

entre os funcionários, parece estar mais na fala dos que mais se aproximam ao 

proprietário e suas crenças. O fato dos funcionários não estarem uniformemente 

engajados “na causa” demonstra que são mais fortes as crenças do que as práticas 

propriamente ditas.  

Os representantes parecem ser os que mais participam do discurso, o 

que possivelmente relaciona uma intenção de sua utilização também como diferencial 

de mercado. 

Enfim, quanto ao discurso ambiental, resume-se que, para os 

entrevistados: 

 provém diretamente das crenças pessoais do proprietário; 

 refere-se a uma crença em prol da sustentabilidade; 

 está relacionado ao plantio de árvores; 

 relaciona-se também com a preservação da natureza; 

 ocupa-se da preocupação com a separação dos lixos; 

 existe uma noção parcial do conceito de sustentabilidade. 

Quanto à categoria 2: Comunicação Publicitária e Branding, salienta-

se que a comunicação publicitária prioriza o destaque para a essência ambiental, o 

propósito da marca, suas crenças e valores, em detrimento do foco no produto e em 

seus atributos, o que intensifica a proposta de sua identidade relacionada a um estilo 

de vida e a construção de seu branding, mas que foram transportados da crença 
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pessoal para a marca, não tendo sido construídos como um percurso de ação de 

marketing. O argumento se sobressai, na fala de um dos entrevistados: “a questão 

ambiental é uma raiz profunda nele (proprietário) [...] ele fala com carinho da terra, da 

natureza”.  Com isso, existe uma crença de que as ações de comunicação são 

verdadeiras, pois refletem a verdade nos conceitos do fundador.  

Infere-se um extravasar do discurso, que permeia a construção do 

branding e que vai de encontro à maneira de certos indivíduos vivenciarem o mundo, 

apresentando campanhas em que o homem se conecta, de maneira respeitosa e 

harmônica, com a natureza, que junto das demais ações, em torno da comunicação, 

parecem estimular e propagar uma consciência ecológica. 

No entanto, argumenta-se ainda que a conexão com a natureza, 

essencialmente nas ações de marketing, “abriu portas para a marca”, que se viu 

adentrar ao mercado com mais força, no momento em que a linha adventure e toda a 

temática ambiental tornam-se moda. Com isso, infere-se que, ainda que exista a 

essência ecológica na marca e que, por muitas vezes, sua comunicação publicitária 

tenha sido feita, de maneira assistemática, ao longo do tempo, admite-se apropriar-se 

da temática também como diferencial de mercado, o que fez com que a comunicação 

se tornasse, aos poucos, sistematizada. 

Aparecem os representantes como impulsionadores de ações e 

parceiros na comunicação publicitária, levando aos lojistas a essência ecológica da 

marca, por meio de materiais de vitrine e ponto de venda.  Parecem ser os funcionários 

que mais se relacionam com o branding e a comunicação da marca, demonstrando a 

já mencionada presença, de certa sistematização nas ações de comunicação. 

A comunicação tem papel relevante no reconhecimento da marca, tanto 

interna quanto externamente. Por outro lado, é possível inferir um completo 

desconhecimento das ações publicitárias e do branding da marca, por parte do 

funcionário que permanece unicamente na área produtiva.  Destaca-se, com isso, não 

haver ênfase no branding interno, já que a área produtiva parece alheia às ações, 

práticas e ao discurso ambiental, existindo quase uma separação imaginária entre os 

funcionários “de cima” (áreas administrativas, representantes, área de marketing e 

desenvolvimento), mais próximos ao proprietário da marca, daqueles da área 

produtiva.  
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As práticas com ênfase ambiental são subsídio à edificação do branding 

e estão expostas em ações como: o plantio de árvores; o viveiro de mudas; as lixeiras 

doadas; a distribuição de mudas junto à representantes, lojistas e comunidade em 

geral; a presença da marca em escolas para atividades de educação ambiental; o 

apoio a projetos ligados a preservação ambiental por diversas partes do país e às 

corridas de aventura, ora propostas pela marca, ora com sua participação. Em todas 

estas ações, existe a presença da logomarca e do slogan: “Respeite seu Planeta”, 

referenciando a ação com suporte publicitário. 

Reconhece-se a força mercadológica que as campanhas e o branding 

da marca têm, gerando impacto direto nas vendas, por meio da conexão estabelecida 

com indivíduos com o mesmo estilo de vida, mesmos valores ou aqueles que ao 

menos “terceirizam” a responsabilidade ambiental. 

Infere-se a intencionalidade comunicativa de, para além de afamar a 

marca, ampliar a visão para a causa ecológica, de viralizar a mensagem de 

preservação e perpetuação e de conectar claramente a marca a essas mensagens. 

Também, no centro da comunicação publicitária, o destaque para a conexão da marca 

com Richard Rasmussem, biólogo e apresentador de TV com reconhecimento 

nacional, que se tornou o garoto propaganda, um argumento de autoridade utilizado 

pela marca, que ao usar os produtos em suas expedições junto à natureza, auxilia na 

construção de sua identidade, afamando as causas defendidas pela marca por meio 

de programas televisivos, uma ação construída de forma sistemática, previamente 

planificada. 

Existe uma preocupação com a comunicação da marca, que expõe os 

valores. Entende-se que a propagação dessas mensagens gera a cobrança dos 

consumidores e pretende-se, com isso, intensificar e melhorar as práticas. 

Entende-se, ainda, que existe uma crença na possibilidade de uma 

educação ambiental, por parte da comunicação da marca, principalmente quando 

todos os entrevistados admitem terem modificado, de alguma forma suas condutas 

pessoais em relação ao meio ambiente, depois de interagirem por anos com as 

mensagens propagadas ou mesmo unicamente com o slogan da marca ”Respeite seu 

Planeta”.  Um dos funcionários, de maneira direta, afirma: o “marketing quando bem 

feito e verdadeiro, abre a cabeça de muitas pessoas”. 

Portanto, o que se pode sintetizar sobre a comunicação é que: 
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 exalta a sustentabilidade como meio ambiente, sobretudo no que 

se refere ao tratamento de lixo e ao plantio de árvores; 

 associa o produto à uma produção sustentável; 

 associa o homem à natureza por meio do produto; 

 o testemunhal de Richard Rasmussen, em favor da marca, é um 

emprego de argumento de autoridade e facilita a conexão de 

consumidores com a marca; 

 existe a associação do produto com a natureza e suas causas, 

sendo um elo de transformação: o sujeito sai de um estágio A – é 

transformado com a ajuda do produto – e chega no estágio B; 

 o Slogan “Respeite seu Planeta” é impactante, sugestivo, 

autoritário (verbo no imperativo), interage com o público quando 

menciona “seu” planeta. 

 Quanto à categoria 3, Desenvolvimento Sustentável, nota-se uma 

dificuldade por parte dos entrevistados em conceituar o termo, e um total 

desconhecimento de seu conceito, se observado na categoria acadêmica, por parte 

dos funcionários da área produtiva.  

Quando definido, o conceito conecta-se diretamente à questão 

ambiental, ecológica, definindo a preservação da natureza, o convívio harmônico com 

ela, diminuindo os impactos negativos sobre ela, como prioridades na construção de 

um desenvolvimento sustentável. Apenas um dos entrevistados tangencia a esfera 

social do desenvolvimento e a propõe como parte na ação em prol de um efetivo 

desenvolvimento. 

Em geral, faz-se presente a crença de que as pequenas ações são 

necessárias para um desenvolvimento sustentável, o que traz à Macboot o conforto 

de que o primeiro passo já está sendo dado, por meio do plantio de árvores, 

reflorestamento, da distribuição de mudas, do uso de produtos menos prejudiciais ao 

meio ambiente, como a cola. No entanto, enfatiza-se com constância a necessidade 

de melhoria deste processo pela marca. Apenas um dos funcionários destaca a 

necessidade da marca ampliar sua prática internamente, desenvolvendo ações de 

comunicação que auxiliem na educação, que também deve ser feito pelo seu exemplo 

interno. 
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Pela fala dos gestores, reconhece-se o papel de cada indivíduo na 

construção de um desenvolvimento sustentável, de que todos devem se conscientizar 

do reflexo de seus atos possibilitando, por meio de suas condutas, novos horizontes. 

Isto nos remete diretamente ao “ser agente e não paciente”, proposto por Sen (2010a), 

e é destaque na fala dos gestores. A educação parece ser o caminho escolhido para 

que a construção de indivíduos com capacidade de interpretar seu papel no contexto, 

para que o desenvolvimento sustentável não seja prejudicado por embates culturais. 

Outro aspecto importante a esta consideração está na relação do 

consumo com o desenvolvimento sustentável, advinda da crença de que, comprando 

um produto de uma marca com ações consideradas ambientalmente responsáveis faz 

com que o consumidor auxilie, de forma indireta, no desenvolvimento. 

Enfim, em análise, baseada nos preceitos teóricos, acadêmicos e 

metodológicos, admite-se que os indivíduos, em geral, têm um conhecimento parcial 

do conceito de sustentabilidade.  

Tratar de sustentabilidade, nas falas analisadas, é direcionar o 

pensamento à questão da natureza, do meio ambiente, da preservação e do lixo. 

Partindo desta análise, observa-se que o conceito de sustentabilidade é abrangente, 

e o que está presente na fala, na prática e na divulgação das marcas em geral, está 

apenas no início do potencial advindo de estudos acadêmicos.  

O senso comum, que conecta a sustentabilidade à preservação da 

natureza, é então representado na visão propagada pelas marcas, inclusive a 

Macboot. No entanto, faz-se necessário validar os esforços da marca em destacar, de 

maneira positiva, o olhar à natureza e a as prioridades da conexão respeitosa entre 

seres humanos e meio ambiente. 

Por fim, sobre a categoria 3, é possível destacar:  

 que permanece apenas em um vértice do tripé da sustentabilidade: 

somente meio ambiente, questões econômicas e sociais, por vezes, 

parecem contrariar a questão da sustentabilidade. Ainda sobre a 

questão ambiental, parece ser integrada à marca já que está mais 

fortemente conectada às crenças do proprietário;  

 a marca parece andar junto ao meio ambiente, ao lado dele; 

 as pequenas ações são reconhecidas como sustentáveis, mas existe a 

crença na necessidade de ampliação das práticas. 
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6.5.2 ANÁLISE DE DISCURSO – UM OLHAR SOBRE A ORDEM 

 

 

No item, para além dos textos produzidos nas coletas de dados, 

discutem-se os sentidos que o discurso produz na constituição de sujeitos e da 

sociedade, em Foucault (2007), no que conceitua como A ordem do discurso.  

Nos estudos de Foucault (2007), defende-se a relevância do contexto e 

como ele se constitui, a partir de relações de poder e saber. É preciso esclarecer, para 

tanto, o que o autor chama de discurso:  

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seus acontecimentos aleatórios, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 2007, p. 9). 
 

O discurso, para o autor, é uma manifestação, uma rede de signos que 

tem força ideológica, um produto social, e que registra ou muitas vezes reproduz, os 

valores postos em uma sociedade. No entanto, possui mecanismos de controle, de 

delimitação, de seleção, de organização.  

 Para Foucault (2007, p. 36-37), nem todos os indivíduos estão aptos a 

compartilhar, a participar e a reproduzir o discurso, já que existe uma relação entre o 

discurso e o poder. 

Trata-se de determinar as condições do funcionamento do discurso, de impor 
aos indivíduos que os pronunciam um certo número de regras e assim, de 
não permitir que todo mundo tenha acesso a ele. Rarefação, desta vez, dos 
sujeitos que falam; ninguém entrará na ordem dos discursos se não satisfizer 
a certas exigências, ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo.  
 

A afirmação do autor demonstra o pertencimento, ou não, de certos 

indivíduos a determinados discursos. Prioriza, com isso, a relação de poder existente 

nesta proposição, e o quanto o indivíduo pode, por não, participar do discurso quando 

se apropria do poder e do saber.  

Foucault (2007, p. 26) afirma que “é provável que não se possa explicar 

o papel positivo e multiplicador do discurso se não se levar em conta sua função 

restritiva e coercitiva”.  

Em razão de possibilitar uma análise do discurso, o autor propõe quatro 

princípios a serem utilizados como método para a análise: o primeiro deles, a inversão 

adota uma postura crítica frente ao discurso, recortando estrategicamente algum 

trecho do texto para, em seguida, inverter o significado proposto, negando e 
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colocando em evidência seus significantes. Observa-se, com isso, as estratégias de 

rarefação, em especial aqueles que se referem aos comentários e as falsas 

universalizações. O segundo, o princípio da descontinuidade, em que a leitura atenta 

dos discursos prova a não existência de um contínuo de verdade evolutiva nos 

discursos. “Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 

cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” (FOUCAULT, 2007, p. 

50). O princípio da especificidade, em que o discurso, pronunciado por autores de 

renome, validados como detentores do poder do discurso, não torna os significados 

propostos verdades universais e absolutas. O quarto e último princípio, o da 

exterioridade, fixa fronteiras ao discurso, iniciando por questionar o propósito deste e 

restringindo, de forma pontual, a busca de um núcleo de verdades significativas. 

A partir dos conceitos e métodos definidos por Foucault (2007), parte-se 

à análise do discurso contemporâneo de sustentabilidade, propagado e absorvido por 

entre as sociedades, e que se torna discurso próprio a todos efeitos que circundam os 

indivíduos, inclusive o consumo, e transformam gradativamente a relação do homem 

com o mundo.  

Assim, descrevemos resumidamente, a ordem do discurso que trata da 

sustentabilidade, constituindo o homem, o espaço e o tempo contemporâneos, 

especialmente nas práticas de comunicação.  

Tornou-se instigante, durante o percurso de análise dos dados, a 

compreensão de como este discurso se dá na sociedade, e de como é absorvido e 

propagado por aqueles que não são seus disseminadores. O quanto entranha, ou não, 

os universos individuais? Quando não entranha, qual o distanciamento que ele 

proporciona e por que não ser parte desse discurso? Por escolha? Por incapacidade? 

Por distanciamento? A quem pertence esse discurso? 

O discurso está posto em um mundo contemporâneo, que trouxe 

mudanças gradativas para a sociedade, modificando a maneira de viver, de interagir 

e, consequentemente, de ser dos indivíduos. Não há como negar que a sociedade 

tecnológica, a tecnologia em si, e toda sua velocidade, modificaram os valores, a vida 

e as prioridades dos sujeitos nela inseridos. Há uma modificação relevante, nas 

questões pertinentes ao tempo e ao espaço, que se dissolvem sobre a rapidez e a 

interação tecnológica, que permitem ser e estar de formas diferentes com o mundo. 
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As barreiras se abriram com a globalização e a internet e o mundo tornou-se um vasto 

território a ser explorado também à distância. 

Este mundo, para Bauman (2001), tem destaque por sua dinâmica, por 

ser veloz e incessante. Como já mencionado em capítulos anteriores, o autor o 

entende como a vivência de tempos líquidos, onde nada se constitui em prol da 

solidez, nada foi feito para durar. A tão sonhada liberdade individual parece pertencer 

aos sujeitos, que apesar de gozarem desse artifício, se veem responsabilizados pelos 

resultados de suas ações.  Para o autor, a sociedade contemporânea está então, na 

busca constante por realizações, por prazer, por valores, talvez pela vivência das 

incertezas que circundam o futuro e que trazem, aos indivíduos, angústia e 

instabilidade, o que, de certa forma, demonstraria a total entrega dessa geração ao 

entretenimento e à tecnologia. 

O homem contemporâneo passa, então, a ser um homem permeado e 

construído também pela mídia que o circunda. A mídia que está presente nas redes 

sociais acessadas e interligadas por todo o mundo, nos jornais, na TV, nas imagens 

dispostas pelas ruas, nas atitudes propagadas por indivíduos tidos como referência, 

nos pontos de venda ao redor do mundo, nas campanhas publicitárias propagadas 

pelas marcas. Com isso, compreendendo por meio de Bauman (2001), que o consumo 

se tornou parte da ideologia desse tempo contemporâneo, e que se transformou no 

elemento central da criação de identidade dos indivíduos, pode-se entender que a 

comunicação publicitária também constitui o homem, por meio de suas imagens e 

mensagens.  

Tendo em vista a vivência das incertezas futuras e das já mencionadas 

discussões acerca da insustentabilidade da vida no planeta, na apresentação dos 

encontros mundiais em prol de um desenvolvimento sustentável, dos acordos 

ambientais propostos e assinados pelos países desenvolvidos, desde a década de 

1980,  é por meio da mídia e de suas mensagens que se compreende a existência de 

uma ordem do discurso, disseminada ao redor do mundo, e que tem como tema 

principal a sustentabilidade em todas suas esferas. 

Vive-se, então, nesta ordem do discurso. Uma ordem que constrói e 

dissemina valores entre as sociedades. Um discurso propagado pela mídia, pelos 

governantes, pelos ambientalistas e que passa, aos poucos, a ser assimilado pelas 

corporações, marcas e até mesmo pelo marketing, que vem conectando suas ações 
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e assumindo-o como centro em seu planejamento. Portanto, um discurso advindo dos 

que detêm o conhecimento dos efeitos negativos da ação humana na vida de todos 

os seres, da necessidade de exaltar um bem-estar social, de melhorar a relação 

homem/natureza, homem/homem, homem/planeta, traçando como prioridades o 

respeito às diferenças, à natureza, à vida humana, sem nunca esquecer da 

necessidade do viver em torno da economia. 

A sustentabilidade tornou-se, com isso, um valor disseminado pelas 

sociedades, ao que tudo indica, como uma maneira de controle, de breque na intensa 

velocidade proposta pelo mundo contemporâneo, nas prioridades ligadas ao 

consumo, ao imediatismo da vida neste novo tempo e neste novo espaço. 

Um discurso que parece querer quebrar o paradigma desta sociedade 

pós-industrial, vivenciada em tempos presentes. A ordem do discurso que impõe, ou 

ao menos sugestiona, novos formatos de vida, onde a consciência coletiva, a empatia 

e o bem-estar social são valores essenciais.  

 E como se dá este discurso? Partindo das mídias, extrapolando seu 

universo e adentrando a prática das organizações, como exemplo a ser seguido por 

cada indivíduo. Priorizando, inclusive, demonstrar a importância do ato individual em 

prol do coletivo, a relevância de cada pequena ação na construção de um futuro 

comum e sustentável, uma referência novamente ao “ser agente” de Amartya Sen, na 

construção de indivíduos capazes de agir, pensar e se conectar ao mundo entendendo 

seu fundamental papel na edificação de novos futuros. 

Sendo assim, como mencionado em capítulo anterior, já é possível 

assistir a novos formatos de viver e estar no mundo, onde o compartilhamento em 

todos os âmbitos (de moradias, de espaços de trabalho, de roupas, de carros, de 

tempo) torna-se um apelo sustentável, um ato de preservação da energia individual, 

da vida, do tempo, do dinheiro. A disseminação contínua de diferentes estilos de vida, 

como o vegetariano, o vegano, em que a sustentabilidade e o respeito com a vida dos 

seres no planeta é prioritário. A ênfase dada ao poder individual de ação, proposto na 

chamada “geração dos makers”, que autônomos, se veem capazes de participar 

efetivamente da construção do que consomem e, com isso, tornarem-se agentes 

transformadores.  

É por este viés sustentável e que vai ao encontro das as prioridades 

desta nova geração, que marcas ao redor do mundo se conectam, propondo interação 
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e disseminando estes valores. E é então, nesta ordem do discurso que entra a 

Macboot, priorizando de forma particular, em suas ações e campanhas, a 

sustentabilidade em sua esfera ambiental. Travando um discurso, que dissemina as 

práticas de pequenas e pontuais ações de plantio de árvores, de reflorestamento, de 

preocupação com resíduos e distribuição de lixeiras, contextualizadas, tanto com a 

relação pessoal e, portanto, emocional de seu proprietário com o discurso sustentável, 

quanto com a viralização das mensagens de preservação, de respeito e de amor para 

com a natureza, para com a vida no planeta. A crença no início das ações e na 

necessidade de disseminação das práticas, traz a intencionalidade pela busca de 

indivíduos que acreditem e compartilhem este discurso. Ao mesmo tempo, um 

discurso que parece incluir aqueles que já são informados ou estão culturalmente 

preparados para receber e assimilar seu potencial e que, ao mesmo tempo, ainda não 

intervém em favor de uma educação ambiental propriamente dita e, portanto, ainda 

não se constitui como um discurso penetrado de forma igualitária na sociedade. 

Outra consideração importante em relação ao discurso da 

sustentabilidade, que se propaga pelo mundo, é a identificação imediata com a esfera 

ambiental, quase sempre como a única ou a prioritária no fazer sustentável da 

sociedade contemporânea, o que demonstra a propagação midiática enfatizada nesta 

esfera e um conhecimento superficial por parte dos indivíduos e organizações, o que 

torna as ações propostas um universo parcial, que anda em paralelo ao tema do 

desenvolvimento sustentável. 

Compreendendo que a ordem do discurso da sustentabilidade tem suas 

limitações e, no entanto, é propagada por meio das mídias e marcas, parte-se à 

compreensão de como é constituído esse discurso por meio da comunicação da 

marca Macboot. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

As marcas contemporâneas têm buscado responder ao seu entorno e 

conectar-se com os valores, as crenças e as necessidades das novas gerações, 

aparentemente mais preocupadas em discutir, conscientemente, o futuro das 

sociedades. As prioridades foram modificadas e, consequentemente, o consumo, tão 

intensificado no último século, base também na construção da identidade dos 

indivíduos, no ato de participar de grupos, de interagir e de pertencer a núcleos, 

passou e vem passando por modificações. 

Mais do que mencionar novamente o ato do consumo consciente e a 

propagação intensa de ideais com este viés, o importante para este estudo foi 

concentrar atenção em como as marcas reagiram a estas mudanças. Como passaram 

a construir suas narrativas e a interagir com seus públicos? De que forma os discursos 

publicitários se apoderaram desses valores? Se, em certo ponto, Guattari (2000) havia 

nos proposto que a mídia, ou imprensa, produzem subjetividades serializadas, o 

mesmo autor nos fez crer na possibilidade de fugir aos viciosos círculos de 

serialização e a tornar possível uma pequena revolução. Portanto, utilizando de uma 

possibilidade que o próprio autor concede, a pesquisa voltou seu olhar a dois 

propagadores de identidades: o consumo e a comunicação publicitária, que inseridos 

em uma sociedade globalizada e tecnologicamente ativa - subentende-se 

culturalmente informada -, conectam-se àqueles com mesmos ideais. 

O mais interessante pensamento a este respeito é o que invade o 

universo da pesquisadora, que se vê olhando ao marketing, sua área de atuação, de 

forma diferente; não podendo dispensar sua função relacionada à venda, e à produção 

de capital, o trabalho proporcionou e efetivou um pensamento do marketing como um 

dispositivo de mudanças, um difusor social, que pode e deve propagar mensagens 

que auxiliem os indivíduos na função de tornar possível um mundo melhor, ainda que 

tenha sido enfatizada, neste percurso, a melhoria apenas na questão ambiental. 

O discurso advindo do marketing da Macboot, foco deste estudo, tomou 

para si o tema ambiental  e o visitou, a partir daí, em todas as ações de comunicação: 

na criação da logomarca, no slogan “Respeite o seu Planeta”, nas campanhas sazonais 

e nas perenes (“Clique e Plante uma Árvore”, “Conexão Terra”) e na identidade visual 

do website. A pesquisa proposta concentrou-se, então, na discussão da possível 



154 
 

 
 

relação entre o discurso ambiental e seu efeito de sentido na vida e na prática dos 

indivíduos que interagem com a marca, não esquecendo do impacto dessas 

correlações no desenvolvimento sustentável. 

 Porém, extravazando o âmbito discursivo, a questão ambiental se fez 

presente em ações práticas muito pontuais: o plantio de árvores, a distribuição de 

lixeiras, as pesquisas em torno da biodinâmica, entre outras. Ainda no âmbito da prática, 

onde as mudanças são percebidas e valoradas, descreve-se uma marca que exalta seus 

valores e pretende vivenciar e proporcionar a vivência de uma natureza preservada, 

sem, para isso, adentrar a questões produtivas mais profundas, que diretamente 

auxiliem no desenvolvimento sustentável. Ainda assim, salientando a necessidade 

urgente de mudanças no eixo ambiental da sustentabilidade, reconhece-se a relevância 

das práticas e dos projetos propostos pela marca Macboot, passando a compreender 

que dada a sua essência, advinda como dito da crença pessoal do proprietário – o que 

é mencionado tanto em sua aparição e enunciado que constituem e afirmam a identidade 

da marca no vídeo, quanto na fala de funcinários e consumidores – a marca constrói 

valores sustentáveis e os dissemina por seu discurso publicitário.  

Pode-se então voltar à concepção proposta por Kartajaya, Kotler e 

Setiawan (2010), e situar a marca Macboot como um propagador ambiental, cuja 

missão relaciona-se a criação de consciência entre grupos de usuários sobre a 

importância da preservação do meio ambiente, promovendo a causa e a 

disseminando por meio de seus processos comerciais, ação já contemplada pelas 

práticas da empresa. 

De fato, a marca é apresentada, tanto no vídeo, quanto nos argumentos 

dos entrevistados, como “uma forma de ver o mundo”, um “estilo de vida”, em que a 

relação positiva com a natureza é revisitada com constância. Entende-se, pelas análises, 

que a construção de sua identidade se deu de maneira lenta e de forma assitemática, 

partindo quase sempre de uma necessidade da vivência pessoal de uma natureza 

preservada para a prática de esportes ou para o simples convívio harmônico com o meio 

natural. As propostas de construção de identidade estão pautadas na articulação de 

ideias surgidas aleatoriamente, e que vão se somando à crença ambiental, que por se 

tornar discurso social vigente, auxiliou na fundação dos alicerces da marca, na gestão 

da empresa e se tornou o eixo central de seu branding. 
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Validando todos os esforços da marca, os consumidores, funcionários e os 

gestores entendem seu fundamental papel educativo. Na fala de um dos entrevistados, 

um olhar ao maketing como um disseminador social, revelando que as mídias podem 

também participar ativamente da edificação de parâmetros mais humanos e de humanos 

mais responsáveis. De fato, a conexão da marca com a sustentabilidade ambiental traz, 

para o convívio dos indivíduos entrevistados, o pensamento e a reflexão sobre suas 

atitudes. 

O fato é que estes valores são parte de um desenvolvimento sustentável, 

não o todo dele. Por meio da abordagem teórico-acadêmica e das análises efetivadas 

no percurso da pesquisa, pode-se observar um distanciamento entre os conceitos de 

desenvolvimento sustentável acadêmicos e o conhecimento empírico dos indivíduos e 

das instituições acerca do tema. Existe, neste percurso, um distanciamento de ideias e 

uma parcialidade da definição do conceito, entendido somente como uma melhoria em 

um de seus eixos: o ambiental. O conceito acadêmico, discutido e abordado no trabalho, 

expôs a visão de um desenvolvimento sustentável onde o ambiental, o social e o 

econômico caminham lado a lado. No entando, conclui-se que a menção à 

sustentabilidade ainda caminha, na concepção dos indivíduos, sempre pelo viés 

ambiental, tornando fundamental a ampliação dos repertórios. É necessário que as 

concepções acadêmicas cheguem até as empresas, e que hajam esforços e parcerias 

entre a mídia, as escolas e os educadores, no intuito de se compreender a imensidão 

que engloba o conceito. O conhecimento amplia horizontes e, provavelmente, 

ampliará o eixo de ação das marcas contemporâneas. 

Quando se volta a atenção para o conhecimento do conceito, por meio das 

vozes dos indivíduos entrevistados na marca Macboot, nota-se que o discurso de 

sustentabilidade propagado pela marca parece quase sempre pertencer a um grupo 

culturalmente preparado para recebê-lo. No caso do vídeo e de sua narrativa, encontra-

se isso de maneira mais evidente: uma linguagem profissional que cria paradigmas de 

uma crença ambiental já planejada em ações futuras (biodinâmica e agrofloresta) e que 

não explicita seus conceitos e, portanto, parece necessitar de certo “saber prévio”. 

Verifica-se o mesmo na fala de alguns entrevistados: existe um distanciamento entre 

aqueles alheios ao convívio do prorietário e o conhecimeno da causa ambiental. A 

afirmativa é proveniente de inferências que se pôde tirar da fala de dois entrevistados, 
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que pertencem ao universo por eles reconhecidos como “chão de fábrica”, ou seja, são 

funcionários da área produtiva.  

Com isso,observa-se, por meio de algumas falas, certa alienação ao tema 

ambiental, reforçando a necessidade da marca em fortalecer seu branding interno e 

incorporar por completo a temática da sustentabilidade ambiental, deixando-a entranhar 

diferentes âmbitos e setores produtivos, para que possa de fato ser considerado um 

plano educativo e tornar-se alicerce do branding da marca.  

Em resumo, na articulação dos dados analisados, entende-se a Macboot 

como uma marca que se encontra no caminho da construção de uma identidade que 

auxilia e constrói valores sustentáveis, que além de auxiliarem diretamente no 

desenvolvimento econômico da marca – posto que é um discurso valorado atualmente - 

, traz consigo um aporte ambiental relevante e, de certa forma, entre erros e acertos, 

auxilia a informar e a educar os indivíduos. Entender sua comunicação publicitária como 

um espaço de transformação social é relevante para a marca, que poderia, ainda, 

articular-se primeiramente em seu ambiente interno, propondo ações educativas e 

sugerindo que seus funcionários, de qualquer que seja o setor, se transformem em 

agentes reais, em militantes da causa. Para isso, o “saber ouvir”, a fim de compreender 

as reais necessidades de seus funcionários, para auxiliá-los na formatação de 

alternativas para práticas e ações que de fato façam sentido a eles.   

Retomando a problemática e o objetivo do trabalho, considera-se 

respondida à questão da pesquisa e efetivado o objetivo de compreender a relação 

existente entre o branding ambiental e o desenvolvimento sustentável, a partir da 

comunicação publicitária da marca, e com efeitos nas vozes dos indivíduos que com 

a marca interagem. 

A pesquisa permitiu confirmar algumas das hipóteses levantas 

inicialmente, mas apontou a necessidade de alguns reforços para que duas das 

hipóteses possam se constituir como afirmativas: 

A primeira a ser confirmada baseou-se na hipótese de que a empresa 

Macboot, que investe e define estratégias de branding é geralmente avaliada, de 

forma positiva por seus colaboradores e por seus consumidores. Por meio da 

fala dos entrevistados, com especial atenção à forte e duradoura conexão de 

consumidores com a marca, e também da narrativa proposta no vídeo, tornou-se 

possível afirmar a questão. 
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 A questão do respeito ambiental agrega valor à marca Macboot. 

Além de hipótese, esta foi uma das questões diretamente apresentadas aos 

entrevistados e, por meio de suas falas -  em especial à fala dos gestores - foi possível 

confirmá-la, conectando-a ainda ao fato da valorização do termo sustentabilidade 

ambiental, por parte da moda e de seus universos na contemporaneidade. 

A terceira hipótese: há, por parte dos consumidores segmentados, 

maior interesse por produtos cuja marca declara-se social e/ou ambientalmente 

responsável, é também confirmada pelas análises. A menção de um dos funcionários 

ao fato de os indivíduos buscarem a “terceirização” da consciência ambiental, na 

crença de que seu papel no desenvolvimento sustentável se relaciona tão somente 

com o consumo de marcas ambientalmente conscientes. 

Uma das hipóteses não confirmadas no caminhar da pesquisa, já 

mencionada no texto anterior, propunha-se a compreender se os consumidores e os 

funcionários da marca estão envolvidos no discurso de responsabilidade 

socioambiental. Verificou-se que existe, entre os funcionários, uma distinção sobre 

os efeitos de sentido do discurso ambiental, o que colabora com o pensamento de que 

nem todos estão, de forma igualitária, participando do discurso proposto pela marca. 

A última das hipóteses trazia a seguinte afirmação: valores como 

credibilidade, confiança e lealdade estão presentes na interação entre a marca 

com ações de branding ambiental, consumidores e funcionários, e podem 

produzir um valor agregado, auxiliando em seu desenvolvimento e, 

consequentemente, servindo de referência a ações de outras indústrias do polo 

de calçados de Franca/SP. Considera-se que a hipótese está parcialmente 

confirmada, visto que diversas vozes expõem indiretamente estes valores, porém nem 

todas. Mas, considerando o vídeo e o discurso ali exposto, pode-se concluir que 

apresenta um reforço a esses valores e discorre sobre um caminho que a marca vem 

tomando e que, possivelmente, proporcionará a efetivação da hipótese em um futuro. 

Por fim, entendendo ter atendido às demandas iniciais do trabalho e 

respondidas às primeiras inquietações da pesquisadora, julga-se procedente que esta 

pesquisa possa auxiliar para a reflexão acerca da comunicação publicitária e a 

necessidade de assumi-la como um difusor de valores sociais e provável 

impulsionador na constituição de subjetividades e práticas sociais. Espera-se “plantar 

mudas” de novas inquietações e pensamentos e abrir portas a novas pesquisas e 
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novos pesquisadores, em favor de um olhar mais consciente e questionador aos 

aportes construtores de subjetividades contemporâneos. 
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ANEXO A - HISTÓRIA DE VIDA DO PROPRIETÁRIO DA MARCA 
MACBOOT 

 
Legenda:  
N (Naomi, entrevistadora) 
PM (Proprietário da marca) 

 
N: Queria abrir para que você contasse a sua história de vida. 
PM: Eu sou de Delfinópolis, né?  Vim para Franca na década de 70. Família de 8 irmãos. Meu pai antes 
mexia com fogos. Depois a gente veio para Franca e montamos uma fábrica para a família inteira, então 
trabalhava a família numa uma fábrica de calçados familiar. Ali eu aprendi a mexer com calçados desde 
pequeno né. Desde os 7 anos eu sou sapateirinho, graças a Deus (risos). 

Aí aprendi a fazer todas as funções na área de calçados, né? Era bem artesanal na época e 
peguei gosto pela coisa e desde os meus 13 eu venho lá tentando inventar uma fábrica, tentando 
montar uma fábrica, montar meu próprio negócio. Desde os 13 anos. Fazia minhas botininhas, ia pra 
Delfinópolis, trocava em cachaça e voltava. Trabalhava mais uma semana, sexta-feira depois do 
almoço metia o dedão na estrada e ia pra Delfinópolis, levava umas botininhas nas costas, não tinha 
dinheiro, trocava numas cachaça, pagava umas cachaça pros amigos e voltava de carona também 
(risos). 
N: Vocês mantinham casa em Delfinópolis ainda? 
PM: Não, nós não tínhamos casa. Eu sempre ficava na casa dos amigos, tipo folgando nos amigos. Aí 
a gente ia para a cachoeira, muito gostoso, ia para o Claro, que era um lugar assim com poucas visitas 
né!?. Tinha um amigo meu que era dono do Claro, o Dauto, levava a gente sempre para lá. E a gente 
foi pegando gosto por essas idas, por essas vindas também, aquelas lembranças da natureza 
principalmente né? E a gente foi associando, eu fazendo uns bootzinhos e tal, fui fazendo as botinhas 
tal com as apropriações de acordo com a natureza e paralelamente eu vinha fazendo uns produtos de 
mercado né, que o pessoal realmente usava. Então eu fazia uns outros estilos que era Cacareco, 
chamado Cacareco, Salsichão ou Walabi né? Na época. Isso há 20, 25 anos atrás. E meu mercado era 
para o Rio e para o Nordeste, não tinha nada a ver com o que está acontecendo. 
N: Isso ainda era a fábrica familiar ou já era seu projeto? 
PM: Não, aí já era meu mesmo né? 
N: E já tinha essa conexão da bota de fazer esporte? 
PM: Isso. Eu já fazia minhas botinhas, fazia minhas botinas, sempre subindo a Serra. Fazendo umas 
botinhas para fazer o esporte e sempre vendo a natureza né? Sempre aquela situação negativa né, 
com a interferência do homem judiando. A gente acaba sentindo né? Acaba se conectando a essa 
situação. E, a gente vai fazendo uma correlação instintiva, realmente, com a natureza. Quando você 
vai e vem para esses lugares de natureza quase virgem né, você volta mais à natureza do que à cidade. 
Até hoje eu sou assim: Quando eu vou para lá eu fico com saudade de voltar já rapidinho. Dá vontade 
de ficar lá. 

E aí vim fazendo as botinhas, né. Em um dado momento, há 10 anos, 12 anos atrás, a gente 
teve uma ideia de pegar sementes e botar num saquinho e colocar dentro das caixas e falar ou, vou 
começar, se eu não posso distribuir árvores, vou começar a distribuir sementes para a galera né? E 
deixar uma mensagenzinha, quem sabe alguém planta né? Sei lá, de mil, se um plantar já é uma vitória 
né? 

E aí a gente teve essa ideia. Aí a gente foi no jardim zoobotânico conversar com o Célio 
Bertelli, na época ele tomava conta lá. Demos a ideia para ele, ele virou e falou assim: “pensava que 
só tinha meu irmão de doido, mas eu vejo que tem mais por aí” (muitos risos). Ou, ele acreditou na 
ideia, gostou da ideia né, e nos ajudou bastante. Tem uns plantios que estão lá no jardim zoobotânico 
até hoje, eu acho que ele chegou a plantar, se não me engano, cerca de, sei lá, quase 1 milhão de 
árvores. Nós fizemos o apoio lá. Ele conseguiu recuperar uma grande (enfatizando) área lá que i ser 
um lugar urbano, que o pessoal ia botar predinho e ele conseguiu plantar isso lá. Hoje as árvores devem 
estar com uns 15 anos ou mais.   As árvores devem estar com uns 10 metros de altura, virou uma 
floresta lá. É incrível o lugar. Vale a pena você ir lá até tirar umas fotos lá pra complementar. A gente 
tem talvez também algum material aí. 

Enfim, a gente começou a divulgar isso. De uma forma assim natural, né? Sem pensar que 
isso, certo? poderia ser uma situação assim positiva na questão comercial, na questão de marketing. 
Independente disso né, a gente faz por instinto mesmo, é de coração mesmo. 

E a gente começou a, com o Célio Bertelli, o aprendizado de plantar mudas. Aí nós montamos 
um viveiro, e começamos a plantar mudas há uns 10, ou mais, ou 15 anos atrás, numa média, por ano, 
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de aproximadamente, umas 150 a 200 mil mudas ano. Hoje eu estou na faixa, mais ou menos, de umas 
30 a 40 mil mudas. Venho praticando o plantio de árvores nativas e a gente vem distribuindo isso 
gratuitamente para a população na medida do possível. Essa é uma correlação que a gente fez com a 
natureza né? E respeitando o planeta né. Por aí, acho que a gente teve esta ideia, essa sacada de 
fazer isso e é o que a gente gosta de fazer né? 
N: E você nasceu na Serra né? Estou vendo atrás de você um quadro grande da Serra da Canastra, 
isso tem toda conexão com a sua vida hoje? 
PM: Com certeza, com certeza. E a gente agora vai apoiar o pessoal na Serra da Canastra. A gente 
vai ajudá-los a fazer a sinalização agora, recente. 
N: No parque? 
PM: É, no parque. Porque lá vive uma comunidade já há mais ou menos 70 anos, já bem enraizada lá. 
E o pessoal do governo está querendo fazer de 70 mil hectares para 200 mil hectares e o pessoal de 
Delfinópolis está querendo apoiar essas famílias para não os tirar de lá, essas comunidades que vivem 
lá. Acho que são até centenários. São ali da Gurita, Gurita debaixo, Gurita de cima, Serra do Cemitério. 
Acho que vai até lá pra Vanda afora, o Reinaldo da Babilônia. Todo aquele complexo ali que vai virar 
parque. Uma comunidade grande ali viu. Porque você pega ali na região de Delfinópolis e vai perto até 
Olhos D´água. A região de Delfinópolis é uma das maiores que têm, é maior que a de Passos. 
O pessoal quer sinalizar, estão fazendo um movimento lá, independentemente de qualquer coisa, para 
ver se conscientiza o pessoal para não virar parque lá. 
Então, é mais ou menos isso assim, em relação a minha história de vida, de trabalho tem esse 
envolvimento muito forte com Delfinópolis mesmo. 
N: E a Macboot, a marca, neste contexto da sua história de vida, ela surge quando? 
PM: Ah, sim, a Macboot ela surge em 94 (pensando para responder). 
N: Você tinha outra fábrica que fazia botinhas antes? 
PM: Mas aí, que entrei com força total, foi no ano de 2004 mais ou, que deu esse revés, mas já existiam 
os Macboots né? A marca mesmo já existia.  
N: E o que significa Macboot? 
PM: Macboot é uma homenagem póstuma que eu fiz para um amigo meu que falava: O Mac, cadê meu 
boot? Aí eu juntei as duas...ô Mac, cadê meu boot. E eu acabei não dando o boot para ele, você 
acredita? Porque ele queria um boot que eu não fazia, eu ia comprar, mas não deu tempo de eu 
entregar o boot para ele e eu deixei a homenagem (muitos risos). 
N: E antes da Macboot você já fazia as botas mesmo, no estilo adventure? 
PM: Antes eu fazia as botinas mesmo né? Botas, butinas. Essas botas western, botinas de roça. Depois 
eu vim modernizando, né? Botando uma sola vaqueiro, os passadores mais reforçados, os passadores 
diferentes, uma forma mais diferente e vim mudando isso.  
N: Não existia ainda muito esse conceito de adventure? 
PM: Não, não existia muito isso. Isso foi mais ou menos em 2004, 2003 que eu comecei a implementar 
um pouco mais isso. Em 2008 começou o auge dessa linha. ...então foi assim, é isso. 
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ANEXO B - ENTREVISTA COM GESTOR - (PM) 
 
1) Como você define a marca Macboot? 
PM: A marca Macboot? Eu defino ela como um estilo né? Para nós é um estilo de vida a marca, porque 
a gente gosta de viver outdoor, gosta de viver ao ar livre né, neste sentido, tem o gosto e o apreço pela 
natureza. Plantar e respeitar o chão que a gente está pisando. Saber entender isso melhor e 
desenvolver produtos que tenha uma situação positiva para isso. Produtos que você possa ir para 
qualquer tipo de terreno e ter uma segurança em todos os quesitos que vão no produto né? A gente 
prima muito pela leveza, resistência, pela durabilidade, pela anatomia, pela respirabilidade do produto, 
então respeitando todos esses conceitos. 
2) Quais os valores, sociais, políticos, econômicos, que se pode atribuir à marca, de 
maneira geral? 
PM: Eu diria que de uma maneira geral é na questão ambiental mesmo, na questão socioambiental. A 
gente faz um trabalho de distribuição de mudas, a gente faz um, participa de eventos distribuindo latões 
de lixo para uns eventos, para que o pessoal não sair atirando lixo na natureza ai, como se o chão 
fosse realmente um cesto de lixo...tem um lugar pra cada coisa, e cada coisa tem seu lugar (risos). 
3) O que fez com que a marca se tornasse conhecida? 
PM: O que fez isso foi uma (não completa a frase). Teve um auge da linha que a gente trabalha né, 
que é a linha outdoor. Esse auge começou em 2008, e como toda moda vai vem, e perdurou até os 
anos 2013, 2014. Hoje não é tão moda mais, já é uma necessidade a Macboot né? Na verdade, no 
nosso caso já é quase um workboot né? 
A marca aproveitou desse espaço para se solidificar e hoje eu diria que a Macboot está muito mais um 
workboot que uma coisa de moda, dentro desse contexto. 
4) Qual o lugar da comunicação publicitária na divulgação da 
marca?  
PM: O lugar que você fala é o local? 
N: Não, assim de o quanto a comunicação publicitária auxilia e auxiliou na divulgação da marca? 
PM: Eu diria que foi muito importante. Ocupou o 1º lugar né? Foi a primeira coisa. A divulgação também 
através dos nossos parceiros né, que nós tivemos, com nossos representantes sendo guerreiros e 
divulgando isso com a gente junto aos lojistas, junto às campanhas com o Richard, que nos ajudou e 
nos ajuda bastante até hoje.  
N: O Richard entra quando na Macboot? 
PM: Já tem um bom par de anos. No mínimo 6 anos. Acho, se não me engano que entrou em 2011. 
Seguimos em parceria ainda e hoje ele está muito forte no youtube, o Richard. Montou um canal, que 
ta legal, o trabalho dele é muito legal, é muito educativo, acho que é muito salutar para quem assiste. 
Eu gosto do trabalho dele, independentemente de qualquer coisa. 
5) A marca se tornou conhecida em razão exclusiva da  
comunicação publicitaria, e/ou há outros fatores relevantes? Explique. 
Eu acho que o que auxiliou também foi o momento da moda né? Acho que o momento da moda auxiliou 
a dar esse boom também, porque (valorização do adventure). Nós entramos com uma linha na hora 
certa, no momento certo e com a publicidade aliada também. Então juntou as duas coisas no time certo. 
6) O que você considera como sustentabilidade? 
Hoje está (pensamento longo) acho que a gente está engatinhando nessa questão da sustentabilidade 
ambiental. Eu diria que é você ser responsável por tudo aquilo, acho que todo mundo, por tudo aquilo 
que a gente produz de resíduo. Acho que é uma responsabilidade de cada pessoa, de cada um. A 
gente dar o valor. Olha o animal, vê se ele vai lá e faz as coisas e deixa sujeira na natureza. Mais ou 
você olhar para o animal e ver o que a gente deveria fazer né? E a gente faz totalmente, mesmo sendo 
racional, ao contrário...é um absurdo isso. 
Eu acho que a lógica reversa entra muito aí. (risos). 
7) Você considera que a marca Macboot representa uma ação ou um discurso em prol da 
sustentabilidade? 
Eu acho, eu diria que é um começo (enfaticamente falando começo), mas é uma ação entre o que a 
gente fala e que a gente faz. A gente tem as distribuições de muda. A gente já distribuiu muita árvore 
aí que muita criança plantou com o pai e hoje é orgulho dos pais chegarem e vir até nós mostrar fotos 
disso: tipo, olha aqui a árvore que meu filho plantou! Olha, ela está tão grande, está tão bonita. E eu: 
hannn? (muitos risos). Olha que gostoso, para mim, o retorno disso não tem coisa melhor no mundo, 
porque parece que, sei lá, você está distribuindo seres, você está distribuindo vida, você está 
distribuindo energia, porque cada árvore vai ser uma casa de vida, de várias vidas, né? Isso é um 
barato. 
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8) Quais as práticas sociais que são realizadas para agregar a  
marca ao valor da sustentabilidade? 
Algumas práticas a gente faz, né? A gente tem, já há anos a gente participa com o berçário da dona 
Nina, a gente tem a chácara sorriso também que a gente tem um trabalho, a gente tem também um 
trabalho com o IMA. 
N: E este trabalho tem alguma relação com a questão ambiental também? 
PM: Não, aí é só assim, só na questão social mesmo, né? 
N: E as práticas da Macboot em relação à sustentabilidade? Você falou algumas delas né? 
PM: A gente fez e faz plantios em áreas degradadas. A gente tem uma reserva aqui perto de Franca 
também, que a gente recuperou uma parte da mata. Nós temos uma reserva também no Mato Grosso, 
né? São milhões e milhões de árvores também que a gente tem lá. Seria isso. 
Tem os apoios também, por exemplo Forró da Lua cheia distribuímos lixos, na Agrishow também 
distribuímos os lixos para o pessoal não atirar o lixo no chão, recolhendo os resíduos. Nas festas que 
tem em Franca a gente distribui também. São vários tipos de festa. Que a gente distribui para o pessoal 
não jogar o lixo na cidade. 
9) Sustentabilidade é um diferencial na marca Macboot?  Pode 
se referir à sustentabilidade em qualquer dos âmbitos: humano, social, econômico, ambiental. 
Eu tenho certeza! Porque foi feita uma pesquisa, por uma empresa do Sul, e foi abrangido em várias 
cidades e a primeira marca mais lembrada em relação a socioambiental foi a Macboot. Não posso te 
precisar isso, o Flamarion vai te falar melhor quem é a empresa. Isso é muito interessante. E a gente 
tem que ta sempre fazendo um movimento em prol disso daí. A intenção da gente é isso viralizar. Se 
todos fizessem isso, se cada pessoa fizesse um pouquinho disso, imagina? Se cada um tiver o hábito 
de botar uma sementinha em um recipientezinho qualquer e sair distribuindo ou plantando por aí. Numa 
vida quantas árvores você poderia estar plantando para tentar repor as que forma tiradas, né?  
10) Qual a relação da Macboot com o desenvolvimento sustentável? Comente. 
Aparentemente a questão já havia sido respondida em outro momento da entrevista, por isso foi 
eliminada. 
11)  O apelo à sustentabilidade ambiental, na comunicação publicitária, promove o 
desenvolvimento da marca Macboot? Como? 
Creio que sim, porque está tudo ligado né. Todas essas ações que vc faz com um apelo, se transforma 
em uma conscientização, vai se transformando em uma consciência e aí o cara: “Putz, ganhei essa 
mudinha aqui num ato de distribuição que vocês fizeram e me apaixonei pela marca”. Quer dizer, 
existem relatos assim e as pessoas começam a fidelizar por esse simples gesto. Então eu acho que 
tem muito a ver. O pessoal, tem muita gente consciente em relação a isso. 
12)  Existem ações em torno de sustentabilidade ambiental que envolvem, de alguma forma, 
os funcionários? 
Sim. Hoje não estamos fazemos mais com tanta força, mas já fizemos mais. A gente já fez ações de 
plantio com o pessoal da marca, no sítio. Já fizemos sem o pessoal que trabalha com a gente: 
Fizemos com o pessoal do basquete que já foi plantar com a gente lá no sítio. 
Já fizemos com o pessoal das escolas de Franca já foram plantar e fazer ações de plantio de árvore 
nessa área que a gente tem recuperado aqui próximo à Franca. 
N: E isso envolve algumas vezes os funcionários internos e representantes? 
PM: Sim, os representantes já plantaram muita (enfatizado) arvore com a gente (risos). Para ser nosso 
representante tem que andar no meio do mato, tem que plantar árvore. Já quebrei (no sentido de deixar 
cansado), muito representante nas minhas andanças aí no meio do mato. Isso é quando precedia as 
convenções e saia na correria para fazer as “provinhas” ou minicorridas- na verdade eram caminhadas 
mais no meio do mato, onde tem muita descida, muita subida, pedrinha daqui, pedrinha dali, que já 
aproveita pra treinar o boot e nessa situação a gente faz, tipo assim, plantios. Em Delfinópolis aqui a 
gente plantou palmito né? Porque o palmito o pessoal tira para comer com frango caipira, não deixa 
nem uma folhinha. 
13)  Gostaria de tratar fatos, acontecimentos que são relevantes para a marca e que não 
foram discutidos nas questões anteriores? 
Não, não que eu me lembre. Deixa eu ver (pensamento). Ah, sim, to relembrando, o que foi muito 
relevante para a marca, eu cheguei a fazer, falando em “provinha” que teve uma conexão muito forte 
com a marca foi a gente trabalhar com atletas. Nós trabalhamos com muitos atletas, vestimos os pés 
de muitos atletas em corridas de aventura, em caminhadas. Santiago da Compostela a gente distribuiu 
muito produto para o pessoal usar, a gente fez muita, patrocinamos uma 3 ou 4 corridas das de 
aventura, participamos. Eu participei de uma corrida de aventura, que foi bem legal (sorriso). Foi eu e 
mais 3 pessoas de São Paulo, e eu patrocinei também uma equipe de Franca, né? Que na época acho 
que era o Emerson, a Andressa, o Pablo e o outro cara de São Paulo. Um pessoal tudo fortão.  



170 
 

 
 

Era uma corrida de 24 horas: dava 120 km de bike, 30 km de caminhada, 22 km de remo e 1 km de 
natação. Graças a Deus não teve a natação (muitos risos). Na noite que precedeu a corrida caiu um 
temporal, acho que em Cananéia, e graças a Deus não teve essa primeira etapa que a gente tinha que 
atravessar o mar porque eu detesto nadar essas coisas e a gente acabou atravessando de balsa. 
Naomi do céu, pensa num negócio bruto? 24 horas! Nós saímos 10 horas da manhã, no sábado, e 
terminamos DIRETO (enfático) no outro dia as 10 horas da manhã. A minha equipe quebrou (no sentido 
de parar a prova) você acredita? A equipe que eu estava patrocinando quebrou. Chegou 23 horas da 
noite eles quebraram. Chegaram no pc lá para dar uma alimentada e eles quebraram. 
Mas é um negócio incrível. As corridas de aventura são incríveis. É um nível de concentração altíssimo, 
você tem que realmente se preparar praquilo e eu quando olhei os tiozão com 10 anos a mais que eu 
e tal e pá e não sei que teme pensei vou dar conta né? Mas eu sempre era o “rabeirinha”, eles ficavam 
sempre me esperando. Um morava na Antártida, naquela estação, a outra a Úrsula é uma triatleta 
também...ela sempre puxava nós 3, carregava nós 3. 
Como eu estou ressaltando, as provas deram mais peso na marca. Mais experiente. Nós ficamos 
reconhecidos nesse meio por causa disso. 
O auge disso culminou com uma prova que eu fiz em Delfinópolis que teve cobertura de globo minas e 
mais outras: Record e vieram 70 equipes do Brasil e da America Latina e a prova tinha o nome da 
Macboot, chamava “Macboot Chauá” que é o nome de um papagaio, um papagaio de cara roxa. Ele 
vive no vale do Paraíba. 
Esse cara que fez a prova para nós, o Lucas, é o Papa das corridas de aventura. Então toda corrida 
que ele faz, todo mundo vai porque as provas dele são intermináveis (muitos risos). São muito difícil 
(muitos risos). 
Então, essa é uma coisa muito relevante para isso. 
Aí eu trouxe a ideia dessas provas, como o Emerson que havia participado disso tudo me ajudou. Ai a 
gente fez as provas para os representantes e funcionários. Nossa, você precisa ver que barato essas 
provas com a galera. Você reúne, monta um grupinho assim, dá um mapinha para eles seguirem. 
Imagina você expor essa galera que vive fechada aqui dentro de uma fábrica e você levar para um 
lugar desse aqui (apontando para o quadro da serra da canastra ao fundo). Dá uma sensação de 
liberdade que é muito bom, mais muito bom (enfatizando). 
N: E esses projetos que vocês apoiam? 
PM: Esses projetos tem o dedo dos representantes. O pessoal procura a gente e a gente envolve os 
representantes. Então, existe uma harmonia disso também com os representantes, porque eu preciso 
do apoio deles para desenvolver isso também.  
Por exemplo, o Praia Limpa que é em Ilhabela, a gente bota latões ali. O representante lá do Vale que 
faz essa conexão. Cada um entende da sua região e a gente faz umas bobeirinhas, mas a gente faz lá 
em Morretes, temos a trilha da Macboot (aquela região que aparece no vídeo da conexão terra). É o 
Cibim, nosso representante que faz isso. Aquele lugar ali é fantástico. 
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ANEXO C - ENTREVISTA COM GESTOR – (GM) 
 
19 anos de empresa. Desde sempre à frente do Marketing. Primeiro por meio de sua própria 
agência, depois internamente. 
 
1. Como você define a marca Macboot? 
Então, acho que a Marca Macboot, pra mim, ela representa uma causa né? Eu acho que ela é uma 
paixão, um estilo, uma forma de ver o mundo; é, é...(pensamento) uma responsabilidade de levar uma 
marca que tem uma significado né, do “respeite o seu planeta”. E.... (pensamento), uma forma de ver 
as coisas diferentes, de enxergar a vida de uma forma global. E entender que tudo tem uma conexão, 
entre o ser humano. Não é só fazer calçado, né? Acho que tem muito mais a ser explorado né? É isso. 
2. Quais os valores, sociais, políticos, econômicos, que se pode atribuir à marca, de 
maneira geral? 
Aí tem um ponto assim...Os valores em que nós acreditamos, né? Tanto relação ao planeta, em 
acreditar nessa conexão que o ser humano tem com o planeta....(pensamento)...É lógico que existe 
muita coisa a ser feita, né? No sentido de organizar, de passar isso para o funcionário, mas é uma 
forma de ver o mundo de uma forma integral. Uma forma que você tem essa relação de você fazer um 
produto, de você preocupar com o seu cliente, com o consumidor, com quem está vestindo uma marca, 
né? Porque eu acho que o consumidor que usa a marca, eu tenho certeza de que ele, mais do que 
gostar de usar o produto, ele se identifica com tudo que ela representa. Então eu vejo como uma grande 
responsabilidade, que cada dia que passa eu vejo assim...aonde eu to me metendo, né? (Sorriso 
emocional, quase uma risada). Porque a gente vê a forma como que as pessoas vêem de fora e elas 
veem de uma forma que eu falo: “gente, não é possível que é tudo isso que eles imaginam, né”, que a 
gente representa? Tem pessoas que falam: Nossa, na Macboot vocês respiram, vocês respiram 
sustentabilidade. Aí eu penso: “gente, será? Tudo isso? Mas é a forma, eu acredito que, acho que é a 
forma como nós passamos né? E fomos pioneiros até nesse sentido. Então mostra que nós temos uma 
responsabilidade com nossos valores, que a gente prega, de colocar isso em pratica. Isso é muito sério, 
e a gente sabe que existem falhas e existe muita coisa para ser feita, eu tenho consciência disso. 
3. O que fez com que a marca se tornasse conhecida? 
Eu acho que o ponto que foi fundamental foi o fato de, de você ter essa relação diferente com, com o 
sistema né? De ser assim.....de não ser simplesmente um produto sabe? Nós fomos conquistando o 
espaço com essa filosofia, mas assim, com essa forma de ver e com esse discurso, falando do “respeite 
seu planeta”, fomos a primeira marca. Eu me lembro no começo dos anos 90, a gente começou com 
essa história, não tinha nada a ver o respeite seu planeta. O pessoal falou: “que que esses doido ai, 
que tão fazendo isso ai”. E a gente foi acreditando. Na verdade, é um movimento né, a coisa ta no ar, 
a coisa ta aí no consciente pra gente poder tá captando, sintonizando com o movimento que ta rolando 
né? Que depois que eu creio que, de 92 que teve a Eco92 no Rio né. Ali foi um marco né. A partir dali 
desencadeou várias histórias e ali começou um processo que a gente tá só no começo, eu acredito 
nisso, tem muita coisa pra fazer. Uma tomada de consciência né, em relação a isso. Então, isso aí, nós 
pegamos por aí e a coisa (pensando). Tanto é que teve uma pesquisa nas lojas, com consumidores, 
em que o nome da Macboot aparece como uma marca que os consumidores reconhecem que tem uma 
preocupação com o planeta  
N: Você se lembra de onde é essa pesquisa? 
F: Lembro sim, foi a Picadilly que fez. 
N: Foi uma marca então? 
F: Sim, uma marca de calçados femininos e isso foi o diretor e os representantes que comentaram com 
o Pina na época. E as vezes a gente não tem a dimensão do tamanho que está isso, né? Nem do 
tamanho que isso pode vir a ter. Acho que ainda a gente esta só começando. Isso não vai ficar pra nós, 
vai ficar para outros (risos, muitos risos). O tempo passa muito rápido né? E você vê, eu vou completar 
ano que vem, 20 anos de Macboot, 20 anos com o Marquinho desde o primeiro atendimento com a 
marca. Parece que foi ontem que a gente começou com essa história. 
N: E a marca mudou muito nesse contexto? 
F: Ah sim, muito muito. 
N: Quando você chega na marca, ela ainda não era exatamente sobre a linha adventure ou já era? 
F: Não, ali já tinha uma linha né, mas existia, assim...não era exatamente o que é hoje né. Essa coisa 
ficou muito forte. 
N: E ainda não tinha essa questão ambiental disseminada? 
F: Não, na marca não. Mas, já tinhaaa (pensamento), já tinha o Marquinho, né? Já tinha o Marquinho 
falando ali. Já com esse....já estava nele essa essência. O Marquinho, tudo que ele faz, ele faz com 
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paixão. Ele passa uma paixão no que ele faz. Ele gosta do que faz. O que ele faz ele veste, ele coloca 
no pé, ele acredita. Eu comprei a ideia dele na verdade e aí a coisa amplifica, né? 
4. Qual o lugar da comunicação publicitária na divulgação da marca?  
Olha, é.. (pensamento) Ela é o conceito, como se diz, é nossa história. É a forma de passar esse estilo 
de vida, essa forma de ver, essa forma de como nós acreditamos na questão da marca né? Então a 
forma de fazer, tanto o Richard tem uma ligação com a esta questão do meio ambiente, dele lidar com 
os bichos também. Tudo isso soma , né? Então, é... em tudo que a gente faz, esse apelo, essa forma 
de, desse respeito que a gente tem com o planeta, têm uma importância muito grande com a forma de 
vender uma ideia né, entendeu? 
5. A marca se tornou conhecida em razão exclusiva da comunicação publicitaria, e/ou há 
outros fatores relevantes? Explique. 
Tem outros fatores sim. Eu acredito que tudo é uma somatória. Um produto de alta qualidade, uma 
equipe engajada, muito engajada com a marca, e a parceria com nossos lojistas, isso aí fez a diferença 
e fechando com a comunicação: material de vitrine, nosso pdv. Quando nós chegamos na vitrine com 
um material como esse aqui olha (mostra um material de ponto de venda todo feito em madeira, com 
cordas finas amarradas e com a logomarca da Macboot reforçada pelo escrito respeite seu planeta). O 
representante chegava na loja, com isso na mão e o lojista já falava: o que que é isso aqui? Então, é 
um conjunto. Eu acho que foi a equipe, nós formamos uma orquestra, e reger essa turma ai é que foi o 
fator de sucesso. Foi o conjunto da obra né? Não é um ou outro. Na verdade aqui não existe isso, nós 
somos uma equipe, aqui tem pessoas: é a Sônia,  Serginho, é o Juninho, é o Rodrigo. E a gente sabe 
disso. E o Marquinho entende isso e gosta de trabalhar na horizontal (apontando para a estrutura da 
fábrica, horizontalizada e onde as salas quase todas são conectadas, sem portas). Aqui não tem uma 
hierarquia. A gente trabalha aqui muito assim, dessa forma. 
6. O que você considera como sustentabilidade?  
Pra mim, sustentabilidade (pensamento longo) hoje é uma responsabilidade, é uma, uma... Eu acredito 
que não tem outro meio de viver sem a sustentabilidade. Me lembro que quando eu ouvi essa palavra 
a primeira vez eu pensei: o que que é isso, sustentabilidade? Ouvi o Dr. Wagner Deocleciano falando 
sobre isso pela primeira vez. Ele sempre foi um idealista. Ele é um dos que, na região aqui, ele tem 
uma importância muito grande. Até conversando com o Célio Bertelli, ele fala, aqui tem o Dr. Wagner, 
Padinha, Zé Moreno lá de Pedregulho, que fez o parque ecológico. Zé Moreno ele é uma figura, meu 
tio até. Ele peitou o Governador e construiu um parque ecológico com 600 alqueires. Um cara defensor 
da natureza, extremamente idealista. Essas figuras todas que levantaram o movimento aqui né. O 
Vinícius, outro amigo também, professor da Unifran, do objetivo. Essas pessoas começaram esse 
movimento, né, de falar de sustentabilidade, falar de a gente ter uma preocupação de fazer tudo de 
modo sustentável né? Nada perdura se você não se preocupar, né? O lixo hoje, o que você faz com o 
lixo, né? Quer dizer, pra onde que vai? Porque os recursos estão aí, mas se a gente não cuidar, eles 
são esgotáveis né? Aonde vamos parar com tudo isso? Então, o tema pra mim é complexo, eu preciso 
até parar para estudar mais. É um tema que eu lido no dia a dia e essa pergunta sempre vem pra mim. 
E, então, tem muita coisa pra fazer neste sentido né? Muita coisa pra trabalhar ainda. Não é o ideal 
ainda, nós não estamos (pensando) eu sei disso, eu sei disso. Ainda temos o problema do couro, o 
problema disso, disso, daquilo, mas é uma coisa que a gente, que não adianta a gente fazer de maneira 
isolada. Não é só....e também não adianta uma empresa só, é um conjunto, é agir de forma politica no 
bom sentido de participar, não de forma partidária, de forma apartidária mesmo, com decisões 
estratégicas mesmo. É saber que tudo que você fizer, que tudo que você faz com a natureza tem 
impactos, tem consequências e se nós não tivermos essa preocupação quem vai sofrer com isso tudo 
somos nós mesmo, é o homem, são nossos filhos, eles vão sofrer. Então, sustentabilidade pra mim é 
uma preocupação. 
 
7. Você considera que a marca Macboot representa uma ação ou um discurso em prol da 
sustentabilidade? 
F: Como que a gente pode, discurso e ação? Quer dizer, a ação envolve prática, atitude, o discurso é 
só um neste sentido? É isso que você coloca, como você fala? 
N: Se você a considera uma ação, existem práticas ou se não existem práticas, a sustentabilidade está 
nos argumentos da marca? Não é ou um ou outro, podem ser os dois também. 
F: Sim, existe o discurso sim porque o discurso ele vem né? É uma forma de falar e levantar uma causa 
com a sua fala, mas a ação ainda é pequena. Mas também é assim, aí é que vem o discurso: “Eu 
acredito que nas pequenas ações é que vamos fazer a diferença” Nas pequenas, não é nada grande 
ainda. Se cada um fizer a sua parte, entendeu? Aí que eu penso que entra educação, entra treinamento, 
entra treinar funcionários e propagar isso. 
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8. Quais as práticas sociais que são realizadas para agregar a marca ao valor da 
sustentabilidade? 
Então, hoje, assim, dentro dessas pequenas ações que a Macboot faz, hoje é o nosso viveiro, as 
pequenas ações que nós fazemos durante o ano, né? São duas datas muito importante e especiais pra 
nós, que é o Dia do Meio Ambiente, que é em junho , e o Dia da Árvore , em setembro. É um momento 
de se discutir, de falar um pouco do problema, falar do meio ambiente. São então, datas importantes 
pra gente. Peguei até um material aqui pra te mostrar. Olha só o que é isso? Eu recebi isso aqui. Eu fiz 
uma ação na escola da minha filha, na prefeitura, e ai escreveram isso aqui pra mim. Distribui umas 
mudas, e a professora ficou tão encantada com a ação e olha isso. (Mostra um livrinho desenhado por 
uma turma de alunos, destes livrinhos que ao passar rapidamente as páginas vai se formando uma 
imagem. E ali estava uma semente que aos poucos ia virando árvore. No final do livro a assinatura de 
todos os alunos da sala e um agradecimento ao Flamarion). Olha pra você ver como a professora 
passou a ideal da Macboot para os alunos, isso não tem preço. Ai todo mundo fez um quadrinho, com 
o tema conexão terra, também com essas referências. Imagina se cada representante fizesse isso, 
levasse essas informações, isso vai fazendo uma rede e levando informações aos alunos quanto as 
informações auxiliariam os alunos. 
Mas hoje, só isso já teria demanda pra fazer ações o ano inteiro, mas não dá, a gente não da conta, 
teria que ter um departamento só pra isso.  
9. Sustentabilidade é um diferencial na marca Macboot?  Pode-se referir à sustentabilidade 
em qualquer dos âmbitos: humano, social, econômico, ambiental. 
Eu acredito, é um diferencial. Sempre foi. Eu acho que isso fez levantar uma bandeira e levantou a 
marca. A propagação sim, muito através das campanhas, o amplificar, mas muito sempre através da 
equipe, um conjunto. Acho que nós vivemos momentos tão bacanas nesses anos todos, que os próprios 
representantes levaram isso ai pra vida pessoal no sentido assim, final de semana levar os clientes pra 
natureza, fazer trilha, fazer caminhada, fazer ações, entregar mudas, sabe? Uma parceria mesmo, Uma 
parceria mesmo, mais do que pelo interesse financeiro, eles fizeram porque estavam gostando de fazer, 
isso que eu acho mais bacana. Eu falo: poxa vida, fazer assim, acreditar, então eles vinham pra cá 
viam o material, depois saiam daqui já pensando em fazer, já pediam uma tenda vou fazer algo...sabe? 
Isso foi muito (enfatizado) importante, entendeu? Não é só fazer uma campanha específica, entendeu? 
É muito mais que isso, são ações. Tanto que o Marquinho fala pra mim: Flamas, se for só pra fazer 
outdoor aqui eu não preciso de você, não é isso. E é verdade. A coisa é mais complexa, acho que ela 
não é simplista. É você ter conhecimento, entender todo o processo de tudo que a marca é, conhecer 
as pessoas, o que cada um pensa, conhecer cada funcionário, à medida que você vai entendendo isso, 
vou vai começando a entender como é que a máquina funciona, como é que a empresa dá certo, né? 
São as pessoas, são as pessoas que estão aqui que fazem a diferença, entendeu? (de forma 
emocional). 
10. Qual a relação da Macboot com o desenvolvimento sustentável? Comente. 
(Longo momento de reflexão). Olha, eu tenho que ficar pensando um pouquinho e refletindo né. Mas 
assim, pra entender né, da responsabilidade eu nós temos e que temos que ter com tudo isso. 
(Momento de reflexão) 
N: Você acha que já tem a ver com as primeiras ações citadas e que já são feitas pela marca? 
F: Sim, sim, mas ainda tem que ser feito muito mais, a coisa tem que evoluir. É uma evolução, nós 
temos que evoluir nesse sentido. O primeiro passo já foi dado, e nós temos que dar o segundo, o 
terceiro, os desafios né? Qual o próximo passo? Mas todos os dias nós vamos tentando né? Não deu 
certo a horta, mas nós vamos tentar, as coisas as vezes levam tempo. Mas existe uma relação, nós 
precisamos é abrir ais nosso horizonte neste sentido né?  
11. O apelo à sustentabilidade ambiental, na comunicação publicitária, promove o 
desenvolvimento da marca Macboot? Como? 
Eu acredito muito, acredito muito. Sim.  
12. Existem ações em torno de sustentabilidade ambiental que envolvem, de alguma forma, 
os colaboradores e funcionários? 
Nós temos que ainda criar algumas políticas que isso possa ter alguma rotina. Nós temos até um 
manual de boas práticas né? Mas eu vou retomar essa questão. Até a Nina (esposa do proprietário da 
empresa) me cobra muito isso. Fizemos então uma cartilha para cada funcionário, com histórico e 
tal....aquilo é uma ideia. Eu preciso implementar as ideias. Mas, é, tem na cartilha olha, como se 
transformar em um cidadão sustentável. Isso foi quando nós comemoramos 20 anos de empresa. 
Existe, por exemplo, uma horta para os funcionários, mas que depende de eles cuidarem e participarem 
de acordo com seus horários disponíveis, mas que eles mesmo vão usufruir. Mas muitas vezes eles 
não aderem, não tem essa cultura do voluntariado, temos um embate da cultura deles. 
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Temos uma dificuldade nossa mesmo né, porque tudo que está ai fora parece que vai contra né. Você 
tem que pensar igual ao sistema, ele te cerca muito, precisamos quebrar isso. Existe vícios que nós 
temos, que a gente acaba caindo. Temos que ir quebrando, tentar achar formas de quebrar essas 
resistências, nós mesmo. Eu tenho que quebrar as minhas, cada um de nós, porque isso ta em casa, 
ta no dia-a-dia. As vezes minha esposa me cobra assim: Flamas, você está falando ai, mas vem cá, 
pega os matinho aqui, ta em casa, e tal... (muitos risos). Então quando você levanta uma bandeira, vem 
cobrança por ai, vem. Isso é muito sério. 
13. Gostaria de tratar fatos, acontecimentos que são relevantes para a marca e que não 
foram discutidos nas questões anteriores? 
Bom, nós temos uma questão assim, que é a questão do lixo que eu acho muito sério. Lixo é um 
problema, não é nosso, não é só da Macboot, é da cidade, é de outras empresas, é de cada um. 
N: Você fala lixo resíduos de produção? 
F: Isso, resíduos, mas de toda espécie. Isso aí nós temos que ter um plano mesmo. Ainda que a gente 
tenha tudo organizado em Franca, esgoto tratado, coleta separadinha, precisamos melhorar isso muito. 
 
SOBRE O FILME DOCUMENTÁRIO “CONEXÃO TERRA”: 
 
1. De quem é o roteiro do documentário? 
Esse roteiro nós montamos juntos com a Ello produtora, né? Mas, assim, nós, a ideia da Conexão nós 
“brifamos” aqui mesmo, nossa equipe de marketing que montou e discutimos quais pessoas que 
participariam. Nas nossas reuniões fomos definindo o roteiro: quem íamos chamar, nossas ideias, as 
falas. A Ello ficou com a produção. 
2. Quando foi feito o vídeo? 
No final de 2016. Fizemos ele na convenção de novembro de 2016. Já lançamos o tema. Ele foi lançado 
na convenção. 
3. Como se deu a ideia inicial do vídeo? 
(Risos). Então, o Marquinho já estava pensando no tema dessa Conexão, conexão. Ele começou a 
falar do tema acho que setembro, outubro. Mas a definição do roteiro acho que foi em uma semana. 
Em 3 dias nós fizemos o vídeo. 
4. Em que mídias foi veiculado? 
Só internet. Olha, só internet, internet hoje é tudo né? Youtube, face, instagram. Ele correu nas redes 
sócias aí. 
5. Que resultados vocês enxergam a partir da veiculação? 
Enquanto institucional, fantástico, muito positivo.  
N: A ideia inicial dele era para ser só para os representantes na convenção?  
F: A ideia inicial era só um pontapé. Fazer um star da coleção, do lançamento da campanha. A coisa 
ficou muito boa e foi assim, naturalmente. 
6. O vídeo tem desdobramentos que atingem outras campanhas publicitárias da marca? 
Sim. Nosso pdv é tudo conexão terra né? Fizemos uma promoção pra Morretes, que ganha uma 
viagem, dentro do “conexão terra” é? 
 
SOBRE O SLOGAN REFERENTE À CAMPANHA “PLANTE UMA ÁRVORE” 
 
1. Como surgiu a ideia da campanha? 
Era click e plante, que na verdade era uma ideia de trazer o internauta pra nossa página, ele clicar e 
uma muda ser plantada em nosso recanto ecológico ou em algum ouro lugar que nos temos. 
N: Ele não este mais, o click e plante? 
F: Não, hoje o click não existe mais. 
2. Há quanto tempo ela existe? 
Hoje na verdade nós mudamos um pouco, ficamos mais nas ações, nas doações de mudas, etc. 
3. Quais (e se possível quantas) ações de marketing da marca foram possíveis através 
desta campanha?  
4. Porque ela se mantém como campanha perene? 
O “Plante uma Arvore” é uma ação muito importante da marca. Ela não pode parar, não pode. Eu teho 
assim umas pessoas que vão aparecendo. Tem um cara em Franca aqui que chama Paulo, ele trabalha 
na Sky,ele planta árvores tudo por conta dele. Ele planta, ele vende, isso é muto interessante. Ele 
vende Sky, então, em cada casa que ele vende Sky ele convence o cara a plantar uma árvore. Ele 
busca no viveiro aqui, a gente esta fechando ainda uma parceria. Mas você ver o ideal desse cara. 
Porque as vezes as pessoas tem resistência em plantar uma árvore na frente de casa, elas dizem: ah 
não, vai sujartudo a calçada”. Hoje as pessoas querem cimentar, por vários motivos, as vezes aii, ta 



175 
 

 
 

estragando minha casa. Eu sei que dá trabalho, mas as vezes tem gente que cimenta tudo. ´árvore não 
traz sujeira, não é sujeira, isso é educação, é ter um olhar diferente pra isso. Tem muita gente ai na 
cidade que pensa: “”se você plantar uma árvore na frente da minha casa eu corto” porque vem bandido 
e não sei o que mais, é complexo. Mas eu acho bacana a ideia do Paulo, porque ele convence depois 
ele cuida, ele vai lá e ta plantando, não vai parar. Ele já tem uma turma com ele. Um agente né....por 
isso que eu acho que temos que continuar, isso ai tem que ser permanente. Voltar as parcerias. Nós 
tínhamos uma parceria muito boa com o jardim zoobotânico aqui, fizemos muitas ações. O Célio ali, o 
Célio fazia e faz muita coisa. 
5. É possível mensurar seu resultado? 
O resultado, ele vai além da questão monetária, sabe? Porque eu vou te falar uma coisa na real: “essas 
mudinhas já me abriram tanta porta, só isso aí já está pago”. 
N: E você fala portas para a marca? 
F: Sim, para a a marca, para participar, então pra nós foi muitas vezes uma moeda de troca de muita 
importância. Nós temos que continuar este projeto de todo jeito, faz parte da marca. 
 
SOBRE O SLOGAN “RESPEITE SEU PLANETA” 
 
1.  Quando a marca passou a utilizar o slogan em suas campanhas? 
Desde 2000. Ele está completando, este ano, 17 anos. 
Hoje já é uma marca da Macboot, não tem jeito de tirar. Já temos o domínio “Respeite a natureza”, já 
está registrado e tudo mais. 
N: Ele não mais é desconectado da logomarca? 
F: Não, em um caso ou outro, na aplicação do produto, mas você vê que na embalagem, na logomarca, 
nos outdoors, ele ta sempre lá. 
2. Como surgiu a ideia da aplicação deste slogan? 
Surge a ideia assim. Eu precisava criar um slogan para a marca né? E eu lembro assim, a Macboot era 
antes acho que “Caminhando com você” ou algo assim. Eu falei nossa, o que vamos fazer? 
N: Ainda não existia tanto essa questão ambiental na fala da Macboot? 
F: Não, não existia tanto. Foi assim, quando nós fechamos está árvore aqui (a árvore da logomarca), 
os caras olharam isso aqui e ficaram loucos. A Timberland ficou louca. 
N: É, tem uma proximidade né? 
F: Tem, mas essa árvore aqui é nossa, não tem nada de cópia, nada de Timberland. É a nossa 
identidade, nós fechando uma identidade e você vê, onde está o Plante uma Árvore né? Está ai, tá na 
nossa logo né? Aí foi um negócio que casou. Porque é difícil você achar algo que encaixa e ta aí, casou, 
caiu certinho. Eu tive uma sensação, na hora que eu vi e falei fechou, é isso, achamos. Como foi difícil, 
você não tem noção. Puta foi difícil.  
N: E ela veio junto com o Plante uma Árvore? 
F: Ela veio primeiro e depois o (pensamento). É, mais ou menos junto. 
N: A ideia era criar um novo caminho para a marca? 
F: É, a gente estava já tentando buscar alguma coisa né. O Marquinho já vinha com uma ideia de dar 
uma semente junto com o sapato e tudo começa assim né? A gente pensa, aa que ideia boba né? Não, 
tanto é que o Marquinho conta e é verdade (muitos risos). Nós fomos lá com o Célio Bertelli lá, ele foi 
dar umas sementes e o Marquinho conta que primeiro ele deu um “olho de cabra” e o Marquinho falou: 
Ou, fui pedir umas sementes pra você e me deu aquele olho de cabra, me deu um monte, “ou, os cara 
vai jogar truco com isso aqui cara” (muitos risos). E para plantar aquilo lá, eu fui pegar, e falei: “gente, 
tem que ter uma aula” (risos). Agente achou que o cara tava sacaneando com a gente (risos). 
Pensamos, o Célião está sacaneando com a gente. 
N: Isso já era para colocar dentro da caixa? 
F: Isso, nas caixas, o Marquinho sempre teve dessas coisas. E eu sempre fui na do Marquinho, sempre 
falando: “não marquinho, vamos fazer”. E a partir dali eu passei a fazer sempre mais do que ele me 
pedia. Fui fazendo, aí ele vinha com outra coisa e eu ia fazendo, ia fazendo. Então, o processo é esse, 
é do dia-a-dia que você vai. Não é (pensamento). Tudo foi uma sequência né? Então, com certeza o 
“Respeite seu Planeta veio porque eu já estava trabalhando nisso há três anos né? A coisa já estava 
ali. E quando nós fechamos o slogan também foi, putz, foi show. 
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ANEXO D - ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIO – (RC) 
 
1. Há quanto tempo você trabalha com a Macboot? 
Eu trabalho na Macboot há 15 anos quase, na verdade acho que já deu 15. 
2. Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente. 
Eu acho a marca hoje, uma marca a nível nacional. Dentro do que a gente oferece, que é o mundo 
adventure eu acho que a gente está consolidado entre as primeiras marcas já, já se comparando com 
o nosso maior concorrente internacional que é a Timberland, já que a gente tem produtos similares, de 
qualidade que já bate de frente, tal. Então, acho que a marca tem um trabalho a nível nacional, hoje. 
3. O que fez com que a marca se tornasse reconhecida? 
Quando eu entrei na marca já havia essa proposta de trabalhar...(pensamento). Eu acho que em 2008, 
2009 essa coisa do adventure e toda essa magia que veio como proposta de (esta fugindo as 
palavras)....a moda ficou mais forte, as pessoas passaram a pensar mais nisso desde de 2008. 
AMacboot já fala nisso há mais tempo, há um tempão mesmo eu acho. O Marquinho faz um trabaho já 
de plantas, ele sempre foi ligado a isso, a agente sabe disso lá, que isso é uma coisa que ele tem 
mesmo, é uma raiz profunda nele. Ele é bem mineirinho, gosta do que faz no que diz respeito a isso. 
Ele fala com carinho da terra, da natureza. Mas acho que as empresas, no geral, em 2009 ou 2008 que 
elas se “startaram”pra isso, pra essa coia da ecologia, pro corretamente ecológico e tal. Acho que entre 
2008 e 2012 isso estava mais evidente, tava mais forte, agoraaté acho que caiu um pouco. Eu acho 
que a gente perdeu o foco um pouco, parece que já não está tão mais em alta, tão em evidência falar 
mais disso. Mas a Macboot continua fazendo este trabalho, falando do Respeite seu Planeta e tal. A 
gente já entregou uma quantidade mais de mudas mais considerável também, teve uma época que a 
gente, que ele fazia muitas (de maneira bem enfatizada)  mudinhas lá e ai a gente levava pra região.í 
eu acho o trabalho muito (enfatizando) envolvente, por que daí não tem como não pegar imagina, eu 
ia na Macboot e pegava 400 mudas pra levar para determinado cliente, por exemplo, fazer um trabalho 
de marketing, poque existe o marketing, em uma cidade como Ribeirão, em uma avenida. Então nós 
vamos lá, a gente coloca a tenda da Macboot, com todas as logos e tal, ai colocavam as mudinhas e 
tal. Até ai, pronto, trabalho, marketing e tal. Na hora que as pessoas começam a pegar as mudas que 
você vê realmente aquilo ali ser levado para ser plantado, e você sabe que de alguma forma se 
realmente aquela muda vingar você vai ta mudando alguma coisa ecologicamente, porque cada árvore 
tem o efeito que tem sobre a natureza né? Aí eu acho que a gente fica com o coração leve, é bem 
bacana isso mesmo sabe? 
N: E você acha que isso foi um ponto importante para que a marca fosse reconhecida?  
M: Eu acho que sim. Eu acho por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na região, que não haviam 
muitos clientes na região, eram bem poucos mesmo, quando eu levava o produto, e na época era até 
um produto mais pesado e tal, mas de uma qualidade muito boa, só que quando eu mostrava os nossos 
materiais, feitos de madeira reciclada, aqueles nossos expositores que a gente pegava resto de 
goiabeiras, cortava e punha a plaquinha, tal, o pessoal adorava, se ligava e realmente sentia 
necessidade de experimentar a marca, e a marca entrou por essa porta, né? Acho que a Macboot fez 
esse vínculo ali com os lojistas e os lojistas até hoje tem a Macboot como uma marca...(deixa a palavra 
no ar). Eu acho que a gente precisa se reciclar novamente quanto a isso, pra que a gente volte a fazer 
mais (enfatizado) ações porque o Marquinho tem o sítio dele lá que ele realmente planta e plantou um 
monte (enfatizado) de mudas lá, reflorestou grande parte dele do sítio dele, a fazenda dele é uma 
fazenda que ele planta sem agrotóxico, ele ta fazendo todo um trabalho na fazenda super bacana, de 
produto tudo natural, e tal. Então eu acho que a gente não deixou de fazer, o viveiro que eu acho que 
este ano está um pouquinho, reduziu a quantidade de mudas, mas sempre está rolando mudinhas lá e 
a gente sempre está levando e por incrível que pareça tem sempre gente buscando alguma coisa lá 
também. Mesmo que seja muito pequeno, eu acho que cada uma é, é igual eu te falei: poxa, se uma 
árvore vinga, poxa, já é demais. 
4. O que você entende por sustentabilidade? 
O que eu entendo por sustentabilidade? Tudo que não vai destruir a natureza, que é sustentável é isso 
(pensamento). O que a gente precisa, na verdade é de se aquecer e de se alimentar né? Falando aí o 
básico do básico, né? Aí eu acho que a gente, pra uma ação de sustentabilidade hoje, eu queria por 
exemplo diminuir as embalagens. Eu acho que seria um ponto crucial se a gente pudesse eliminar um 
pouco as embalagens, consumidor do produtor pequeno, produzir mais dentro de casa, quase como 
uma pequena agricultura urbana familiar, acho que isso também é ser sustentável. Mesmo que fosse 
coisas pequenas, chazinhos, cenourinhas, é como se a gente estivesse fazendo energia mesmo pro 
nosso corpo. Qualquer caloria que a gente consumir e que a gente mesmo plantar, eu acho de uma 
importância pro mundo hoje relevante, mas muito. De não buscar no mercado e não buscar coisas 
industrializadas. As embalagens, a quantidade delas é uma coisa que afeta muito o mundo hoje. 
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Canudinho, copo plástico, embalagem pra isso, praquilo, praquilo outro. Acho que se a gente 
conseguisse reduzir isso e eu boto culpa disso também nas grandes corporações que querem dominar 
todo o setor, toda a classe alimentícia, de vestuário de tudo né? A pessoa não se contenta em ser uma 
grande empresa, ela quer ser a mega, hiper, ultra, top empresa, pra um ser dono de tudo. Acho que 
também essa ganância também é o que vai danar. Eu não gosto de certa forma desse capitalismo 
deliberado sujo, eu odeio, acho que a gente tem que ter sim o capitalismo, mas se envolver também 
com o socialismo porque eu acho que tudo isso tem a ver com o meio ambiente. Porque acho que é 
um ciclo e tudo tá ligado uma coisa com a outra. 
5. A sustentabilidade ambiental é um diferencial para a marca? Se sim, por quê? 
Acho que sim, é um diferencial. Eu acho que as empresas tem toda dificuldade que elas têm pra 
conseguir se adequar. O sapato de couro, por si só, como assim, vem do gado e tal, a Macboot precisa 
talvez se adequar, pra ver se ela vai continuar usando, ou se ela vai usar sintético ou não sei o que. 
Acho que a bota da Macboot tem uma durabilidade muito boa (sorriso) e isso de certa forma é bacana, 
né? Ajuda no processo que a gente não precisa ficar trocando toda hora, a gente usar um produto até 
o final é realmente importante pra gente não tornar as coisas muito descartáveis, né? A cola, por 
exemplo, acho que a Macboot já tem a cola que não afeta o meio ambiente, cola a base de água. O 
que a Macboot pode fazer, acho que ela faz bem, mas em termos de calçado acho que ainda é muito 
pouco para a natureza em si. E aí eu acho que, por exemplo, as mudas fazem uma diferença porque 
tem empresas que não tem nem isso para oferecer para o meio ambiente, e a Macboot tem, acho que 
já tem uma vantagem que a gente leva, como empresa, que é bacana e tempos que trabalhar pra não 
deixar isso morrer. 
6. São propostas ações para que vocês, funcionários, participem ou interajam com a 
questão ambiental levantada pela marca Macboot? Se sim, dê exemplos. 
Pra mim que sou representante sim, porque a gente sempre foi convidado a participar, né? Porque 
cada representante vai fazer a entrega de mudas dentro do seu estado, e a Macboot já faz entrega de 
mudas em Brasília, Rio Grande do Sul, com algumas parcerías, parcerias inclusive com viveiros de 
outros estados e tal. É, o representante acho que ele é engajado sim, ele é focado porque é aquilo que 
te falei porque representa também pra ele mais vendas, né? Representa também uma troca diferencial 
com o lojista e a partir do momento que ele começa a entregar, o coração dele começa a pulsar mais 
forte porque realmente ta ali um ser vivo que as pessoas estão pegando ali na porta da loja pra 
realmente fazer uso. Eu acho que existe ali uma porcentagem, por exemplo, a gente entrega 400 
mudas, eu acho que se vingasse 10%, se a gente conseguir fazer virar 10% de árvore eu acho 
fantástico. 
7. A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à preservação do Meio Ambiente? 
Me sensibiliza, claro. Mas, mas não que eu não ache que seja pouco, né? Eu como sou um cara que, 
que sabe o que a natureza ta precisando, a natureza ta precisando de muito (enfatizado) mais do que 
esta ação. E exterminar as empresas que não tem este tipo de ação, que não fazem nem o mínimo, o 
mínimo todas as empresas têm que fazer, tinha que ser lei. Recolher os dejetos que ela mesmo fabrica, 
cuidar dos rios, plantar árvores, cuidar de praças. 
N:  E este tipo de ação a Macboot faz? 
M: Eu sei a Macboot tem um trabalho muito legal lá em Foz do Iguaçu com o pessoal, tem feito um 
trabalho nas praias. Lá em Ubatuba distribuiu muitas lixeiras e isso de certa forma faz uma diferença 
enorme (enfatizando), eu nem sabia, quando cheguei em Ubatuba estava cheio de lixeiras da Macboot 
e isso é uma maneira de ajudar e diminuir os lixos no meio urbano e nas praias, na natureza. Então 
são ações que realmente valem a pena, mas eu ainda acho que são “pequenas ações” (enfatizando). 
Eu não posso falar, aii é o máximo e tal porque eu acho que tempos caminhada pra chegar lá ainda, e 
que bom que temos gás e espaço pra isso. 
8. O apelo à sustentabilidade ambiental promove o desenvolvimento da marca Macboot? 
Como? 
Promove muito. Eu acho que as pessoas são preguiçosas em si (risos) e querem comprar produtos de 
marcas que façam por elas, o que acho também um um erro assim, acho que temos que unir as duas 
coisas. Na verdade, eu acho que tem pessoas que o fazem dessa maneira. Mas tem pessoas que 
compram de marca que ajuda e faz ações pela natireza, mas que também ajudam e se engajam em 
projetos pra...(sem conluir). 
9. Você sente que você modificou, de alguma forma, suas atitudes em relação a questão 
ambiental, por fazer parte da Macboot? 
Eu sinto, eu sinto. Eu já tinha claro, essa coisa está dentro de mim. Mas quando eu comecei a trabalhar 
na Macboot, eu comecei a entregar as mudas e tal, você tem algo pra acrescentar, pra melhorar. Aí 
você vai percebendo aquilo e vai ficando mais audaz pra poder, por exemplo, eu não uso mais 
canudinho , eu não sei o que é usar há muito tempo, eu tomo é com meu biquinho mesmo (risos). 
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Porque eu acho canudinho a coisa mais inútil, a não ser que seja pra uma criança de 2 anos, pra não 
sujar a camiseta, e também não ter que lavar porque ai já vai usar água e tal. E essa consciência, ao 
longo dos anos e com a Macboot, eu tenho desenvolvido ela. Eu to numa fase assim (pensamento) 
comendo comidinha normal, não bebo refrigerante porque eu parei e deixei de armazenar muitas 
garrafas pets que eu tinha em casa e tal. As embalagens de sites, quando a gente compra de um site 
vem com muito mais embalagens e tal, se a gente ta falando em árvores a gente consome árvores pra 
fazer um monte de coisas né? 
É isso. 
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ANEXO E - ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIO – (SP) 
 
1. Há quanto tempo você trabalha com a Macboot? 
23 anos (risos). 
2. Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente. 
Em que sentido? Em todos? 
Eu penso que é uma marca boa, sincera no que faz né? Tem uma qualidade muito boa nos tênis que 
produz e tem também o social que ela faz pros funcionários, a marca ajuda muito. 
3. O que fez com que a marca se tornasse reconhecida? 
O produto, o tênis em si. A qualidade da marca. 
4. O que você entende por sustentabilidade? 
(Pensamento longo e aparente dificuldade na resposta). Uai, não vou saber te explicar, mas. Pode ser 
sobre...Vai que eu falo alguma coisa que não é aqui.  
N: Fale o que vier na sua cabeça, essa é a intenção. 
F: Não sei, pode ser o trabalho que o Marquinho vem fazendo sobre a empresa e que ele leva muito a 
sério? Ele gosta do que faz, por isso que a marca dele é forte. Ele faz porque gosta mesmo. 
N: E o que você pensa sobre esta palavra sem liga-la por enquanto à marca. Quando alguém tefala: 
isso é sustentável ou um produto sustentável. 
F: (Longo pensamento e muita dificuldade na resposta). Pode ser qualidade do produto? Nâo sei, pode 
ser isso, a qualidade, ou o outro trabalho que ele faz de plantio de árvores que ajuda muito, a divulgação 
também, deve ser nesse sentido, né? 
5. A sustentabilidade é um diferencial para a marca? Se sim, por quê? 
Também é. 
6. São propostas ações para que vocês, funcionários, participem ou interajam com a 
questão ambiental levantada pela marca Macboot? Dê exemplos. 
Sim, tem sim. Nós já saímos várias vezes daqui para plantar árvore no sítio dele. Já fomos na Serra da 
Canastra, fazendo um trabalho com os funcionários, indo nessa área também. 
Mas os funcionários daqui né, os de chão de fábrica já não participam tanto, a gente não sabe muito 
disso lá embaixo. 
7. A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à preservação do Meio Ambiente? 
(Dificuldade na resposta) 
N: Faz com que você pense um pouco mais em relação do meio ambiente? 
F: Eu acho que podia ser melhor em relação a isso. 
N: Por que você fala isso? 
F: Bom, eu vejo em relação ao chão de fábrica né. Eu acho que não tem muita divulgação daqui de 
cima lá pra baixo (se referindo ao espaço de áreas administrativas, desenvolvimento e financeiro em 
relação à área de produção da fábrica). O que faz aqui não é muito divulgado lá embaixo, falta esse 
câmbio. 
Olha, nós fazemos isso e tal, isso os funcionários não sabem. 
N: É falado muito da questão ambiental lá embaixo? Assim, pra vocês preservarem, participarem, etc? 
F: para os funcionários lá debaixo não, essa área é falha. 
8. O apelo à sustentabilidade ambiental promove o desenvolvimento da marca Macboot? 
Como? 
Não muito, podia ser melhor. 
N: Por que? 
F: Tipo assim, a gente podia começar desde o berço, tipo assim, separando nosso lixo aqui de dentro. 
Plástico, vidro e tal. Isso nós não temos, a gente joga tudo numa caçamba. Isso já ajudava os 
funcionários até fazer isso em casa. 
N: Você sente que você modificou de alguma forma suas atitudes, em relação à sustentabilidade 
ambiental por você fazer parte da Macboot? 
Sim. 
N: Mesmo não tendo essas ações pra vocês lá embaixo você acha que modificou? 
F: Sim, por exemplo, uma coisa que eu não fazia antes em casa e agora eu faço é separar os lixos, 
isso eu faço. 
N: E você sente que isso veio da sua relação com a marca também. 
F: Também, eu aprendi aqui né? É que aqui encima tem mais isso. 
N: Você fica mais aqui? 
F: Não, fico mais em chão de fábrica, mas só que convivo muito aqui na área administrativa, tal, tal e 
acaba passando para a gente. 
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ANEXO F - ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIO – (MC) 
 
1. Há quanto tempo você trabalha com a Macboot? 
Vai fazer 19 anos. Desde de 1997 para 98. 
2. Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente. 
D: Visão em termos geral?  
N: É. 
D: Uma marca que agrega, que emprega muitas pessoas né? Ajuda muitas pessoas também, tanto em 
termos de empregar as pessoas e também na ecologia né. Eles têm uma reserva natural, eles plantam, 
eles já plantaram mais de 1 milhão de mudas né, já foram distribuídas né, e dão diretamente muito 
emprego e também terceiriza bastante emprego. Eu acho uma marca também muito legal além do 
produto ótimo, qualidade. É o produto que as vezes a pessoa joga fora ou doa para outra pessoa porque 
enjoou do modelo, mas não porque ele estragou. 
3. O que fez com que a marca se tornasse reconhecida? 
Olha, acho que é uma junção de várias coisas. É, essa parte que eu falei de seruma parte ecológica, 
que ajuda a natureza, que planta e tudo, além do produto durar porque é de couro, solado de borracha, 
um acabamento bom, é um produto que não só as pessoas que vão na natureza, que faz adventure, 
que faz os trabalhos na mata, que corre, que vai fazer um passeio, mas tamem as pessoasque 
trabalham dentro da cidade, tipo um moto taxi, um frentista de posto eu já vi muito, policiais civis eu já 
vi muito (enfatizando). 
N: E vocês têm um tipo d eproduto que é específico pra esse púbçico ou não? 
D: Sim, sim, tem também. Tem as botas motoqueiro, para os motoqueiros mesmo, tem as de 
segurança, né, que é o CA, mas não só esses voltados, mas geralmente o motoqueiro compra um 
Iapuru ou outro modelo que não é voltado para o motoqueiro, mas que é durável, ele sabe que vai por 
(não completou) e ele nem compra outras marcas, porque ele sabe que se comprar outras marcas pra 
ele mudar de marca, pra ele mudaras marchas ali vai durar 8 meses, a Macboot não, é 3 nos. Eu acho 
que isso aí que fez que a marca consolidasse assim, porque o que acontece? O mercado nosso não 
ta bão, muitas empresas tão ai fechando as portas e a Macboot tá continuando, porque as pessoas 
virou um consumo, é igual a havaianas, elas usam porque precisam de um chinelo pra por em casa. A 
Macboot é a mesma coisa, a pessoa usa porque ela precisa pra trabalhar. Eu acho que as pessoas faz 
o seguinte, elas compram mesmo pra sair, ele vai desgastando um pouco, aí elas usam pra trabalhar. 
4. O que você entende por sustentabilidade? 
Sustentabilidade? Isso daí você me apertou agora. Não, o que eu posso dizer. 
Uai, é a parte ecológica né? A empresa que ela não degrine a natureza, é uma empresa que tem coisas 
que ela reaproveita, é que agora não vem na minha cabeça, aqui eu vejo muito contraforte e alguns 
outros materiais que é resto de outras coisas que jogam fora, e aqui reaproveita. O Marquinho, ele tenta 
fazer o máximo, a Macboot tentar fazer o máximo para reaproveitar as coisas que degrine a natureza, 
para não voltar para a natureza, pra voltar pra empresa. Eu vejo o máximo, o máximo. Agora está 
querendo usar também um material biodegradável. 
N: Tipo no lugar do couro? 
D: Não, interno mesmo. Sabe? Reaproveitar mesmo.  Eu acho que isso para as empresas tinha que 
servir de exemplo sabe? Por mais que talvez o custo sai um pouco mais caro, mas a questão do custo 
do ar para respirar e da natureza não tem dinheiro que paga né? 
5. A sustentabilidade ambiental é um diferencial para a marca? Se sim, por quê? 
Vixe, sim. Porque já é um marketing né. É um marketing e tanto, um marketing verdadeiro. Porque tem 
tantas empresas que usa o marketing falso, que eu falo assim, que usar mostrar algo que não tem na 
sustentabilidade e ela demonstrando, a marca por inteiro, que já foi doado mais de 1 milhão de 
sementes, mudas, tem parcerias com ONGs, parcerias com projetos sociais, parcerias com meio 
ambiente, a gente vê que é real. Vê que é real porque a gente que convive com ele sabe que ele gosta 
da natureza, sabe que ele não gosta da cidade, ele gosta da natureza mesmo, é uma pessoa 
verdadeira. E a Macboot é a cara do dono. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se hoje, a Macboot 
é uma empresa ecológica é porque o Marquinho mostrou a cara dele. 
6. São propostas ações para que vocês, funcionários, participem ou interajam com a 
questão ambiental levantada pela marca Macboot? Dê exemplos. 
Sim. Eu não participo muito por causa do meu horário, do meu tempo, mas o Marquinho está fazendo 
um trabalho lá embaixo (apontando para o fundo da fábrica), não sei se te falaram, os canteiros, as 
hortas, eles plantam. Alguns anos atrás, cada funcionário foi plantar uma muda. Quando eu entrei, ixi 
vai fazer tempo, lá no jardim Zoobotânico, nós plantamos uma árvore com cada nome, sempre vem 
trabalhando. Teve uma vez que nós fizemos um powertraking para nós conhecer. Na verdade, o traking 
ali foi só um meio para a gente está conhecendo a natureza, integrando com a natureza. Isso ele fez 2 
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ou 3 vezes. Então eu acho assim, ele tenta interagir com os funcionários, a marca, igual ele quer montar 
uma oficina também e ele já me perguntou umas duas ou três vezes se eu quero, mas o duro é meu 
tempo. Que ele quer montar uma oficina, por exemplo, jogou resto de couro, ou resto de sola, resto de 
palmilha, e ele fala: “Vão pegar aquilo ali, bolar umas ideias e ver o que pode fazer? ” Ele quer fazer, o 
sonho dele é isso.  
N:  E a oficina é para trabalhar com tudo que tem aí? 
D: Os restos, espuma, tudo tudo, sem pegar nada novo. 
N: E para fazer coisas que não sejam sapato? 
D: É. Igual eu fiz um tapete. Eu, o que acontece? Eu falei para ele que não tem como eu ta participando 
a noite, no sábado, mas eu posso dar as ideias. Eu fiz um tapete quadriculado co couro, resto daquilo 
que joga no lixo e que se for ver no mercado vale 700 reais, e você faz com resto de couro. 
7. A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à preservação do Meio Ambiente? 
Ah senibiliza, toca muito. Principalmente aquela frase “Respeite o seu Planeta. ” Porque marcou, 
marcou muitas pessoas porque a gente fala muito em respeito ao próximo, em respeito às crianças e 
os animais, mas tem que falar primeiramente em respeitar o planeta, porque se não respeita o plante 
todo mundo morre porque ta todo mundo la dentro.E eu acho que tem que sensibilizar. Eu acho assim, 
que muitas empresas têm que ver a Macboot como um espelho porque pensa assim: se cada empresa 
plantasse 10 mudas por mês, entendeu? Nem que se for para fazer só por marketing, que faça por 
marketing, que faça pra aparecer, mas pelo menos faça o bem. 
8. O apelo à sustentabilidade ambiental promove o desenvolvimento da marca Macboot? 
Como? 
Ah sim, você fala o apelo tipo que ela fala sobre a natureza? Sim, claro, claro demais. Porque hoje a 
gente vê assim o mundo o jeito que está, com essas grandes queimadas, essas coisas e uma pessoa 
chega falando da natureza, ainda tem muitas pessoas que apoiam que gosta, muitas pessoas verdes 
né (sorriso), e eu acho que apóia demais e choca, vem de encontro com muitas pessoas. Até esses 
dias eu tava comentando que a gente sai daqui e eu vou embora pra minha casa eu vejo 3, 4 matos 
aqui pegando fogo. Está o tempo todo, esse tempo seco, a umidade baixa do ar. Então, quanto mais 
falar da natureza, mas automaticamente (não completa a frase), não é questão que ele faz isso para 
engrandecer a marca, como eu te falei, eu conheço muito bem o Marquinho e eu sei que ele faz isso é 
pelo planeta mesmo, mas vem de encontro, é o útil ao agradável. 
N: Você sente que você modificou de alguma forma suas atitudes, em relação à sustentabilidade 
ambiental por você fazer parte da Macboot? 
D: Demais, demais. Vou te ser sincero, antigamente eu tava chupando um picolé dentro do carro e eu 
jogava o lixo fora do carro, isso ai assim, eu vouf alar de coração pra você (aparentemente muito 
envergonhado). Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que um plástico dura não sei 
quantos milhões de anos, uns 15 milhões de anos pá decompor na terra. Aí a gente vai vendo e vai 
somando isso. Aí eles falam: “ah mais só você guardar o lixo”? Não, mas só que isso é bônus, tem que 
ter começo, se não tiver um começo num... (não completa a frase). E o que acontece? As pessoas 
falam, mas só eu? Não, eu, eu falei para minha esposa, falei para os meus filhos, falei pros meus 
amigos, falei pros meus parentes”. E através da marca, porque a gente era muito assim, muito visão 
fechada, que eu falo. Hoje as pessoas são visão fechada. Até através do marketing, o marketing bem 
feito da Macboot eu acho que abre a cabeça de muitas pessoas. Até o próprio tag no sapato deles tem 
no site que fala do respeite a natureza, então eu acho que que a gente tinha que levar isso ai como 
espelho. 
N: Quando você entrou na marca não tinha essa questão ambiental? 
Tinha, mas isso é até engraçado (sorriso). Quando eu entrei, há 19 anos atrás, tinha, mas não 
trabalhava com a linha adventure. Porque a linha adventure tem tudo a ver com a natureza. Ele fazia 
sapato de cano e gáspia de sopa de crepe, extraído da borracha, uns cacareco, ele fazia aquilo ali, e 
era bem pouquinho, 220 pares por dia, 300 pares por dia, só que ele não deixava de pôr um saquinho 
de sementes dentro da caixinha. Sempre (enfatizando) gostou. E assim, era meio “tatu com cobra” 
como a gente costuma falar. Era um sapato meio casual, cano e gáspia, numa caixa cheia de árvore, 
cheia de... (não completa, e sorrindo de forma intensa)  bem adventure a caixa, mas só que o produto 
não era adventure. Só que, assim, ele fez o sapato na hora certa, no momento certo e mudou no 
momento certo, na hora certa. Aí eu acho que tipo assim, ele tava fazendo um sapatinho pra ganhar 
dinheiro, só que no coração dele não era aquilo ali, acho que era o adventure que tava no coração dele. 
Aí foi aonde que juntou o útil ao agradável. 
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ANEXO G - ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIO – (AR) 
 
1. Há quanto tempo você trabalha com a Macboot? 
7 anos. 
2. Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente. 
Para mim ela é boa né? Na minha opinião ela é assim, normal né? 
N: Você acha que é uma marca reconhecida no mercado? 
J: Acho que é. 
3. O que fez com que a marca se tornasse reconhecida? 
Ixi (pensamento longo e muita dificuldade em responder à questão). Uai deve ser o (pensamento longo). 
Deve ser uma marca boa, um serviço bom também. 
4. O que você entende por sustentabilidade? 
(Pensamento longo). Eu não tenho a mínima. 
5. A sustentabilidade é um diferencial para a marca? Se sim, por quê? (Mudança na pergunta 
para: Você acha que a questão ambiental é um diferencial para a marca?) 
Eu acho que é, né? 
N: Por que você acha que é? 
J: eu não sei te falar. 
6. São propostas ações para que vocês, funcionários, participem ou interajam com a 
questão ambiental levantada pela marca Macboot? Dê exemplos. 
Acho que sim, né? 
N: Que tipo de ação? 
J: Ah, respeitar o planeta né, igual eles falam. Ta escrito aqui né (aponta timidamente para a camiseta 
com a logo da Marca seguida da frase “Respeite o seu Planeta”. Deve ser isso né? 
N: Mas não tem uma reunião pontual para falar com vocês sobre meio ambiente ou algo deste tipo? 
J: Não, isso aí não. Comigo pelo menos não. 
7. A comunicação (publicidade, campanhas) da Macboot te sensibiliza em relação à 
preservação do Meio Ambiente? 
Ah, isso faz, né? Acho que faz sim. 
 
8. O apelo à sustentabilidade ambiental promove o desenvolvimento da marca Macboot? 
Como? (Refazendo a pergunta: Falar sobre essas coisas do ambiente, essas campanhas, você acha 
que faz com que a marca desenvolva mais?) 
Acho que faz também, ajuda muito falar do ambiente, né? 
N por que você acha? 
J: Não sei. 
9. Você sente que você modificou de alguma forma suas atitudes, em relação à 
sustentabilidade ambiental por você fazer parte da Macboot? 
Isso aí sim. 
N: O que você acha que você mudou no seu cotidiano em relação à natureza, meio ambiente? 
J: Ah, respeitar né? O meio ambiente. Tipo, se você vai jogar alguma coisa já vai jogar no lixo, assim, 
tudo certinho né? Tanto tempo que eu trabalho aqui também né, lendo isso aqui todo dia, não é possível 
que não vai ajudar para alguma coisa né? (risos contidos). 
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ANEXO H - ENTREVISTA COM CONSUMIDOR – (CON 1) 
 
1) Há quanto tempo você é consumidor da Macboot? 
Eu acredito que há quase 10 anos. 
2) Com que frequência você consome os produtos da Macboot? 
Olha, bastante. Eu consumo muito, eu uso o ano todo para falar a verdade. 
N: Com que frequência você compra 
Eles duram bastante. E olha que eu ralo muito eles.  Uso na água, no rapel, uso eles no tracking, no 
sol.  Então eu uso bastante, mas eles duram bem.  Vamos colocar que eu compro, talvez, umas três 
vezes ao ano. 
3) Você interage com a marca em algum meio virtual? 
Eu sigo no Instagram porque tem fotos legais, um apelo legal com a natureza.  Então eu acompanho 
no Instagram. Mas hoje nada mais estreito que isso, porque eu compro pela loja física mesmo, é bem 
pertinho para mim a loja eu optei por comprar ali 
4) Compra Macboot porque acredita nos valores da marca ou somente porque gosta dos 
produtos? 
Não. Pelo que eu conheço, acho que foram os primeiros com esse negócio de biodegradável, eu vejo 
muito o pessoal da marca usando coisas recicladas, não só nas botas como a gente vê por aí, eles 
apoiam muito as ideias neste sentido. Então eu gosto de unir as duas coisas. 
5) Por que escolher um produto Macboot? 
C1: Você fala bota em si? 
N: Sim 
Primeiro por qualidade, conforto do produto, eu gosto do Design, a sola me agrada muito porque eu 
trabalho só em terreno acidentado, então são uma série de fatores que me agradam. Até mesmo pelo 
costume, pelo hábito de usar marca mesmo. Já usei outras, mas voltei para a marca. Eu gosto do custo 
benefício, preço e qualidade, isso me agrada. 
6) Qual sua visão sobre a marca hoje? Comente. 
 Cara, eu vejo hoje no mercado nacional como a melhor marca da linha adventure para mim. Olha que 
não ganho nada falando isso (risos). É superior a todas. Até se compara com outras gringas aí que eu 
já usei, são de boa qualidade, porém o preço lá em cima, então ainda assim a Macboot me agrada até 
pelo valor. É aquilo que eu estou te falando,  
é uma marca que tem um apelo legal com a natureza, tem um preço bom, conforto, tudo isso agrega ao 
produto e à marca. E eles estão sempre melhorando, sempre buscando melhorar. 
7) Qual o diferencial para você da Macboot no mercado? 
Acho que eu acabei até respondendo essa questão. Mas vamos colocar um diferencial, 2 na 
verdade:  conforto e preço, o custo-benefício entre os dois. 
8) O que você entende por sustentabilidade? 
Olha, sustentabilidade é você tirar o mínimo da natureza, e o que você puder retornar a ela com menos 
agressão possível. Eu acredito que isso é o principal da sustentabilidade.  
É onde eu volto a falar que a marca faz isso, você vê a marca fazendo isso. Então eu acho que é isso: 
você tirar o mínimo, você agredir o mínimo à natureza.  E se tiver que voltar para natureza, porque tudo 
volta, voltar com o mínimo impacto possível. Seria isso para mim 
9) A sustentabilidade é um diferencial para marca Macboot?  Se sim, por quê? 
Eu acho que sim, porque você vê o trabalho do pessoal lá voltado para natureza. 
Que marca você vê por aí, que você entra no site do cara e você planta uma árvore? E é real, eu já vi 
plantar, entendeu? 
Se eu quiser pegar muda ali na fábrica, eles me dão. Às vezes eu vou fazer algum trabalho com 
escola e não consigo mudas no Horto, mas com a Macboot, tenho certeza que se eu pedir, eu consigo, 
entendeu?  Isso para mim é real. É real porque eu vivo, acompanho e convivo com a marca, eu vejo. 
10)  Você acredita que tenha um papel na construção de um desenvolvimento 
sustentável? Se sim, qual o seu papel? Se não, por quê? 
Eu acredito que sim. Mesmo porque eu trabalho com a natureza e vivo do trabalho na natureza.  Eu 
trabalho com Eco-esporte e esporte de aventura desde 1999. Eu trabalhava na Chapada Diamantina e 
vim para cá, estou aqui até hoje. O meu papel principal, que eu acho que é um dos mais difíceis, não 
é só trabalhar com a natureza e mostrar para as pessoas a natureza, é você conscientizar a pessoa, 
de que tudo que está ali tem que ficar daquele jeito. E que se você puder fazer alguma coisa por 
ela, que faça com vontade. 
Você ouve muita gente falar, mas na verdade é muito pouca gente fazendo, muito pouca ação. Tem 
muito marketing e pouca ação. 
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Então eu acho que a minha contribuição maior é tentar conscientizar as pessoas, principalmente os 
mais jovens.  A gente faz um trabalho com os jovens, um trabalho voluntário, porque a gente gosta, 
porque a gente precisa.  Porque eu acredito que são os mais jovens que vão nos ajudar a 
recuperar tudo isso. A natureza se recupera com bastante força, eu vejo isso, eu vivo nela. Mas se 
você a ajudar, ela se recupera muito mais, mas muito mais (enfatizando). 
11)  Você já participou da campanha Click e plante uma árvore? Se sim, por quê? Se não, por 
quê? 
Sim, eu já participei. Participei porque é um apelo interessante.  O que eu acho mais interessante não 
é eu ter tempo para ir lá e plantar uma árvore,  se você clicar alguém planta para você,  facilita e adianta 
o processo. 
Se você planta a sua, e clica para alguém plantar, já são duas. 
12)  A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à preservação do meio ambiente? 
Sim. Sim porque são poucas as marcas que fazem isso. Hoje nós temos aí, facilmente, mais de 10 
marcas só na nossa cidade com isso (parecendo se referir a linha adventure), e que eu me lembre, 
com apelo de favorecer a natureza, é só a Macboot.  Em outras, até as caixas que eles falam que é de 
papel reciclado às vezes é mentira. 
13)  Você acha que vem modificando as suas ações, ao longo do tempo, em relação ao meio 
ambiente? 
Bastante para te falar a verdade. Isso é muito pessoal, porque eu sou um homem de 40 anos, fui criado 
na fazenda, na roça, depois fui para os grandes centros, fui para fora do Brasil e tal. Aí eu vejo que a 
gente ver muita coisa que já podia ter feito, mas que deixou passar despercebido, ou por distração, ou 
por falta de atenção mais focada.  Hoje eu tento reverter o tempo que eu perdi na natureza.  Tento indo 
mais para natureza, observando mais a natureza, levando quanto mais pessoas eu puder.  Em média 
eu levo 20 pessoas por final de semana para junto da natureza, e vou tentar levar muito 
mais, principalmente para conscientizar. 
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ANEXO I - ENTREVISTA COM CONSUMIDOR – (CON 2) 
 
1. Há quanto tempo você é consumidor da marca Macboot? 
Eu não sei precisar, mas acredito que mais de seis ou sete anos. 
2. Com que frequência você consome os produtos da marca? 
Eu sempre uso, uso no dia a dia. Eu uso bastante, aí ele fica gasto e eu compro outro. Este ano, por 
exemplo, eu já comprei dois. Comprei um modelo de cada. 
3. Você interage com a marca em meio virtual? Se sim, qual? 
Talvez eu já tenha curtido no Facebook, mas eu não tenho certeza. 
4. Você compra Macboot porque acredita nos valores da marca ou somente por que gosta 
mesmo dos produtos? 
Mais pelos produtos, mas eu também me simpatizo pelas causas que eles colocam, que trabalham, 
assim, essa coisa do meio ambiente e tal. 
5. Por que escolher um produto da Macboot? 
Pela qualidade e também pelo preço. E também pela beleza,né? A estética do calçado e tal. 
6. Qual sua visão sobre a marca? 
Eu vejo ela como uma boa marca, uma marca de qualidade. 
7. Qual você acha que é o diferencial da Macboot no mercado? 
Olha, eu acho que é bem a qualidade do produto, viu?  E preço também. Outras marcas eu nunca usei, 
mas já cheguei a experimentar e ver. Vejo que é Macboot tem uma qualidade boa com um preço bem 
legal. Fora também que ele é bonito, é um calçado muito bonito. 
8. O que você entende por sustentabilidade? 
Sustentabilidade? 
N: Isso. 
Bom, entendo que a empresa ela pratica na fabricação dos produtos, ao lidar com a administração da 
empresa, que ela tem que minimizar (longo pensamento).  Como que eu posso dizer? Minimizar danos 
ao meio ambiente.  Então ela preza, na operação dela, tentando fazer com que o impacto seja menor 
no meio ambiente. 
9. A sustentabilidade você acha que é um diferencial para marcar Macboot? Se sim, por 
que? 
Não sei te responder essa pergunta. Para mim ela não (longo pensamento). Vamos dizer assim, não é 
pelo fato dela ter essa questão de sustentabilidade que eu vou comprar a marca, entende? Mas acho 
muito legal que ela faça e trabalhe dessa maneira. 
10. Você acredita que você tenha um papel na construção de um desenvolvimento 
sustentável? Se sim, qual o seu papel? Se não, por quê? 
Eu acho que sim, porque eu acredito em um produto de uma empresa que trabalha dessa maneira, 
nesse sentido de sustentabilidade. Eu tô fazendo parte da rede, né? Porque eu estou consumindo um 
produto dela e como cliente final eu acabo compactuando com a ideia. 
N:  e se você desconectar isso da marca e pensar nas suas ações em relação ao 
desenvolvimento sustentável? Você acha que você tem um papel nesse sentido? 
Acho que sim. Até porque eu, no meu dia a dia, eu tento fazer as coisas para minimizar os efeitos no 
meio ambiente. 
11. Você já participou de uma campanha da Macboot intitulada "Clique e Plante uma Árvore? 
Eu já cheguei a ver essa campanha, mas não lembro, acho que não lembro se participei. Talvez tenha 
participado, mas eu realmente não lembro. 
12. A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à preservação do meio ambiente? 
Talvez (bastante pensativo).  Eu não tenho certeza para te responder isso, mas é provável que no fundo 
sim. 
13. Você acha que vem modificando, ao longo do tempo, suas ações em relação ao meio 
ambiente? Se sim, como? 
Olha, sim. De um bom tempo para cá eu venho eu venho me preocupando muito com a parte de 
resíduos, por exemplo, de reciclável. Isso tanto na minha casa quanto na empresa.  Ao invés de jogar 
no lixo, sempre separar e dar um destino para esse lixo. Destinar ele para quem vai dar um fim nele 
adequado. 
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ANEXO J - ENTREVISTA COM CONSUMIDOR – (CON L) 
 
1. Com que frequência você consome os produtos da marca? 
Como lojista eu compro quase todo mês, como consumidor final eu demoro mais ou menos um ano, 
um ano e meio para trocar o meu Macboot. 
2. Você interage com a marca também em meio virtual? Se sim, qual? 
Eu tenho a Macboot no meu Facebook então estou sempre acompanhando o que eles estão 
fazendo. Tenho Richard também, que não sei se ainda é, mas foi garoto-propaganda da Macboot 
durante muito tempo. Tenho ele no meu Facebook e sempre acompanho as coisas.E então me conecto 
com a marca mais no Facebook e no Instagram. 
3. Você compra uma Macboot porque acreditar nos valores da marca ou somente porque 
gosta dos produtos? 
Não, compro também por causa de um diferencial que a marca tem num aspecto ambiental. Porque 
hoje a gente tem que ser um comprador consciente também então entre comprar uma mercadoria que 
não tem um apelo ambiental, independente do produto, eu prefiro comprar aqui tem um apelo 
ambiental. 
4. Por que escolher um produto da marca? 
Primeiro assim, porque tem muita qualidade, uma durabilidade muito bacana, legal. É confortável e 
também porque tem essa questão de defesa ambiental que me atrai bastante. Nãos ei, eu quero deixar 
um mundo melhor para os meus filhos. 
5. Qual a sua visão sobre a marca hoje? Comente. 
Eu acho que a Macboot é diferenciada no mercado por todos esses aspectos: de não ter trabalho 
infantil, de usar uma cola que não é tão poluente, biodegradável, tem essa preocupação com a 
reposição das florestas,é um conjunto de coisas na verdade que me atrai na proposta e no trabalho 
da  Macboot 
6. O que você entende por sustentabilidade? 
Acho que sustentabilidade é todo aquele mecanismo da continuidade, em um processo que lá no 
final vai ajudar ao meio ambiente , vai melhorar esse aspecto do meio ambiente, da qualidade de vida e 
tudo mais. É um meio que faz você chegar até lá, entendeu? 
7. Você acha que a sustentabilidade é um diferencial para marca? Se sim, por quê? 
Eu acho, sempre achei. Eu acho que no mundo em que a gente vive, você ter uma proposta de replantar 
uma floresta, replantar árvores, de usar produtos que não agridam muito meio ambiente, de cara eu 
acho que para mim já é uma conquista. 
8. Você acredita que tenha um papel na construção de um desenvolvimento sustentável? 
Se sim, qual o seu papel? Se não, por quê? 
Eu acredito que é tudo peça de uma engrenagem, né? Nada funciona sozinho. Não adianta por 
exemplo a Macboot ter essa proposta ambiental se eu não comprar a ideia e depois não dar 
continuidade. Embora tenha essa proposta, tudo acontece na compra e venda. Se eu não coloco isso 
para os meus clientes também esse diferencial da marca para fazer com que eles compõem o 
produto, eu não vou comprar produto também porque ele não vende e na verdade esse projeto vai ficar 
lá engavetado. Então tudo é uma questão também de continuidade, de compra e venda também, né? 
9. Você já participou da campanha intitulada "Clique e Plante uma Árvore"? Se sim, por 
que? Se não, por quê? 
Já. 
N:  e vocês faziam também essa conexão entre a campanha e o consumidor? De informá-los da 
existência dessa campanha? 
Sim, inclusive especificamente no meu negócio a gente já fez várias ações. O Richard já foi lá umas 
três vezes, a gente já fez eventos de distribuição de mudas na minha loja, então assim, a gente sempre 
procura orientar o consumidor desse diferencial da Macboot.  Geralmente o cliente gosta do produto, 
acha muito legal. Quando você fala desse diferencial, aí sim ele se decide pela compra. 
10. A comunicação da Macboot te sensibiliza em relação à preservação do meio ambiente?  
Sim, sim sensibiliza. Aliás hoje, qualquer empresa que tenha esse foco um pouco voltado para 
sustentabilidade, para o meio ambiente, atrai a cada vez mais novas pessoas e talvez consumidores 
conscientes. Entre você comprar um produto que tem este apelo e compraram que não tem, eu acho 
que a maioria das pessoas procuram hoje esse apelo a sustentabilidade que é muito legal. Acho que 
isso influencia bastante nas vendas hoje. 
Hoje quando você fala em Macboot você já lembra em meio ambiente, em plantar árvores, 
em sustentabilidade, isso sem a menor dúvida. 
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N:  dentro do layout interno da loja o espaço da Macboot é diferente dos espaços ou do layout das 
outras marcas da linha Adventure que você tem? 
Sim, sim. Particularmente, como temos uma parceria com a Macboot já há muitos anos, 12 ou 13 
anos, então a gente tem toda uma proposta.  Esse visual ambiental da Macboot está lá.  Tem 
adesivos em toda minha loja da Macboot e que trata, por exemplo, de meio ambiente, que mostra as 
pessoas praticando esportes. Acho que tem todo um conjunto. 
11. Você acha que vem modificando suas ações em relação ao meio ambiente ao longo do 
tempo? Como? 
Sim, eu acho que todo ser humano hoje, que é um pouco preocupado com o futuro, eu acho que tem 
um pouco isso. Tudo que você possa fazer para impactar menos o meio ambiente, desde a sua 
casa, da coleta de lixo seletivo, em tudo. Se você usar produtos que tenham esse diferencial, eu acho 
que um pouquinho que cada um fizer vai ter um resultado, um reflexo lá na frente. 
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ANEXO K - TRANSCRIÇÃO DO FILME DOCUMENTÁRIO “MACBOOT 
CONEXÃO TERRA” 

 
TEMPO DE VÍDEO: Tempo 4’ 12’’ 
 
O vídeo é iniciado com a imagem de uma paisagem: montagens de florestas. 
 
Aparece na tela a questão o enunciado: Qual a sua conexão com a terra? 
 
Mudança de cena: no viveiro de mudas: 
Marquinho (empresário) 
A minha visão com relação ao planeta é que ele está precisando muito da nossa interferência humana 
positiva, que a gente vem sofrendo com a interferência negativa. 
 
Mudança de cena: um banco em frente a um lago 
Edgar Meirelles (empresário) 
A gente tem visto muito desmatamento, aquecimento da terra (aqui aparece imagem de uma geleira) 
vem a cada vez ficando mais crítico. Então, é muito importante a gente pensar (aparece imagem de um 
homem uniformizado com camiseta e boné da macboot, com um campo ao fundo, plantando uma 
árvore) em plantio de árvores, em cuidar da natureza e está junto dela, ao invés de ir contra a natureza. 
 
Mudança de cena: em um campo, plantando uma árvore 
Richard Rasmussen (biólogo que apresentador) 
Inicia sua fala enfatizando: A Macboot acredita que são as pequenas ações, individuais, que cada um 
de nós, praticadas todos os dias que vão transformar este planeta (neste momento aparece escrito na 
tela: Projeto Praia Limpa: mais de 1 tonelada de lixo foi retirada das praias paulistas) em um mundo 
melhor. 
 
Mudança de cena: aparentemente em um viveiro de mudas 
Célio Bertelli (Agrônomo) 
Essa linha de pegar as espécies bandeiras, as espécies bandeiras, como o pau brasil (aparece 
novamente a imagem da paisagem de montanhas e florestas com os escritos Pau- Brasil e Ipê amarelo) 
árvore símbolo do Brasil. Ipê amarelo como se fosse a flor símbolo do Brasil, a Macboot procurou, 
dando mudas (aparecem duas mãos de uma pessoa, em fundo desfocado, segurando sementes)  e 
sementes (alguém tirando uma pequena muda de um viveiro) ao longo desses anos nesse programas. 
  
Mudança de cena: em um campo, plantando uma árvore 
Richard Rasmussen (biólogo que apresentador) mas essa informação já Não aparece escrita 
Mais de uma milhão (aparece na tela o escrito 1 milhão mudam distribuídas) de mudas saídas dos 
viveiros da Macboot foram distribuídas gratuitamente por todo Brasil. 
 
Mudança de cena: no viveiro de mudas: 
Marquinho (empresário) - mas essa informação já não aparece escrita 
E esse ano nós entramos numa pesquisa, numa parceria, (aparece aqui cena de um campo de terra 
com as palavras biodinâmica e agroflorestal escritas na tela. Dois trabalhadores vistos de cima) junco 
com o pessoal da biodinâmica, da agroflorestal, justamente pra dar um impulso (aparece uma cena de 
umm homem, não mostra o rosto agachado mexendo em folhas secas) nessa nova modalidade de 
plantio que exclui o uso de NPK (este mesmo homem, com pulseiras que parecem no estilo étnico, 
coloca na mãos 3 diferentes sementes, aparentemente de milho e vai tirando uma a uma da mão), que 
exclui o uso de agrotóxicos. 
 
Mudança de cena: com plantas ao fundo 
João Carlos (consultor de BIOD) 
A biodinâmica ela está intimamente relacionada a todas as atividades humanas. Que é o alimento 
saudável (aparece a imagem de frutas) produzido a partir de resíduos. 
 
 
Mudança de cena: fundo verde desfocado 
Lucas (biólogo) 
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O uso inadequado de vários agroquímicos tem prejudicado muito isso na natureza. A meliponicultura 
(aparece na tela imagem de abelhas em flor e o escrito: Meliponicultura cultivo de abelhas sem ferrão) 
ela é o cultivo de abelhas sem ferrão,. È um pouco diferente da Apicultura, que é o manejo das abelhas 
com ferrão. Elas tem um sistema na onde elas vibrão. Esse sistema de vibração, ele faz com que todo 
momento que ela chegue na flor,, ela possa vibrar e o polen se espalhar. (aparece a imagem de um 
caxo de banana verde  na transferência da cena) 
 
Mudança de cena: aparentemente em um viveiro de mudas 
César Bertelli (Agrônomo) 
E não tem como os animais desenvolverem, sem a alimentação dos plutos, dos polem que a planta 
oferece. E para manter a biodiversidade tanto do reino vegetal e animal, nós temos que ter floresta na 
nossa região, no Brasil. Por que? Porque é a floresta que faz o suporte da fauna e da flora e é ela que 
da sustentabilidade (aparece na tela o título floresta e abaixo as palavras fauna e flora), em vários 
níveis para o próprio ser humano. 
(Aparece cena de mudas sendo regadas. Café molhado no pé, respingando água. 
 
Mudança de cena: aparentemente em um viveiro de mudas 
Flamarion  
(Ele pergunta e sua questão é posta com muita emoção e sutileza- ao mesmo tempo aparece na tela 
dos escritos) 
Qual o legado né, que nós vamos deixar para o planeta? Essa foi (mudança de imagem para novamente 
as mudas sendo regadas, mas o escrito continuava na tela) a semente que nós plantamos. 
 
Mudança de cena: no viveiro de mudas: 
Marquinho (empresário) 
Essa é a questão nossa de desafio, né? Dar mais condições para a terra, dar mais vida para a terra, 
porque a terra é um órgão vivo (cena do marquinho plantando e o escrito a terra é um ORGÂO VIVO, 
Palavra em grande destaque), e a gente acha que ela é apenas uma situação ali pra você pisar e usar 
e abusar e não vamos respeita. 
 
Mudança de cena:  
Flamarion: gerente de marketing 
É, o respeite o seu planeta está no DNA da marca. 
(Começa, a partir da palavra marca a aparecer, numa cena em que a câmera vai se aproximando o 
símbolo da marca, na fábrica da Macboot) 
Está no que nós acreditamos (cena de um papagaio branco encima de uma bota Macboot no tronco de 
uma árvore) ...estamos apenas no começo. 
(Imagens novamente das montanhas de florestas, pés com sapato Macboot, uma mulher com vento 
aos cabelos, como em contato prazeroso com a natureza) 
 
Mudança de cena: plantando uma árvore 
Richard 
De maneira enfatizada e utilizando do gesto MINHA (apontando para si) a SUA (apontando para a 
câmera). 
Essa é a minha Macboot, a sua Macboot (cenas de um homem de cabelos cumpridos por entre a 
floresta), é a nossa Macoot. 
Cenas de natureza: cachoeria, ruído de água, cena aérea. 
Cena final, o biólogo em meio a um campo verde simula jogar para cima o símbolo da Conexão terra 
que se encontra com a logo da Macboot.  

Por último aparece, abaixo da logo Macboot o escrito: respeite seu planeta. 
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ANEXO L -  FILME DOCUMENTÁRIO “MACBOOT CONEXÃO TERRA” 
 

 


