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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como foco o estudo do marketing ao longo dos anos e 
de que forma se alterou conforme as mudanças do comportamento do consumidor. 
As marcas hoje conseguem, se munidas das estratégias corretas, proporcionar 
experiências memoráveis aos seus clientes, investindo assim na criação e 
manutenção de um bom relacionamento com os consumidores. O estudo de caso 
realizado da marca Dobra, com o apoio da pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa 
qualitativa, possibilitou comprovar a necessidade do investimento em relacionamento 
como forma de impactar os clientes durante sua jornada de compra a fim de fidelizá-
los à marca e aos seus princípios, permitindo também que a empresa cumpra seu 
propósito mercadológico por consequência. 
 

 

Palavras - chave: Marketing. Comportamento do consumidor. Marketing de 
Relacionamento. Experiência. Dobra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work focuses on the study of marketing over the years and how it 

has changed conforming the consumer behavior changes. Provided with the correct 

strategies, brands today are able to provide memorable experiences to their 

customers, investing in the creation and maintenance of a good relationship with 

consumers. The case study of the Dobra brand, with the support of bibliographical 

research and a qualitative research, made it possible to prove the need for investment 

in relationships as a way to impact clients during their shopping journey in order to 

make them loyal to the brand and its principles, also allowing the company to fulfill its 

marketing purpose as a consequence. 

 

Keywords: Marketing. Consumer behavior. Marketing of relationship. Experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O marketing aplicado nas empresas através do tempo acompanhou as 

mudanças do comportamento do consumidor e evoluiu a cada fase para garantir que 

os clientes continuassem conectados às empresas. As estratégias visaram sempre 

oferecer serviços mais adequados e mais próximos daquilo que os usuários estavam 

ansiando no momento, atendendo às necessidades da sociedade e acompanhando o 

momento histórico da época e todas as suas transformações que impactam 

ativamente na transformação da mente do consumidor. 

Hoje, entretanto, não seria diferente. O desafio, apesar de tudo, é que o 

marketing atual está cada vez mais inconstante mediante o consumidor nomeado por 

4.0. Esse usuário busca pela verdade e - com o apoio das mídias digitais totalmente 

presentes no seu cotidiano, a vasta rede de conexões sociais fruto dela e a rapidez e 

fluidez com que tudo isso funciona - proporciona um cenário altamente desafiador 

para o profissional da área e para todas as marcas que buscam se encaixar e 

encontrar seu espaço no mercado hoje em meio a tantas transformações. 

A geração atual de jovens tem mais inclinação para se arriscar e se destacar de 

alguma forma onde atual nos últimos anos, conseguido fazer diferente independente 

do seu campo de atuação no mercado. Procura sair do comum e costuma não ter 

medo de ultrapassar barreiras, obstáculos e preconceitos, por isso, conquista hoje aos 

poucos um mercado exigente com maestria e inteligência estratégica suficientes que 

a impede de passar despercebida, sendo notada e elogiada pelos caminhos que tem 

conseguido abrir e as pegadas que consegue deixar no mercado. 

O mercado agora conhece o começo de uma expansão no que diz respeito à 

inovação e se expande pouco a pouco através de iniciativas empreendedoras, que 

vem ampliando gradativamente nas últimas décadas por conta de pequenas 

empresas que, em pouco tempo de existência, mostram potencial para começar a se 

equiparar- em nível de investimento, capital, reconhecimento, fidelidade dos seus 

consumidores, tamanho e influência - empresas com anos de mercado. Talvez por 

sua irreverência, talvez pela sua visão estratégica, coragem, pela garra, mas, 

definitivamente, por sua vontade de fazer diferente e de fazer melhor, de mudar o 

mundo. 

As empresas que nascem hoje nesse cenário, ou escolhem se reconstruir e se 
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reposicionar, devem saber estudar a fundo o consumidor, suas práticas, seus gostos, 

suas inseguranças e a forma como querem se relacionar entre si e com as empresas 

presentes no mercado dos mais variados setores e propostas. A perspicácia é saber 

que não se pode contar com uma única fórmula para se aplicar, e somente as 

particularidades de cada identidade única construída em cada empresa em questão 

será capaz de atrair o seu mercado-alvo à sua maneira. 

O presente trabalho tem o objetivo de compreender a importância e o efeito do 

marketing nas relações entre marca e consumidor a partir do estudo que se faz do 

seu comportamento e dos seus desejos. O cliente hoje participa ativamente da 

construção da marca e dos seus produtos, então é necessário entender de que forma 

ouvi-lo pode beneficiar a empresa – tanto para mensurar o aumento do lucro (ou as 

variações do lucro), quanto em termos de crescimento e expansão, gerando melhores 

experiências para a fixação da marca e seus valores no mercado.  

O objeto de estudo da pesquisa em questão é a marca Dobra, empresa que tem 

a premissa de fazer do mundo um lugar melhor, utilizando da venda dos seus produtos 

como meio para essas mudanças. Começaram vendendo carteiras fininhas, com 

material resistente e feitas à mão a partir de um modelo de negócios inovador. 

Conseguiram em 3 anos de existência se construir como uma marca forte no mercado 

e reconhecida pelo que se propõe a fazer, executando projetos e produzindo produtos 

que reforçam os valores e propósitos da marca. 

A questão problema a ser estudada no presente trabalho é de que forma o 

marketing nas empresas executado a partir da compreensão do consumidor e da 

construção de relacionamento com ele – evidenciando os propósitos da marca 

aplicados nas ações e práticas da empresa – consegue alcançar melhores resultados 

na identificação e consumo dos usuários com a marca. 

As metodologias aplicadas no presente trabalho são pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. A partir da bibliografia analisada é possível definir e conceituar 

marketing através do estudo das suas fases e evolução, desde o marketing 1.0, 

passando pelo 2.0, 3.0 e 4.0 para, em seguida, conceituar a internet como o meio de 

comunicação que surge revolucionando a comunicação. 

 A partir dessa última definição é possível analisar também como o meio digital 

se comporta e se desempenha conceituando mídias sociais e entendendo a dinâmica 

do seu funcionamento. Em seguida, a análise do consumidor inserido no meio digital, 

e que faz uso de suas mídias, é necessária para a compreensão do seu 
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comportamento.  

Por fim, o estudo de caso da marca Dobra torna perceptível como todos esses 

conceitos aplicados de formas práticas podem surtir o efeito desejado caso tenham 

fundamentação, coerência e estratégia. Esses conceitos e compreensões são 

apresentados e explorados principalmente através das leituras de Phillip Kotler, 

Michael Solomon, Luiz Cláudio Zenone, Manuel Castells, Conrado Adolpho Vaz, 

André Telles, Martha Gabriel, Regis Mckenna, Thiago Mattos, Marc Gobé, entre 

outros. 

A intenção do trabalho em questão, então, é entender de que forma o marketing 

evoluiu e o porquê, como o consumidor refletiu as mudanças da sociedade no seu 

consumo, de que maneira as empresas aproveitaram esse fluxo de transformações e 

como hoje - com a forma de consumo em constante mudança - as marcas têm se 

preparado para comunicar e construir relacionamentos com seus clientes e 

admiradores. 
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2 O MARKETING  

 

O cenário mercadológico é compreendido de maneiras distintas desde o seu 

surgimento até os dias atuais. A relação de troca de bens e serviços e a relação do 

homem com o consumo teve sua forma alterada ao longo dos anos. Nesse sentido, 

com a diferenciação entre produtos e marcas abrindo margem para competições; as 

inovações de áreas distintas do saber através do tempo; a compreensão de levar em 

consideração o consumidor por completo— corpo, alma, mente e coração — e, mais 

pra frente, com a noção de comunidades conectadas e preocupadas, o mercado e o 

consumidor desenvolveram uma relação de constante mudança. 

Toda a evolução que os anos permitiram que o marketing sofresse foi necessária 

para chegar onde se encontra hoje, tanto sua importância como departamento — 

parte fundamental da relação estabelecida entre empresa e cliente —, quanto como 

força estratégica na busca por entender a dinâmica de mercado — produto do 

comportamento de um consumidor que quer estabelecer relação de amizade e 

parceria com as marcas que gosta e confia.  

Richers (1994) explica através de três fatores o acréscimo do termo “marketing” 

no vocabulário popular brasileiro. O primeiro deles surge pelo processo de 

substituição de importações que o país passou ao longo dos anos, tornando-se um 

dos países mais industrializados do mundo e, por consequência, foi necessário 

acrescentar no processo administrativo esse novo sistema. O segundo deles a autora 

relaciona com a difusão da inovação, pelo aumento de cursos superiores, 

principalmente os voltados para administração, que capacitaram os profissionais. Por 

fim, o terceiro fator é associado ao sistema de comunicações, tanto mídia impressa e 

falada, quanto a apropriação da publicidade em cima do marketing.  

Outro ponto levantado pela autora quando aborda a inserção do marketing no 

Brasil é que, apesar desses fatores históricos e da necessidade de incorporá-lo, desde 

antes da publicação da sua obra o marketing veio pra ficar, mas só será efetivo nas 

vezes que for aplicado com eficácia, e quando as empresas que entendem sua 

importância e o utilizam, saibam explorar seus potenciais e possibilidades. 

Zenone (2006, p.41) destaca a origem do termo “Marketing é uma palavra 

inglesa derivada de market, que significa “mercado”. O mercado para o marketing é o 

conjunto de pessoas e/ou empresas cujas necessidades podem ser satisfeitas por 
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produtos ou serviços”. Enfatiza ainda que a empresa que pratica o marketing tem o 

mercado como a razão e o foco de suas ações, para boa presença e para uma alta 

penetrância nele que busca efetividade em suas ações e suas escolhas e entende 

que o papel do marketing está em ser o elemento facilitador no processo de troca em 

que clientes e empresa estabelecem. 

Richers (1994) permeia a questão de que marketing está ligado ao mercado de 

uma maneira forte quando afirma que é um conceito mais amplo do que vendas, pois 

além de uma transação de bens ou serviços, o profissional de marketing é responsável 

por diversas áreas dentro da empresa relacionadas com o mercado. Compete a ele 

então, a realização de pesquisas de mercado, formulação execução de política de 

produtos, escolha e controle de um sistema de distribuição e promoção dos produtos, 

além do domínio dos resultados das transações comerciais ali presentes na praça. 

Esse profissional tem a tarefa de coordenar o processo por trás das vendas diante 

dessas variáveis, a fim de aproveitar o máximo dos recursos que tem disponível. 

Para Kotler (2010, p.50) “marketing significa definir com clareza sua identidade 

e fortalecê-la com integridade autêntica para construir uma imagem forte”, o que 

permite que a empresa destaque-se no mercado através de uma identidade bem 

definida, que reflita seus propósitos e seus valores de forma original, a fim de se 

destacar em todas as suas áreas de atuação e em todos os pontos de contato com 

seu cliente. 

Bogmann (2000) declara que não podemos entender o marketing como algo 

imutável, afinal de contas as transformações e inovações que a sociedade sofre reflete 

instantaneamente na forma como as marcas se comunicam com o público, da mesma 

forma que muda a dinâmica do consumo. Bogmann (2000, p.22) também argumenta 

que o “marketing deve atingir muito mais qualidade do que quantidade. Conhecer, 

encantar, servir e corresponder aos anseios dos clientes é fundamental para o 

sucesso do empreendimento e exige uma gestão sistemática desse relacionamento.”. 

O autor ainda define: 

 
Hoje, o marketing permeia quase todas as atividades humanas e 
desempenha um papel importante na integração das relações sociais e de 
troca. Está presente nas atividades lucrativas, desde produtos de consumo, 
industriais e agrícolas, passando por serviços de saúde, política etc 
(BOGMANN, 2000, p.22). 
 
 

De modo a entender a razão natural, primária e específica do marketing, Kotler 
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(2006) explica que o marketing supre as necessidades do consumidor de forma a obter 

lucro dessa transação, provendo para eles o que eles buscam, entendendo suas 

necessidades e oferecendo-as em forma de produtos. Kotler (2006, p.4) ainda define 

“o marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e 

serviços de valor com outros”.  

A definição de marketing criada pela American Marketing Association em 2008 

apresenta que: “marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para 

criar, comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, 

clientes, parceiros e para a sociedade como um todo” e nela se baseiam todos os 

estudos relacionados ao assunto. 

De acordo com Kotler (2010), marketing é um processo social por meio do qual 

pessoas e grupos de pessoas obtém aquilo de que necessitam e desejam por meio 

da criação, oferta e troca de produtos e serviços. Ele, que é considerado pai do 

marketing moderno, também afirma no seu último livro “Marketing 4.0 – do tradicional 

ao digital” a seguinte frase: 

 
Sempre acreditamos que a palavra marketing deveria ser escrita como 
market-ing (em inglês, market significa “mercado” e ing é a terminação de 
gerúndio, que indica ação, o que ressaltaria o sentido de “mercado em ação”). 
Isso nos lembraria sempre de que o marketing consiste em lidar com um 
mercado em constante mudança (KOTLER,2017,p.33). 
 

 

Segundo Kotler (2010) o retorno de uma empresa deve ser mensurado, levando 

em conta a satisfação de consumidores, empregados, parceiros, imprensa, governo, 

organizações sem fins lucrativos e o público em geral. Acredita que impactando de 

maneira positiva todas as pessoas que participam de alguma forma do processo, é 

possível construir redes mais sólidas e mais estruturadas a fim de ter um produto final 

melhor elaborado e de qualidade. 

Entender todas as modificações que o mercado já sofreu, e como a sociedade 

participou desse processo em cada etapa, é perceber para onde ele caminha nos dias 

atuais e ter projeções futuras de um marketing cada vez mais assertivo e com 

personalidade.   

  

2.1 Marketing centrado no produto 
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No período industrial, entre a década de 1950 e 1960, o marketing tinha como 

premissa a venda de produtos resultantes da fabricação em larga escala para baratear 

o custo, aumentar o lucro e ter um grande percentual de compra. Um mercado de 

massa em grande expansão que, naquele momento, consumia o produto pelo 

produto, com o único fim de consumir por necessidade e pelas suas atribuições 

tangíveis. Essa fase ficou conhecida como Marketing 1.0. 

A demanda estava por toda a parte e o consumidor não se preocupava com a 

qualidade do produto ou suas especificações, tanto de caráter informativo quanto de 

qualidade, bastava que cumprisse sua função específica e já era o suficiente. Além 

disso, em nenhum momento a possibilidade da sua opinião ser levada em 

consideração na produção existia, o sentido de mercado era produção para 

consumidor, sem trocas nesse processo.  

 
Os produtos eram relativamente básicos, concebidos para servir ao mercado 
de massa. O objetivo era padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir ao 
máximo os custos de produção, para que essas mercadorias pudessem ter 
um preço mais baixo e ser adquiridas por um número maior de compradores. 
O Modelo T, de Henry Ford, resumia essa estratégia. Disse Ford: “O carro 
pode ser de qualquer cor, desde que seja preto” (KOTLER, 2010, p.3-4). 

 

Com baixo valor agregado e uma vasta fila de compradores, o comércio 

conseguia escoar boa parte da produção rapidamente e o papel do marketing era 

gerar sempre novas demandas de consumo dentro da estrutura das grandes 

empresas. A produção em larga escala quase que obrigava os consumidores a se 

adaptarem a tudo que era produzido e o marketing, no começo ainda visto como uma 

entre várias funções de apoio das fábricas, lado a lado com recursos humanos e 

finanças, ainda não exercia papel fundamental nesse processo. 

 
Essa era caracteriza-se pelas organizações que se concentrava, no 
desenvolvimento de técnicas de produção em massa, na crença de que se 
bons produtos tivessem preços acessíveis e fossem amplamente disponíveis, 
o público consumidor criaria um rastro até as portas dos fabricantes desses 
produtos. (ZENONE, 2006, p.22) 

 

Empresas continuavam a apresentar aos consumidores em geral uma proposta 

de valor funcional dos produtos, de modo a continuar alimentando o sistema vigente. 

O sistema era sólido e não dependia de especificações do produto ou de uma 

compreensão do consumidor e seus hábitos como indivíduos, a demanda era baseada 

na massa e em necessidades gerais. 
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Os 4Ps de McCarthy explicavam, de maneira concisa, as práticas genéricas 
da gestão do produto vigentes na época: desenvolver um Produto (Product), 
determinar o Preço (Price), realizar a Promoção (Promotion) e definir o Ponto 
(Place) de distribuição. Com a maré alta do setor durante aquelas duas 
décadas, nada mais era necessário do marketing além de orientações táticas. 
(KOTLER, 2010, p.30) 

 

Gradativamente o marketing deixou de ser centrado na produção e passou a ter 

foco nas vendas e no consumidor, não era mais eficaz pensar estratégias para 

produção sem pensar em estratégias para o setor comercial. Em determinado 

momento, dentro do contexto da mudança na economia ocidental, iniciando com os 

Estados Unidos durante a crise do petróleo na década de 1970, em meio a um cenário 

nebuloso como esse, a desconfiança e insegurança eram fatores presentes no 

cotidiano da sociedade. Além disso, questões que chocam com consumo instantâneo 

tendem a levar as pessoas a analisarem necessidades e ponderar muito mais as 

escolhas.  

 

2.2 Marketing centrado no Consumidor 
 

Nesse momento a importância de compreender o cliente a partir do seu 

comportamento levou o marketing a desenvolver conceitos como: segmentação, 

definição de mercado-alvo e posicionamento. Esses fatores interligados começavam 

a proporcionar um ambiente mais equilibrado para as marcas, que por conta da 

mudança do cenário, precisavam mais do marketing que do os 4P’s conseguiam 

entregar.  

Com demanda escassa, antes o que era consumo de massa tornou-se consumo 

seletivo, e as empresas tiveram que começar a criar marcas cada vez mais 

personalizadas a fim de ganhar destaque nas prateleiras e disputar o gosto do 

consumidor.  

O fator diferenciação tomou forma e, a partir nesse momento, as empresas 

começaram a se preocupar e a entender que todos os produtos necessitavam de um 

conceito, já não era mais o produto por ele mesmo, os valores do consumidor e seus 

anseios começavam a ter mais importância nesse processo, chegávamos então no 

Marketing 2.0.  

O cliente começou a conhecer e desenvolver gostos mais apurados em relação 

às possibilidades de compra, na mesma medida em que a sociedade se desenvolvia 
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tecnologicamente no que chamamos Era da Informação. O marketing trabalhava para 

construir um relacionamento com o cliente, fidelizá-lo.  

Segundo Kotler (2010, p.12) “na segunda fase, o marketing tornou-se orientado 

pelo relacionamento – como fazer o consumidor voltar e comprar mais”. Após essa 

compreensão, entendeu-se que, para gerar demanda, era preciso induzir a troca de 

produtos, pois produtos bem duráveis não estimulam o consumo e não movimentam 

um mercado em mudanças. 

No estudo de mercado-alvo para determinada marca o profissional tinha que 

desenvolver uma estratégia adequada, que conversasse com aquele mercado em 

específico. Como a concorrência já estava estabelecida, e várias marcas anunciavam 

um mesmo produto de diferentes formas e com diferentes conceitos, o consumidor 

adquiriu uma posição decisiva.  

Podendo optar diante de muitas alternativas, comparando preços e 

possibilidades, o cliente assumiu a posição de rei e concretizou seu espaço e sua 

posição no desenvolvimento mercadológico que acontecia. 

 
Chegou a era caracterizada pela importância colocada na identificação e 
satisfação das necessidades e dos desejos do consumidor antes de os 
produtos serem produzidos. Surge a busca por segmentação de mercado e 
nichos ainda não desenvolvidos, que permitem às empresas desenvolver 
produtos e serviços diferenciados.  (ZENONE,2006, p. 24) 

 

A gama de ofertas era extensa e todas elas tentavam cativar o consumidor de 

alguma forma, o que pouco a pouco foi dando a ele segurança para tomar decisões 

de acordo com o que mais lhe agradava. De acordo com Kotler (2010, p.4) “os 

consumidores de hoje são bem informados e podem facilmente comparar várias 

ofertas de produtos semelhantes. O valor do produto é definido pelo cliente. A 

preferências dos consumidores são muitíssimo variadas”, desta forma, o cliente 

ganhava poder sobre o produto, além de foco e atenção do marketing por definir a 

compra totalmente. Nesta fase o valor além de funcional, é emocional. 

Mesmo que tenha sido uma etapa do marketing voltada para a ótica de vendas 

e para a gestão de clientes e suas necessidades, ele ainda era passivo de publicidade 

segundo Kotler (2010). Estáveis financeiramente depois de uma crise, os 

consumidores tinham acesso à informação de maneira mais fácil, sendo influenciados 

pela propaganda com maior intensidade e de forma nova, atrativa e sedutora. 

No momento em que a globalização, em meados dos anos 90, começou a 
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impactar diretamente na concorrência, no modo de vida da sociedade, na tecnologia 

e, consequentemente, na exigência dos clientes e na qualidade ofertada pelas 

marcas, o cenário mercadológico se via mudando outra vez.  

A percepção da já conhecida relação entre marca e consumidor mudava de 

maneira mais rápida e com resultados mais expressivos, as estratégias certeiras 

deixaram de ser efetivas novamente com um quadro em constante mudança. 

 

2.3 Marketing centrado nos valores 
 

Kotler (2010) afirma que, mesmo com a transição, o “antigo marketing” não deixa 

de se fazer presente em diversos momentos, ou é esquecido, ele precisa apenas ser 

superado por marcas que queiram acompanhar seus consumidores por conta das 

diversas mudanças sociais, econômicas e culturais. 

 
O Marketing 1.0 e o Marketing 2.0 ainda terão alguma relevância. O marketing 
ainda tem a ver com desenvolver a segmentação, escolher o segmento-alvo, 
definir o posicionamento, oferecer os 4Ps e construir a marca em torno do 
produto. No entanto, as mudanças no ambiente de negócios – recessão, 
preocupações com o meio ambiente, novas mídias sociais, empowerment do 
consumidor, nova onda de tecnologia e globalização – continuarão 
provocando mudança maciça nas práticas de marketing. (KOTLER, 2010, 
p.34) 

 
 

A nova fase, chamada de Marketing 3.0, surge da percepção de um consumidor 

dotado de aspectos mais densos do ser: mente, alma e espírito. Entendido como ser 

humano completo, preocupado com o mundo, com a necessidade de fazer dele um 

lugar melhor e envolvido diretamente com questões que influenciam seu ambiente, 

ele prioriza relacionamentos horizontais, verdadeiros, justos e sinceros, seja na 

sociedade como um conjunto, e também na interação e relação dela com as marcas. 

Mesmo possuindo posicionamentos fortes e já estruturados, os produtos 

precisavam mais do que seus atributos tangíveis e intangíveis para se sustentar — 

construídos nas últimas décadas de maneira aprimorada— para atrair o consumidor 

novo que surgia. As evoluções tecnológicas somadas ao novo anseio concebido pelos 

consumidores deu início à preocupação e desenvolvimento do marketing emocional, 

experimental e voltado para os valores da marca. 

Uma das primeiras inovações implementada foi o desenvolvimento da Visão, 

Missão e Valores de cada empresa. Através desses pontos estratégicos, era possível 
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construir e desenvolver uma personalidade única, estabelecida tanto internamente 

com todos os funcionários e colaboradores, quanto externamente com o público e a 

sociedade. Como bem afirma Kotler (2010, p.44) “para incluir as boas ações na cultura 

corporativa e manter-se firme a seu compromisso, a melhor abordagem é incorporá-

las à missão, à visão e aos valores da empresa. Os líderes das empresas encaram 

essas declarações como seu DNA corporativo”.  

Para Kolter (2010), a missão bem definida é de extrema importância para a 

sustentabilidade da empresa, pois reflete o seu propósito básico, pensada na 

fundação daquela empresa. Já a visão, é um olhar para o futuro baseado em tudo 

aquilo que ela sabe que é, princípios básicos de sua fundação guiam a empresa como 

uma bússola em busca do que quer atingir. Os valores por sua vez são a forma que 

as empresas encontram de incluir a gestão nas práticas cotidianas, fortalecendo a 

instituição como um todo. 

A confiança do consumidor partia de um nível horizontal, como dito acima, isso 

fazia crescer a rede colaborativa que não era controlável pelos profissionais de 

marketing da época, já que era difícil competir com esse poder coletivo iniciado por 

eles. A partir da confiança mútua resultante desse processo, os consumidores 

formavam redes de conectividade e interação. 

Ainda por causa dele, a relação benéfica entre consumidor e marca ganhou 

valorização maior em três sentidos distintos: a cocriação, comunização e a 

personalidade da marca, segundo Kotler (2010). Cada um destes parte da premissa 

de que a marca e suas atitudes devem visar o melhor relacionamento com o cliente, 

além de atender suas exigências.  

As experiências individuais do consumidor criam valor para o produto e ele na 

condição de comprador, desenvolve uma experiência personalizada imprimindo na 

utilização uma visão sua baseada em seus desejos e singularidades. A customização 

se faz presente como forma de convidar o consumidor a fazer parte do processo, tanto 

do produto quanto de plataformas. Desta forma, o consumidor totalmente ativo e bem 

articulado, pode ser uma fonte de feedbacks que enriqueçam a marca. 

 
A experiência de um produto jamais é isolada. É o acúmulo das experiências 
individuais do consumidor que cria maior valor para o produto. Quando os 
consumidores individuais experimentam o produto, personalizam a 
experiência de acordo com necessidades e desejos singulares. (KOTLER, 
2010, p.37) 
 

É possível também entender que, como o consumidor começa a construir 
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relacionamentos sólidos com marcas que se identifica, esse feedback aconteça 

espontaneamente, de forma horizontal, permitindo também uma relação próxima de 

amizade. Dessa forma a marca se beneficia duas vezes: tendo e fazendo uso dessa 

informação e construindo algo ainda mais personalizado de acordo com o seu público, 

e fortalecendo a parceria criando oportunidade de inovações. 

É necessário nesse contexto abrir espaço para que os consumidores conectem-

se uns aos outros, já que o vínculo maior é aquele criado e sustentado pela teia de 

avaliação da marca.  Essa comunidade, fortalecida por ela mesma, desperta na marca 

a intenção de contribuir ainda mais para o seu crescimento, se beneficiando da troca 

e promovendo a discussão que o público deseja ter entre si a fim de compartilhar 

experiências. 

Já o desenvolvimento da personalidade da marca contribui para que ela se 

diferencie das demais, assim como as pessoas se diferenciam umas das outras, 

assumindo suas diferenças particulares e se destacando pelo seu traço único. A 

diferenciação por si só já é um desafio e, portanto, atingir e sustentar uma 

autenticidade é ainda mais. A partir dessas premissas, é preciso que as organizações 

tenham cuidado na hora de manter sua verdade intacta, pois, mais que nunca, o 

consumidor está informado e procura por quem é fiel àquilo que diz. 

Além de acreditar e defender a marca, o consumidor a indica e quer que outros 

conheçam aquela verdade, por isso, de acordo com Kotler (2010) é importante 

estabelecer um elo profundo com o cliente, assim, se a empresa criar um caso de 

amor com seus consumidores, eles mesmos farão a publicidade da marca.   

Ele também define três grandes forças para essa fase: a era da participação e 

do Marketing Colaborativo; era do paradoxo da globalização e do Marketing cultural; 

e a era do marketing do espírito humano. Marcada por inovação, a revolução 

tecnológica muda o comportamento e as atitudes do consumidor, além de facilitar a 

disseminação de informações, ideias e opiniões públicas, coloca o consumidor em 

uma posição de total colaboração com as marcas para criação de valor para as 

mesmas.    

 
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para geração de conhecimentos e de dispositivos de 

processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso. (CASTELLS,1999,p.69)  

 
A primeira das forças é possibilitada pela ascensão das mídias sociais que, 
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segundo Telles (2010) “fazem parte de uma revolução poderosa, influenciam 

decisões, perpetuam ou destroem marcas e elegem presidente”, e, segundo Kotler 

(2010), se dividem entre expressivas e colaborativas.  

As expressivas, ainda segundo o autor, são aquelas que permitem interação e 

compartilhamentos de todo tipo de informação, presentes em blogs, Twitter, Youtube, 

Facebook e outras. É uma poderosa ferramenta de disseminação da opinião pessoal 

e coletiva, ainda mais quando se tem numerosos seguidores, podendo dar poder e 

voz a reclamações, colocando em risco o futuro das marcas. As colaborativas são 

aquelas que os usuários contribuem a todo momento com informações que julgam 

necessárias e juntos constroem algum conhecimento sobre determinado assunto, o 

que é o caso do site Wikipédia. 

A próxima força, do paradoxo da Globalização e do Marketing Cultural, percebe 

como as mídias sociais fortaleceram a existência da colaboração entre consumidores 

e organizações, apoiada pela globalização que teve o poder de alcançar todos ao 

redor do mundo. Através das redes sociais, as marcas se aproximam dos 

consumidores e utilizam muito o audiovisual como ferramenta para consolidar e 

espalhar seus ideais. 

Como a tecnologia, a globalização alcança a todos ao redor do mundo, criando 

uma economia interligada. Porém, ao contrário da tecnologia, a globalização é uma 

força que estimula o equilíbrio. Em busca do equilíbrio certo, a globalização muitas 

vezes cria paradoxos, e, segundo Kotler (2010), existem três grandes deles. 

De acordo com Kotler (2010), o primeiro consiste na existência de países que 

adotam um sistema contrário à democracia e mesmo assim crescem em ritmo 

constante tornando-se superpotências, como é o caso da China, a partir desse 

contraste percebe-se que a globalização consegue abrir a economia, mas não 

podemos dizer o mesmo da política. 

O segundo ressalta que a globalização requer integração econômica, mas em 

contrapartida não cria economias iguais para esse fim. Os processos de privatização, 

liberação e estabilização não foram executados da forma como deveriam, o que 

agravou a situação de países no pós-guerra. Desse modo, a globalização permite 

duas leituras, sendo positiva com avanços econômicos e sociais, e negativa de 

diferentes maneiras, mas principalmente na desigualdade da distribuição de renda, 

muitas vezes dentro de um mesmo país, como é o caso da Índia.  

O último paradoxo consiste na criação de culturas mais ricas e diversificadas por 
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conta da globalização, e não algo totalmente uniforme. Ela cria, sobretudo, uma 

cultura universal e global, unindo as pessoas e, para balancear, fortalece a cultura 

tradicional e seus traços. Para o autor, não somente as empresas são impactadas 

com essas mudanças advindas da globalização, mas também os indivíduos, pela 

pressão de se tornarem cidadãos globais, ficando cada vez mais ansiosos. 

Por fim, autor defende que as pessoas deveriam administrar esses paradoxos e 

não tentar resolvê-los, como fazem na busca de se conectar umas com as outras. 

Outro ponto importante tratado é que hoje esses paradoxos geram conscientização e 

preocupação com pobreza, injustiça, sustentabilidade ambiental, responsabilidade 

comunitária e propósito social, e as empresas estão competindo para se mostrarem 

aptas a proporcionar continuidade, conexão e direção em relação a essas causas. 

A partir da ótica de marcas culturais, os profissionais de marketing têm que levar 

em conta, segundo Kotler (2010), aspectos da sociologia e da antropologia para criar 

as campanhas publicitárias, e isso somado à percepção dos paradoxos da cultura em 

que estão inseridos, geram resultados positivos. A população normalmente não fala 

sobre nenhum desses paradoxos, então quando uma marca cultural se preocupa em 

abordar questões não tratadas pela maioria das marcas, ela se destaca e provoca 

impacto. Segundo Kotler (2010), muitas vezes oferece respostas a movimentos 

antiglobalização por, ao contrário de marcas globais, não demonstrarem descaso com 

comunidades locais e com o meio ambiente.   

Ainda segundo o autor, os consumidores têm a necessidade - no cenário global 

de grandes marcas - de procurar e ansiar por aquelas que sejam socialmente 

responsáveis e querem fazer do mundo um lugar melhor, dessa forma, as marcas 

culturais assumem a posição de marcas alternativas e com reconhecimento perante 

ao grupo que opta por escolhas de consumo mais conscientes, promovendo o 

nacionalismo e o protecionismo. 

A última das forças abordada é a era da sociedade criativa e do marketing do 

espírito humano, nela o foco é a ascensão da sociedade dessa sociedade que 

ressignifica a criatividade no processo de consumo. Segundo Pink (2007), com o 

advento da comunicação globalizada e as mudanças da sociedade, o mundo passa 

por mudanças drásticas em que o diferencial das pessoas está em atributos ligados à 

parte direita do cérebro, defendida pelo autor como aquela responsável pela 

capacidade de inventar, ser criativo, ter empatia e criar significado.  

Desse modo, as pessoas que desenvolvem melhor essa parte e estimulam sua 
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criatividade, têm mais espaço para trabalhar no mundo colaborativo de acordo com 

Kotler (2010), pois é um momento totalmente influenciado pela nova onda de 

tecnologia e tem consumidores mais colaborativos ativos nas redes sociais, 

interagindo com as marcas, querendo contribuir com seu crescimento seja através de 

críticas e sugestões sobre os produtos, ou em relação ao posicionamento adotado 

pela empresa. 

Esses consumidores mais sensíveis a captar das marcas o respeito pelo meio 

ambiente, respeito às questões humanas, compromisso com a verdade e afins, 

tendem a influenciar sua rede e a sociedade de modo geral, favorecendo as marcas 

colaborativas. Tornam-se, portanto, verdadeiros formadores de opinião em seu ciclo 

social, por assim dizer, já que são muitas vezes críticos e cabíveis de credibilidade. 

 
No mundo colaborativo influenciado pela nova onda de tecnologia, funcionam 
como eixos centrais que conectam os consumidores entre si. São os 
consumidores mais expressivos e mais colaborativos que mais utilizam as 
mídias sociais. Com seu estilo de vida e suas atitudes, influenciam a 
sociedade de modo geral. Suas opiniões a respeito dos paradoxos da 
globalização e dos problemas da sociedade moldam as opiniões dos outros. 
Como os membros mais avançados da sociedade, favorecem as marcas 
colaborativas e culturais. Como pragmáticos, criticam marcas que têm 
impactos sociais, econômicos e ambientais negativos na vida das pessoas. 
(KOTLER,2010, p.19)  
 

 

Portanto, o marketing 3.0 é aquele em que as práticas são muito influenciadas 

pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor. É preciso levar em 

conta a sua percepção do mundo, da sociedade, dele mesmo e do outro ao seu ver, 

para tornar a marca cada vez mais próxima daquilo que ele espera que ela seja, em 

aspectos ligados ao que ela acredita e também naquilo que ela comunica, nada pode 

ser dissonante. 

 

2.4 Marketing centrado no Ser Humano 
 

A transição do marketing 3.0, voltado para os valores, para o marketing 4.0, 

centrado no ser humano, foi um desdobramento natural segundo Kotler (2017). Por 

conta da mudança que o consumidor sofreu ao longo dos últimos sete anos, 

ocasionado pela intensa convergência tecnológica, o autor afirma que o impacto 

coletivo dessas transformações têm afetado a forma com que os profissionais têm 

executado o marketing - e consequentemente a forma como os consumidores 
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respondem a ele. 

A convergência entre o marketing digital e o tradicional deixa suas pegadas 

perceptíveis no mercado, resultado do aumento da interação social que a internet 

proporciona, por isso as pessoas estão mais conectadas e presentes no universo 

virtual, mais abertas também a interação que a rede possibilita.  

De acordo com Kotler (2017, p.12), “quanto mais sociais somos, mais queremos 

coisas feitas sob medida para nós” e assim, o consumidor busca por mais 

personalização - na comunicação das marcas, no seu atendimento com o cliente e em 

seus produtos e serviços.  Esse perfil social interfere também no discurso e 

preocupações das empresas com o futuro de suas marcas, já que querem 

acompanhar a mudança sofrida pelos seus consumidores.   

Com uma comunicação pessoal e cada vez mais direcionada, o papel do 

marketing, segundo Kotler (2017), é guiar os clientes por sua jornada desde a 

assimilação até se tornarem advogados e defensores das marcas que consomem e 

acreditam. Vale ressaltar, entretanto, que esse deve ser um processo natural, e 

apenas direcionado por aquelas marcas que conseguirem fazer isso de forma 

verdadeira.  

De nada vale uma defesa forçada, porque o destaque da passagem do marketing 

3.0 para o 4.0 é justamente a ideia de uma rede horizontal entre os consumidores e a 

empresa, dessa forma, é necessário que exista transparência e honestidade nessa 

relação. Ao contrário das forças verticais, exclusivas e individuais, no marketing 4.0 

elas se tornam horizontais, inclusivas e sociais.  

Kotler (2017) entende que o poder não reside mais nos indivíduos, mas nos 

grupos sociais e, por isso, têm mais força frente às grandes marcas e fazem questão 

de confrontá-las e contestá-las caso achem necessário. Assim, buscam justiça 

perante a rede de consumidores que acreditam naquela instituição e em suas 

verdades, mesmo não se beneficiando diretamente com o resultado daquela 

contestação. 

As mídias sociais tornaram quase que automático o ato de compartilhar histórias, 

situações e opiniões, sejam todas elas boas ou ruins. Esse ato, no contexto da relação 

entre consumidor e marca, é benéfico em muitos sentidos, ainda mais retornando o 

conceito de força horizontal entre consumidores.  

Nos tempos atuais, as conversas espontâneas têm mais credibilidade do que as 

campanhas publicitárias, afirma Kotler (2017). Por se tratar de um assunto muitas 
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vezes corriqueiro, despretensioso e livre de muitos julgamentos de valor, a indicação 

de amigos é confiável, pois ao partir de uma conversa ou de um compartilhamento, 

não se enxerga pressão e oportunismo, o que acontece quando a comunicação parte 

das marcas. Os círculos sociais são a principal fonte de pesquisa dos consumidores, 

são mais influentes que as preferências pessoais e o plano de marketing construído 

pelas empresas. 

Para entender de que forma Kotler estruturou o marketing 4.0 é necessário 

perceber como o consumidor e a sociedade mudaram em aspectos específicos na 

última década. O mercado em geral, tem se tornado mais inclusivo e tem respeitado 

as diferenças entre empresas como fator positivo de mudança do consumo; já as 

mídias sociais, por exemplo, tem ajudado a eliminar barreiras para que as pessoas e 

as empresas se comuniquem e possam inovar através da colaboração; por fim, o 

retorno que o consumidor faz para sua própria rede de outros consumidores, 

depositando nesses total confiança para julgamento de valor das marcas, torna o 

processo de consumo mais social. 

 

2.4.1 De exclusivo para inclusivo 
 

A exclusividade que décadas atrás era sinônimo de notoriedade na função 

desempenhada, hoje abre espaço para a inclusão. Os setores, os países, as 

indústrias, as empresas, entre outros, perceberam nos últimos anos que, a partir do 

momento em que as informações são compartilhadas e as forças são unidas, todos 

só tendem a ganhar. Seja melhor desempenho no faturamento ou na consciência de 

que juntando esforços empresas menores ganham no processo, além de contribuírem 

de muitas maneiras com as maiores - por exemplo. As ideias de comunidade e de 

parceria, ganham poder e reconhecimento. 

Nesse primeiro aspecto do marketing 4.0, percebe-se poderes econômicos cada 

vez menos concentrados e agora distribuídos de forma mais uniforme por conta do 

perfil demográfico presente nos países emergentes. O consumidor destes países é 

mais jovem, mais produtivo e com nível de renda em crescimento, o que, 

naturalmente, desperta além de desejo por parte das organizações, interesse. 

Esse novo perfil de consumidor que surge nos países emergentes abre margem 

para demandas de produtos e serviços diferenciados, o que impulsiona o crescimento 

econômico do globo, e não só local. O fato é que com sistemas mais diversos de 
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tecnologia, em distintos campos da produção, as empresas conseguem atender todos 

os tipos de mercado, e cada vez em maior quantidade. 

 
Uma nova espécie de consumidor, aquela que será a maioria no futuro 
próximo, está emergindo globalmente — jovem, urbana, de classe média, 
com mobilidade e conectividade fortes. Enquanto os mercados maduros 
estão lidando com uma população que envelhece, o mercado emergente está 
desfrutando o dividendo demográfico de uma população mas jovem e mais 
produtiva. (KOTLER, 2017, p.33) 

 

A transparência e facilidade no acesso à informação proporcionada em larga 

escala pela internet, permite que empresários de países emergentes se inspirem em 

empresas de países desenvolvidos para implementar serviços e produtos com 

características semelhantes, mas com produção e marca locais. Isso resulta 

mudanças na execução da produção e agilidade na entrega do serviço para o 

consumidor, que não mais precisa esperar uma grande empresa abrir filial naquele 

país. 

O que acontece com mais frequência nos dias atuais é a inclusão social 

manifestada na forma de comércio justo entre empresa e sociedade, diversidade de 

empregos e o empoderamento feminino, enquanto questão trabalhista e questão 

social. Dessa forma, “essas práticas abraçam as diferenças humanas de gênero, etnia 

e status econômico”, segundo Kotler (2017) 

 

2.4.2 De vertical para horizontal 
 

Se os fluxos - de informação, de inovação, de produção - décadas atrás tinham 

um sentido vertical partindo das empresas para o mercado, e consequentemente para 

o consumidor, hoje têm fluxo horizontal. Segundo Kotler (2010, p.26) um exemplo 

disso é que “o mercado fornece ideias e as empresas comercializam essas ideias”, 

portanto, o canal agora se estabelece de forma a viabilizar melhores resultados para 

as organizações com grandes contribuições do mercado.  

Nesse segundo aspecto, portanto, o mercado começa a perceber a força e a 

vontade de empresas menores, mais jovens e localmente estabelecidas competindo 

com empresas maiores, mais antigas e globais. Segundo Kotler (2017), o fluxo de 

informação também passa a ser mais horizontal, como aconteceu com a relação entre 

os consumidores, como dito ainda neste capítulo, entre empresa e mercado a partir 

da relação em que o mercado fornece as ideias e, as empresas em uma sincronia, as 
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desenvolvem e as comercializam. 

A competição entre marcas também busca a horizontalidade. Com os avanços 

da internet, as marcas conseguem ter seu próprio site, comunicar seu posicionamento 

e produtos nas mídias sociais e, assim, as restrições logísticas não existem mais com 

tanta força. 

Segundo Kotler (2017), o comércio online influencia o movimento de empresas 

pequenas, com baixo volume de produção ou até mesmo com produção sob 

demanda, competirem com empresas maiores em um mesmo ambiente, ou até em 

ambientes distintos, como acontece com e-commerces - traduzindo para o português, 

comércio eletrônico. É uma plataforma que realiza transações de compra e venda de 

forma eletrônica, por celulares e computadores em sua maioria - competindo com lojas 

físicas. O sucesso desse movimento beneficia tanto o mercado quanto os 

consumidores, dotados de um poder completo de escolha para seu consumo, além 

de praticidade. 

Ainda de acordo com Kotler (2017), em contrapartida, esse crescimento e 

ampliação do mercado é desafiador para as empresas, já que encontrar os 

concorrentes espalhados pelo país e pelo mundo é uma busca muito maior do que 

antes. Esses concorrentes podem, inclusive, partir do mesmo setor ou de setores 

distintos. Um exemplo abordado e pertinente é o sistema de táxi e hotel adotado em 

todos os lugares, que perderam nos últimos anos espaço para a Uber e para o Airbnb, 

empresas de transporte e alojamento com propostas diferentes das anteriores e com 

bom custo benefício.  

A confiança do consumidor também busca a horizontalidade. Como já falado 

acima, as redes sociais e o grupo social em que o consumidor está inserido 

influenciam nas suas escolhas de consumo e, esse poder dado às redes sociais, tem 

grandes expectativas de crescimento. Dessa forma, começaram a surgir sites 

especializados em compartilhar avaliação de usuários — Reclame aqui, TripAdvisor, 

Yelp, entre outros. 

Na mesma intenção, sites de compra online adotaram sistema de avaliação de 

determinado produto durante a venda na parte inferior da página, informando a partir 

da experiência dos próprios consumidores as qualidades e características do produto 

e da empresa em questão. Outro fator determinante para que essa confiança se 

estabeleça é o caráter autêntico e honesto da marca com seu consumidor para 

mostrar a ele seu verdadeiro valor.  
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2.4.3 De individual para social 
 

Pela constante interatividade que a internet proporciona e impulsiona, os 

consumidores sentem hoje a necessidade de expor além das suas queixas e opiniões, 

suas experiências. Por isso, antes alguma situação que se restringia ao seu grupo de 

amigos, é compartilhada e multiplicada nas redes sociais, tornando então de 

conhecimento social. 

Nesse terceiro aspecto do marketing 4.0, os consumidores, por se importarem 

cada vez mais com a opinião dos demais, como explicado acima, desenvolvem uma 

nova forma de se importar com os impactos da marca em relação ao mundo e à 

sociedade. Para Kotler (2017), em detrimento da forma horizontal de relação, as 

marcas muitas das vezes passam a ter a imagem que os consumidores criam dela, 

não sendo necessariamente aquela que desejaria passar para seu público. 

Com base nas avaliações de usuários as decisões de compra passam a ser 

sociais, e os consumidores não são mais alvos passivos, tornaram-se mídias ativas 

de comunicação, afirma o autor. As empresas, porém, não estão preparadas para lidar 

com as conversas — muitas vezes em forma de comentários nas fotos das redes 

sociais —, já que costumavam responder cada um como indivíduo até pouco tempo 

atrás.  

Caso algo de ruim aconteça, da mesma forma, precisam estar preparadas para 

lidar com essa comunidade conversando em tempo real em suas páginas. No entanto, 

através dessa avaliação é possível que a marca siga mudando e repensando muito 

mais antes de se posicionar e de se comunicar no mundo digital, em que é impossível 

se esconder e se ausentar. 
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3 DO CONSUMIDOR PARA A MARCA 

 

Os consumidores e suas relações com as marcas servem de base para um 

estudo aprofundado que leva em consideração aspectos do meio em que está inserido 

- no caso do consumidor atual, o meio digital com todas as suas características, 

conceitos, particularidades e regras - suas práticas e costumes - como seu 

comportamento, o que o motiva, como interage tanto socialmente quanto digitalmente 

com as marcas que consome - e, por fim de que forma a partir do relacionamento 

construído entre empresa e cliente, ele percebe os mecanismos particulares desse 

processo, como por exemplo, a experiência proporcionada. 

Será estudado então cada um dos fatores citados acima a fim de entender a 

história, o presente e as projeções futuras para o mercado que há muitas décadas se 

adapta aos costumes, hábitos, desejos e anseios dos consumidores. Portanto, para 

acertar em suas comunicações, suas estratégias, seu contato com o cliente, precisa 

então, saber de que forma percorrer a estrada das etapas do consumo, considerando 

também o que acontece depois da efetivação da compra com o seu cliente, 

entendendo-o como pessoa completa e um ser humano social. 

 

3.1 Internet, meio para comunicação universal 
 

A internet não começou como conhecemos hoje, uma infinidade de sites, muito 

conhecimento, redes sociais, veloz e massiva. Mesmo ainda não atingindo grande 

parte da população mundial, está presente no dia a dia do ser humano pós-moderno. 

Seu início foi na década de 1960 durante a Guerra Fria, disputa ideológica - por não 

ter acontecido ataques diretos- entre a União Soviética e Estados Unidos, conhecida 

como “corrida armamentista”.  

Como o principal fator era testar o grande controle e influência pelo mundo, como 

aborda Marques (2014), a guerra proporcionou várias inovações, dentre elas a internet 

primeiramente conhecida como uma rede chamada ARPANET, que interligava vários 

órgãos do governo americano. Depois evoluiu para a NSFNET e começou a ser usada 

ao longo dos anos em larga escala pelas empresas, onde começou a ser 

compreendida como potencial meio de comunicação e aplicabilidades. 

 
Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação 
começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado. 
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Economias por todo o mundo passaram a manter a interdependência global, 
apresentando uma nova forma de relação entre a economia, o Estado e a 
sociedade em um sistema de geometria variável. (CASTELLS, 1999, p.39) 

 

Se no começo apenas grandes empresas e pessoas com alto poder aquisitivo 

tinham acesso à essa tecnologia, o cenário foi mudando bem rápido e em paralelo ao 

avanço da internet e dos computadores, mais e mais pessoas puderam desfrutar do 

novo meio de comunicação e fazer parte da nova rede que nascia. 

 
Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o 
que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser 
equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de 
sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da 
atividade humana. (CASTELLS, 2003,p.7) 

 

O autor afirma que a influência da internet vai além do número de usuários, leva 

em conta também a qualidade de uso que fazem através de atividades econômicas, 

sociais, políticas, e culturais. Dessa forma, ser deixado de fora dessa rede por algum 

motivo “é sofrer uma das formas mais danosas de exclusão em nossa economia e em 

nossa cultura”, segundo Castells (2003,p.8). 

Como ser social que é, o homem preza pela comunicação constante de uns com 

os outros e enxerga essa interação como benéfica para suas decisões e para a 

qualidade de vida através de um exercício cotidiano de troca. Por ser um movimento 

natural, se adaptou em meio às mudanças que a sociedade sofreu desde o início da 

Era da Informação. 

O acréscimo da internet como novo meio de comunicação facilitou em muitos 

níveis esse processo já rotineiro de manter contato com outras pessoas e estabelecer 

diálogos, o que aproxima e dinamiza a comunicação entre elas. Começaram a 

encontrar maneiras de utilizar a opinião do outro em benefício próprio em escalas cada 

vez maiores, por não existir barreiras demográficas nem restrições aos seus círculos 

sociais no meio digital. 

 
Como nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o 
modo como nos comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por 
essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usá-la de muitas 
maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão 
sociotécnico emerge dessa interação (CASTELLS, 2003, p.10) 

 

Ainda de acordo com Castells (2003), a formação de redes é uma prática 

humana muito antiga e, por isso, a internet consegue conectar as pessoas através de 
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uma rede de forma natural. Duas características marcantes que se fazem presentes 

em qualquer rede são flexibilidade e adaptabilidade, imprescindíveis para o sucesso 

em um ambiente que sofre constante mutação, como é o caso da internet. Da mesma 

maneira, Martha Gabriel (2010) afirma que esse elo tão antigo quanto a humanidade 

evoluiu junto com seus avanços, portanto, através dos diferentes meios tecnológicos, 

a rede só foi se ampliando, ganhando diferentes formas e proporções. 

 
Apesar de parecer um assunto novo, redes sociais existem há pelo menos 
três mil anos, quando homens se sentavam ao redor de uma fogueira para 
conversar sobre assuntos de interesse em comum. O que mudou ao longo 
da história foi a abrangência e difusão das redes sociais, conforme as 
tecnologias de comunicação interativas foram se desenvolvendo: escrita, 
correios, telégrafo, telefone celular, etc. (GABRIEL, 2010, p.193) 
 

 

Vaz (2008) afirma que entender a internet é entender o ser humano pós-moderno 

- suas carências, seus novos valores, suas crenças e descrenças - para poder assim 

saber de que forma as ações de marketing podem impactá-lo e serem efetivas no 

cenário em que se encontra. 

Se no final da década de 1990 e no início dos anos 2000, o começo da internet 

como ferramenta de comunicação, venda e entretenimento ainda estava em período 

de testes, hoje é possível mensurar lucros reais de retorno das empresas que se 

apropriam dela em seus negócios.  

Os planos de negócios destas que atuam no meio online, como aponta Vaz 

(2008), são avaliados baseados na capacidade de retorno sobre o capital investido, 

como sempre aconteceu nas empresas que atuam apenas no meio off-line, o que 

afirma a importância e a legitimidade do uso de ferramentas de comunicação na 

internet. 

Para Vaz (2008), se no começo dos websites a publicidade investia em banners 

e pop’ups como mídia obrigatória, hoje em dia as empresas conseguem inovar através 

de profissionais que ultrapassam a barreira do tradicional explorando novos formatos, 

novas estratégias, ganhando reconhecimento e muito mais resultados. 

Castells (1999, p.43) afirma que “é claro que a tecnologia não determina a 

sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica e 

aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um complexo padrão 

interativo”, desta forma, compreende-se que sempre será uma relação de construção 

mediada por dois agentes, os indivíduos que utilizam e o meio tecnológico. O autor 
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ainda comenta que a tecnologia é a sociedade e, por isso, a segunda não pode ser 

representada sem a primeira. 

 

3.2 Mídias Sociais, rede que une pessoas 
 

O avanço que a internet sofreu nas últimas décadas possibilitou às marcas uma 

penetração muito maior e mais intensa no dia a dia dos seus consumidores e clientes. 

Seja em casa, no trabalho, e até mesmo enquanto se deslocam durante o dia. Na 

palma da mão a interação, a compra, indicação, a crítica e a valorização de marcas e 

produtos são instantâneas e podem ser feitas a qualquer momento e em qualquer 

lugar.  

Segundo Marques (2014 apud Recuero, 2014, p.20) “uma rede social é definida 

como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós 

da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”, assim, um grupo de ligações 

com muitas conexões entre si é capaz de gerar um produto comunicacional de 

mensagens, seja transmitindo ou recebendo, constantemente. 

De acordo com Telles (2011, p.7), “a ideia de rede social começou a ser usada 

há cerca de um século, para designar um conjunto completo de relações entre 

membros de um sistema social a diferentes dimensões”. O autor também estabelece 

quatro regras básicas para as empresas seguirem em suas redes sociais, a primeira 

delas é que mídias sociais quer dizer permitir conversações, então a empresa tem que 

estar preparada para proporcionar isso. 

A segunda regra é que você não pode controlar essas conversações, mas pode 

influenciá-las, logo estar atento ao público e em como ele se comporta ajuda a guiar 

os caminhos da conversa. A terceira implica em ser social nas redes sociais, pois a 

empresa não pode apenas falar de si mesma, precisa construir relacionamentos, 

responder rapidamente e ser honesta, já que as redes sociais são baseadas em 

diálogos. 

A quarta das regras consiste em construir uma linguagem apropriada e que se 

comunica com o público da marca, isso implica na escolha formal, informal ou 

intermediária da própria linguagem - além de poder desenvolver um tom ou 

características marcantes que a diferencie das restantes, concorrentes ou não. 

 
Personalidade é uma alma única e autêntica e marcas com estas 
características apaixonam pessoas. Além das características psicológicas da 
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marca, em algumas mídias sociais, como o twitter, algumas marcas já 
humanizaram seus perfis, identificando quem é a pessoa que está 
responsável naquele momento (TELLES,2011,p.20) 
 

 

O autor ressalta a importância de uma personalidade forte da marca para que a 

mesma ganhe destaque entre as demais. Por existirem diferentes maneiras de 

alcançar esse objetivo, uma técnica sugerida é definir adjetivos que a caracterizam, 

pois, segundo Telles (2011,p. 20), “marcas com alma contam histórias e geram 

engajamento”. 

Por consequência, esse posicionamento gera reputação, mais seguidores, 

aumentando interação, conversação, críticas, elogios, menções, indicações, e, por 

isso, é necessário prestar atenção e mapear de que forma o consumidor gera mídia 

sobre a marca, como aponta Telles (2011).  

Por outro lado, a presença digital nos dias atuais acontece de formas distintas, 

salienta Martha Gabriel (2010). A empresa não tem necessariamente que seguir um 

enxoval de peças ou anunciar sempre nos mesmos meios, portanto, cabe a ela saber 

onde será seu ponto de presença digital e, para isso, um conteúdo digital apropriado 

e que faça sentido para ele. 

Martha Gabriel (2010, p. 249) enfatiza ainda a necessidade da inserção no meio 

digital quando afirma “para alguns tipos de negócios, isso é o mesmo que não existir 

realmente. Se fizéssemos uma analogia com o mundo físico, uma empresa que não 

tem presença digital equivale a uma empresa sem endereço”. Desse modo, em uma 

visão atemporal, é nítido a extrema necessidade e importância de se fazer presente 

nessa nova realidade conectada, pois todas as empresas devem no mínimo desejar 

serem encontradas ou percebidas por seus clientes. 

Em todos os pontos de contato que esse novo meio proporcionou os 

profissionais de marketing precisam constantemente estudar a melhor forma de 

renovar a experiência do usuário, extraindo do meio a sua melhor função e o seu 

melhor alcance a fim de fazer com que o cliente conheça melhor a marca, seus 

propósitos, parceiros, sua história e tudo que a motiva. 

 
Jogar fora as décadas de aprendizado sobre marketing e suas implicações 
soa como ignorar o passado simplesmente porque não o conhecemos direito 
– reflexo de alguns livros e cursos, que se anunciam no mercado sobre 
marketing digital, de profissionais que não tiveram o passado do “marketing”, 
só o presente do “digital”. Não podem falar sobre o que desconhecem. 
Entendam que só existe um marketing. Quando dizemos marketing digital, 
marketing de guerrilha, marketing promocional na realidade estamos 
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querendo denominar formas de se tratar do mesmo tema, porém utilizando 
ferramentas distintas. (VAZ, 2011, p.27-28) 
 

 

A marca bem construída, com um posicionamento reafirmado ao longo do tempo 

e mercado-alvo fiel consegue ter bastante influência sob seus consumidores. A partir 

disso, consegue apostar em campanhas publicitárias mais ousadas que exploram 

seus diferenciais e produtos de formas conceituais a fim de conseguir dessa forma 

repassar os ideias e intenções da marca para seu público. 

Constrói-se, nesse sentido, verdadeiras áureas em volta do que a marca 

representa, levando os indivíduos a pagarem preços exorbitantes por produtos - ou 

apenas acima do comum - e, de repente, levarem a defesa da marca extremamente 

a sério por se tratar de uma empresa que construiu todo esse caminho e confiança 

em seus consumidores durante sua jornada. 

 
As pessoas escolhem entre arquirrivais (ou outros concorrentes), sobretudo 
em virtude da imagem de marca – significados que foram cuidadosamente 
elaborados com o auxílio de legiões de astros do rock, de atletas, de 
comerciais habilmente produzidos e de muitos milhões de dólares. Desse 
modo, quando você compra um calçado da Nike, pode estar não apenas 
escolhendo um calçado para ir ao shopping, mas também fazendo uma 
afirmação sobre seu estilo de vida e o tipo de pessoa que você é ou gostaria 
de ser. Para um item relativamente simples, feito de couro e cadarços, é uma 
verdadeira façanha! (SOLOMON, 2010,p.17) 
 

 

O que de fato o marketing digital se propõe a entregar para o consumidor é o 

contato direto com a marca, intenso e facilitado pela dinâmica do meio online com 

todos os seus canais. As mídias sociais através das redes sociais e dos sites de 

relacionamentos concedem ao público um contato humanizado com os perfis 

empresariais e em tom de conversas e prestígio - como fazem com seus amigos 

pessoais - esperam ser retribuídos. 

 

3.2.1 Redes Sociais - oportunidades e desafios  
 

Telles (2011) afirma que a maioria das pessoas confundem mídias sociais com 

redes sociais, e considera redes sociais como parte das mídias sociais. Define redes 

sociais como aquela que tem foco em reunir pessoas que expõem seus perfis com 

informações, fotos, textos, mensagens e vídeos pessoais, além de se relacionarem 

com outras - seja entre amigos ou de forma pública - com o objetivo de se conectar 
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em comunidades e listas de amigos. 

O autor ainda aponta que cada uma das redes sociais tem suas próprias regras, 

o que molda o comportamento daqueles que as utilizam, por isso para se comunicar 

através de cada uma delas a empresa precisa conversar no tom que se espera de 

determinada rede, seguindo suas próprias regras, linguagem, tom da mensagem e 

ferramentas. 

Através de estudos anuais, hoje no Brasil 78% dos usuários que utilizam a 

internet estão em alguma rede social, segundo dados da Social Media Trends 20181. 

Analisando como os usuários e as empresas estão se comportando em relação às 

principais redes sociais é possível perceber que ao passar dos anos o cenário sofre 

alterações e as marcas tem que saber como se posicionar e em que momento apostar 

em novas redes. 

 
As mídias sociais são sites na internet que permitem a criação e o 
compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as 
pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor 
da informação. Elas recebem esse nome porque são sociais, ou seja, são 
livres e abertas à colaboração e interação de todos, e porque são mídias, ou 
seja, meios de transmissão de informações e conteúdo. (TORRES, 2009, p. 
113) 
 

 

O Facebook, rede de relacionamento que conecta pessoas do mundo todo, 

permite a criação de um perfil pessoal totalmente personalizado em que as 

informações ficam dispostas em uma página - de fácil visualização por amigos do 

indivíduo ou não, caso opte por um perfil fechado-, permitindo formação de grupos e 

eventos - onde é possível convidar pessoas para comparecer-, envio de mensagens 

através de chats e diversas outras formas de interação através de postagens de 

conteúdos textuais, fotos e vídeos. 

A rede foi criada por Mark Zuckerberg e amigos em 2003, tinha inicialmente o 

intuito de que os estudantes comparassem fotos de pessoas das casas da 

Universidade de Havard, logo depois de 3 anos pessoas do mundo inteiro, com 

qualquer endereço de email, podiam se inscrever. Hoje, a rede contabiliza 2,2 bilhões 

de usuários mensais e destes, 127 milhões são brasileiros, o que contabiliza um dos 

                                                             
1Com mais de 1700 participantes, um relatório com as principais estatísticas e benchmarks do 

mercado. O objetivo é auxiliar os profissionais que trabalham com Redes Sociais de diversos 
segmentos. Disponível em <https://materiais.rockcontent.com/social-media-trends> e acessado em 
02/11/18. 

https://materiais.rockcontent.com/social-media-trends
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cinco maiores mercados para a empresa - dados do primeiro trimestre de 20182. 

Outra rede que hoje é popularmente conhecida e utilizada é o Instagram. Seu 

foco está na propagação de fotos e vídeos que costumam ter o amparo de legendas 

também através de perfis -sejam pessoais, profissionais, públicos ou privados- e 

também relatos instantâneos dos usuários através dos chamados stories - vídeos 

curtos ou fotos que ficam disponíveis em 24h no perfil, podendo ser eternizado nos 

destaques.  

A pesquisa citada acima ainda aponta que mesmo que tenha acontecido um 

significante aumento no uso desta rede pelos usuários, as empresas não 

acompanharam o movimento na mesma proporção, continuam por sua vez utilizando 

bem mais o Facebook, rede que segue pelo caminho oposto e tem tido diminuição na 

preferência entre usuários.  

Outra curiosidade é que redes antes enxergadas como restritivas e com 

propósito definido e fechado - YouTube, Pinterest e LinkedIn - ganham cada vez mais 

seguidores, admiradores e usuários-, mas são usadas em proporção inversa pelas 

empresas como mostrado na figura 1. O que é uma ótima oportunidade para que as 

empresas se posicionem nessas redes e tenham perfis que conversem com seu 

público usando da linguagem delas como oportunidade. 

Figura 1 - Gráfico de presença nas redes sociais 

 

 

 

Fonte:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/355484/Ebooks%20MKTC/Social%20Media.pdf 

Confirmando que é necessário o investimento em redes que crescem na 

preferência dos usuários, o estudo também aponta estatisticamente a eficiência e 

eficácia das estratégias de marketing em cada uma, pensando também no retorno 

de investimento. 

                                                             
2 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-
usuarios-mensais-no-brasil.shtml>, acessado em 02/11/18. 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
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Figura 2: Gráfico de impacto na estratégia de marketing 

 

 

Fonte:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/355484/Ebooks%20MKTC/Social%20Media.pdf 

 

Visto isso, a grande necessidade de adaptação do mercado ao comportamento 

do consumidor pós-moderno é necessário para o melhor desempenho da atividade 

digital, melhorando resultados, lucratividade, interação com os consumidores e, sem 

chance de dúvidas, o relacionamento da marca com seus clientes. 

 
O mercado vem sofrendo muitas mudanças e para acompanhar essas 
transformações, é essencial rever o relacionamento com o consumidor. As 
redes sociais se transformaram em SAC 2.0 e não estar presente 
monitorando e respondendo às demandas somam vários pontos negativos 
para a marca. (MARQUES, 2014, p.29) 
 

 

O consumidor quer se sentir prioridade e quer usufruir do que sabe que o meio 

digital o proporciona: uma ligação direta e informal com a empresa, podendo recorrer 

a ela para dúvidas, reclamações e críticas. Abraçar o comportamento que ele 

aprendeu a ter de acordo com os avanços tecnológicos e com a lógica do mercado 

atual, além de satisfazê-lo, agrega conhecimento em relação ao seu público para a 

marca e estreitamento na relação com seu consumidor. 

 

3.3 Comportamentos do consumidor: entendimento e recompensa 
 

O consumo modificou e com ele o consumidor, por isso a necessidade de 

entender e estudar mais a fundo cada etapa do marketing que foi exposto 

anteriormente e o cenário do novo consumo abordado até agora. 
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Compreender de que forma o consumidor foi se comportando explica as 

mudanças que o mercado sofreu e porque se alterou de distintas formas até os dias 

atuais. Solomon (2016) analisa o consumidor e seu comportamento, além de definir 

como interpretá-lo, classificá-lo e compreendê-lo. 

 
Comportamento do consumidor abrange uma extensa área: é o estudo dos 
processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 
usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 
satisfazerem necessidades e desejos. Os consumidores assumem várias 
formas, desde uma criança de oito anos que pede à mãe um bicho de pelúcia 
Webkinz a um executivo de uma grande corporação que escolhe um sistema 
de computador de vários milhões de dólares (SOLOMON, 2016, p.6) 

 

O autor explica que para entender o comportamento do consumidor o 

profissional de marketing deve levar em conta aspectos como idade, gênero, renda 

ou ocupação para conseguir categorizá-lo. Caso a pesquisa precise ser mais 

aprofundada, é necessário que ele entenda os interesses do cliente, analisando seu 

perfil e tendo conhecimento sobre seus interesses, o que consome, onde e de que 

forma isso se dá. 

O conhecimento destas características para o autor tem um papel muito 

importante durante o processo de compreensão das estratégias de marketing na 

empresa, pois através da definição do mercado para o produto em questão e a escolha 

estratégica da comunicação, é possível conseguir o alcance desejado para um 

determinado nicho de consumidores. 

Segundo Solomon (2016) os pesquisadores chamavam essa área de 

comportamento do comprador - refletindo o entendimento das décadas de 1950 e 

1960 sobre o consumidor -, e hoje os profissionais chamam de consumidor por 

entenderem que é na verdade um processo contínuo de consumo amparado por 

diversas variantes e perfis, muito além da mera efetivação da compra. 

Saber que dentro de um meio social há alguém que concorda e compartilha da 

mesma opinião que outro indivíduo, também em relação ao seu consumo, concede a 

ele a sensação de tranquilidade. Não porque precisa necessariamente da aprovação, 

mas porque não se vê sozinho desta forma, e a motivação segundo Solomon (2010) 

faz com que as pessoas se comportem do jeito que se comportam.  

Outro aspecto indicado por Solomon (2010, p.18) em relação à prática de 

consumo diz sobre a sua dinâmica, compreendida como “uma necessidade é 

despertada e o consumidor deseja satisfazê-la. Assim que uma atividade é ativada, 
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um estado de tensão impulsiona o consumidor e tentar reduzir ou eliminar a 

necessidade”. Quando atinge o estado final e efetiva a compra, tem a meta cumprida, 

motivo pelo qual as empresas criam produtos - uma tentativa para diminuir essa 

tensão e eliminar a necessidade presente no consumidor com a compra. 

Reafirmando o que Kotler (2010) declarou e foi desenvolvido anteriormente, 

Solomon (2016) reforça que as recomendações feitas por colegas e amigos 

influenciam diretamente o consumo das pessoas, podendo impactar a decisão do 

consumidor final a nível de competição com anúncios publicitários. Vaz (2008,p.43) 

contribui para a discussão afirmando que “para algumas pessoas, há mais segurança 

em ler uma notícia com o selo de um grande jornal, porém, o consumidor, muitas 

vezes, confia mais no que um outro indivíduo “comum” tem a dizer, mesmo que ele 

não seja um profissional.”, logo a relação que a colaboração proporciona através de 

opiniões que surgem na interação dos indivíduos, é mais intensa e confiável entre eles 

do que a publicidade da marca que estão analisando. 

 
A descrença do usuário e a concorrência exagerada seja em qual for o setor 
transformam ele mesmo em um item raro. Fazem com que seus 
influenciadores não sejam mais os mesmos. Já não é mais a TV, o rádio ou 
uma celebridade que o influenciam, mas um blog, os comentários sobre o 
produto em um fórum, o Orkut, um vídeo no YouTube, um podcast, a opinião 
deixada por alguém que já a utilizou, mesmo que este usuário esteja do outro 
lado do país. (VAZ, 2008, p.50) 

 

A interferência da internet nesse processo, a partir da ascensão da Era da 

Informação abordada anteriormente no presente trabalho, propiciou a formação de 

“comunidades de consumo”, que de acordo com Solomon (2016,p.5) esses 

“participantes compartilham pontos de vista e recomendações de produtos variados, 

desde bonecas barbie e jogadores de beisebol de fantasia a aplicativos de iphone”, 

priorizando a opinião de outro usuário como forma de avaliação das marcas e como 

norte para desenvolver a própria. 

 
Os consumidores querem ter flexibilidade de escolha e escutar o que dizem 
sobre a sua marca, opiniões isentas e objetivas de pessoas comuns, como 
ele. Querem exercer o poder de escolha que têm para adquirir a melhor 
solução que acreditam ser a melhor, e não que a própria empresa lhe diga. 
(VAZ, 2008 p.49) 
 
 

Entretanto, de acordo com Castells (1999, p.58), por mais que os indivíduos 

presentes nas comunidades tenham ligações fortes em torno dos mesmos temas e 

concepções, isso não impede a relação saudável e de troca com membros de outra 
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comunidade, portanto, “afirmação de identidade não significa necessariamente 

incapacidade de relacionar-se com outras identidades (por exemplo, as mulheres 

ainda se relacionam com os homens)”.  Nesse sentido, não somente opiniões, gostos 

e interesses similares são aceitos neste processo, a diferença também tem muito a 

contribuir. 

As comunidades em determinado ponto podem permanecer firmes nos seus 

propósitos, levando consumidores a se forçarem - em algum momento - a consumirem 

produtos simplesmente para não ficar à margem do grupo. No dia a dia, com o 

bombardeamento de ofertas, as pessoas costumam aderir a diversos produtos, mas, 

em contrapartida, rejeitar vários outros por não se encaixarem em seus padrões de 

consumo e isso acontece pelo grau de afinidade em relação a gostos e valores 

pessoais de cada um.  

A partir do momento em que a empresa utiliza estratégias de segmentação de 

mercado, consegue direcionar o seu produto para o seu próprio público, mesmo que 

pessoas com outros interesses às vezes nem tenham contato nenhum com ele. Essa 

concepção explica o porquê das marcas terem várias versões de um mesmo produto, 

ou um mix diversificado, contemplando assim diferentes públicos-alvo. 

A marca define sua identidade e reflete sua personalidade em todos os pontos 

de contato com o consumidor, seja na embalagens dos produtos, na sua comunicação 

visual, publicidade e outros elementos do marketing. A partir disso, quando existe uma 

ligação do consumidor com a marca em particular entende- se que é porque “as 

pessoas quase sempre escolhem um produto porque gostam de sua imagem ou 

porque acreditam que sua “personalidade” corresponde à delas de alguma maneira”, 

segundo Solomon (2016, p.6). O autor ainda afirma que no consumo de algum produto 

ou serviço o consumidor acredita que absorverá as qualidades dele quase que 

instantaneamente. 

Tão importante quanto o consumo ou a confiança na marca, entretanto, é essa 

fidelidade que o consumidor escolhe construir com ela, seja a partir da boa experiência 

na aquisição dos seus produtos ou serviços, seja na comunicação bem construída que 

promove uma relação de amizade com o cliente ou ainda a aproximação que a marca 

tem com aquele nicho e as suas preferências e gostos. 

 
Quando um produto ou serviço consegue satisfazer necessidades ou desejos 
específicos do consumidor, ele pode ser recompensado com vários anos de 
lealdade à marca, um elo entre o produto e o consumidor muito difícil de ser 



44 
 

rompido pelos concorrentes. (SOLOMON, 2016,p.6) 

 

A preocupação em repassar no contato com o cliente os valores da marca 

permite que a aliança entre cliente e empresa, além de sólida, seja frutífera - gerando 

indicações, fidelidade e confiança, importantes na dinâmica de grupos de consumo 

como falado acima -, já que também o consumidor procura identificação com aquilo 

que consome. 

Outro ponto que o uso do meio digital na relação entre marca e consumidor é 

delicado - e precisa ser tratado com cuidado e apropriação da ferramenta por parte do 

marketing da empresa para benefício da marca - é a possibilidade de defesa 

instantânea, direta e eficaz com o cliente a partir de uma reclamação, algum mal 

entendido ou crítica apresentadas nas redes sociais da marca. 

 
Podemos entrar em contato facilmente com os nossos consumidores e falar-
lhes sem o ruído gerado por intermediários. Hoje temos a comunicação em 
nossas mãos, podemos eliminar ruídos, mal-entendidos ou boatos 
simplesmente escrevendo um blog, gravando um vídeo no YouTube ou um 
podcast. É a era do relacionamento com o mercado (VAZ, 2008,p.28) 
 

 

Martha Gabriel (2010) discorre definições sobre o marketing e enfatiza a 

importância do entendimento dele por completo para falar sua atuação no meio digital. 

Um aspecto ressaltado pela autora é que a partir da compreensão anterior, pode-se 

entender de que forma atender a uma necessidade ou desejo em uma ação de 

marketing, são elas: autoprodução, coerção, súplica e troca. 

Na autoprodução, o ser humano produz o que precisa, sem relação com 

terceiros, como cultivo de horta; na coerção, a pessoa consegue o que precisa através 

da força e por meio da violência, como um assalto; a súplica é quando alguém 

consegue o que precisa através do apelo emocional; já na troca, segundo Kotler (2006 

apud Gabriel, 2010, p.28), existem pelo menos duas partes envolvidas, cada uma 

delas tem algo que pode ter valor para a outra, as partes se comunicam, cada uma é 

livre para aceitar ou rejeitar a troca e cada parte acredita certo participar da 

negociação.  

Dessa forma, a troca presente no capitalismo como um todo, ainda mais atual 

no processo do marketing, se dá do dinheiro pelo produto ou serviço, ou ainda pela 

troca na conscientização em relação a algum vício, prática e posicionamento, 

entregando o diálogo e a consciência. 
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O marketing envolve transações em que, teoricamente, as partes envolvidas 
sempre saem ganhando. Por isso, quanto mais o marketing entende o seu 
público-alvo e as transformações em seus hábitos, necessidades e desejos, 
maior é a probabilidade de saber o que pode ser oferecido a esse público, 

que o interesse, para que ocorra a troca. (GABRIEL, 2010, p. 29) 

 

Solomon (2016) destaca questões para serem levadas em consideração no pré-

compra, na hora da compra e no pós-compra pelo consumidor em relação a essa troca 

mediada entre empresa e indivíduo, também levando em consideração a perspectiva 

do profissional de marketing.  

De acordo com ele, o consumidor se questiona no momento antecessor à 

compra se precisa do produto em questão e quais são as melhores fontes de 

informações para saber mais sobre ele. Já na hora da compra, analisa se a 

experiência na aquisição do produto é agradável. No pós-compra, observa se o 

produto desempenha a função prometida e depois de descartado, pensa sobre quais 

serão as consequências para o meio ambiente. 

Já o profissional de marketing analisa como os consumidores constroem e 

mudam suas atitudes no período de pré-compra, depois procuram entender como os 

objetos no ponto de venda podem interferir no ato do consumo e como agentes 

externos, como falta de tempo, podem modificá-lo. Por fim, no pós-compra reflete 

sobre a satisfação do cliente, se este se fideliza, questionam-se sobre a experiência 

de compra - se foi boa o suficiente para gerar indicação do seu consumidor para outros 

e se influencia as decisões de compras dos demais. 

Necessidades relevantes para justificar o comportamento do consumidor, 

segundo Solomon (2010), são de aflição, poder e singularidade. A primeira requer que 

o indivíduo esteja na companhia de outros e deve ser levada em consideração para 

produtos e serviços indicados para consumo em grupo. A segunda destaca a 

necessidade de controlar o próprio ambiente, ou produto que consome, modificando-

o por gosto pessoal próprio. O terceiro por fim tem a intenção de afirmar a identidade 

individual, os consumidores optam assim por marcas que “prometem acentuar 

qualidade distintivas do consumidor.”, de acordo com Solomon (2010, p.21). 

Ainda de acordo com Solomon (2016, p.8), “as empresas existem para satisfazer 

as necessidades. A empresas conseguem satisfazer essas necessidades somente 

quando compreendem as pessoas ou as organizações que usarão os produtos e 

serviços que estão tentando vender”, assim, se faz cada vez mais preciso e importante 



46 
 

estudar o comportamento do consumidor. 

 

3.4 Relacionamento entre marca e consumidor: construindo e mantendo 
 

As empresas e as marcas entenderam nas últimas décadas que o ser humano 

se voltou totalmente para si, entendendo melhor suas próprias necessidades, anseios 

e desejos como Kotler (2010) estudou e foi explicado anteriormente neste trabalho. O 

que importa para as pessoas é como elas se relacionam entre elas e como se 

relacionam com as marcas - existindo uma ligação forte nesse processo, tanto 

interpessoal quanto do consumidor em relação aos valores da marca, já que as 

opiniões de terceiros agregam e a relação dele com a empresa define como vai 

consumir seus produtos e serviços, também argumentado no item anterior.  

 
O consumidor não acredita mais nas instituições. E não estou falando apenas 
das empresas - a descrença é geral. Não se acredita mais no casamento, nas 
universidades como detentoras do saber, no amor, no emprego e em muitas 
outras instituições tidas até então como verdades absolutas. Em uma época 
de descrença, o ser humano volta-se para o próprio ser humano. (VAZ, 2008 
p.49) 

 

A partir dessa percepção, houve grandes mudanças na comunicação das 

corporações com seus consumidores e com o público geral, tanto no esforço de 

aproximar as pessoas das suas companhias, quanto para conseguir de fato transmitir 

os valores e crenças da marca derrubando pouco a pouco a barreira da descrença 

instaurada. Nesse sentido, o trabalho em conjunto do profissional de marketing com o 

entendimento do comportamento do seu consumidor, equipou pouco a pouco as 

empresas a conseguirem trabalhar estrategicamente nesse cenário. 

 
As empresas que concordam com essa filosofia, chamada de marketing de 
relacionamento, interagem com os clientes regularmente e lhes oferecem um 
motivo para manter um elo com elas ao longo do tempo. Esse foco no 
relacionamento é ainda mais vital durante as difíceis condições econômicas 
pelas quais passamos recentemente – quando os tempos são difíceis, as 
pessoas tendem a procurar o apoio dos bons amigos. (SOLOMON, 2010, 
p.10) 

 

Sem dúvidas um tempo de renovação - no pensamento, nas ações e nas 

comunicações - possibilita hoje que o relacionamento consiga ser estreito, fazendo 

grandes companhias e pequenas empresas colherem o fruto de um negócio bem 

estabelecido e bem desenvolvido no que diz respeito ao consumidor. 
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Segundo Vaz (2008, p,48), “a internet é um meio que oferece em primeira 

instância comunicação, informação, entretenimento e interatividade. O resto é 

consequência destas quatro. As empresas precisam tratar de oferecer exatamente 

isto para o usuário” e, por isso, é preciso capacitar o profissional de marketing e 

equipá-lo de estratégias de marketing e publicidade, além de entendimento do 

mercado-alvo e público-alvo da marca.  

Consequentemente, conseguirá, através da internet e de todas as suas 

ferramentas, colocar a marca na posição que ela quiser - com imenso poder de 

credibilidade no mercado, grau de importância em uma decisão de compra frente seus 

concorrentes, aumento de lucratividade, relação de amizade com seus clientes e em 

tudo aquilo que almeja como objetivo. 

 
A nova economia deve apostar na publicidade relevante para os 
consumidores, deve apostar nos próprios consumidores como veículos - só 
eles sabem o que há de mais relevante para si mesmos. Devemos pensar em 
criar relacionamentos duradouros e lucrativos com os nossos clientes por 
meio de um personalização da relação com cada um deles. (VAZ, 2008, p.34) 

 

Ter um relacionamento com o cliente, entretanto, não significa contatá-lo a todo 

o momento ou sempre conversar com todos eles, mas quando esse contato 

acontecer, se preocupar em torná-lo estreito e pessoal, personalizando, como afirma 

Vaz (2008). Através de mecanismos facilitadores é possível que os consumidores 

passem a admirar a marca além daquilo que ela entrega em seus produtos e serviços, 

têm a oportunidade de conhecer sua personalidade, seus valores diretamente através 

dela.  

 
Mudanças drásticas estão ocorrendo no modo como as empresas se 
relacionam com seus clientes. As empresas de ontem se voltavam ao 
marketing de massa para todos os clientes que pudessem atingir. As 
empresas de hoje constroem relacionamentos mais diretos e duradouros com 
seus clientes mais cuidadosamente selecionados. (GARY E KOTLER, 
2007,p.11) 
 

 

A postura que escolhe ter frente seus consumidores diz muito sobre seu 

posicionamento. Na hora de resolver eventuais problemas - nas redes sociais, dentro 

do ponto de venda, na troca de um produto, seja o que for -, como reage aos elogios 

e críticas, e a forma como age na hora de se comunicar devem ser questões presentes 

na discussão de um plano de negócios estruturado e detalhadamente pensado. Dessa 

maneira, conseguirá proporcionar para o cliente um bom atendimento, uma boa 
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experiência de compra e uma boa e frutífera relação. 

Segundo Martha Gabriel (2008), existem quatro estágios no marketing de 

relacionamento - estratégia de marketing amplamente adotada pelas empresas nos 

dias atuais -, são eles conscientização, consideração, conversão e pós-venda. Em 

cada um o grau de intimidade com a marca é diferente partindo do princípio de que 

você não se relaciona com uma pessoa da mesma forma quando a conhece pela 

primeira vez e depois de muito tempo de convivência, o tom da abordagem muda em 

cada situação. 

O avanço das plataformas digitais possibilitou marcas a proporcionar 

experiências que vão além daquelas já introduzidas nos pontos de venda aos seus 

clientes. De uma forma pessoal e personalizada e independentemente da localização 

do indivíduo - se bem elaborada, a estratégia consegue atingir todos os clientes de 

uma marca desde multinacional à uma pequena empresa.  

O cuidado e as estratégias nesse esforço podem cativar o cliente em uma escala 

tão grande, que a propagação dessa satisfação faz com que a marca colha os frutos 

instantaneamente com muitas outras compras geradas por indicação - graças à 

rapidez da internet - e anos de fidelização do cliente, como abordado nos itens 

anteriores. 

A gestão de relacionamento com o cliente, chamada de CRM, é um conceito 

altamente utilizado no marketing por se tratar de uma atividade da administração que 

gere informações detalhadas sobre o cliente e administra pontos de contato, 

aumentando o grau de fidelidade deles com a marca, segundo Gary e Kotler (2007). 

Nas últimas décadas, entretanto, essa gestão tem por objetivo entregar satisfação e 

valor superior aos consumidores através do relacionamento construído. 

De acordo com os autores, a maioria dos clientes na hora de adquirir um produto 

não analisa os valores e custos de maneira precisa, agindo de acordo com o valor 

percebido por eles. Da mesma forma, a sua satisfação com o produto depende da sua 

percepção e se ele atendeu suas expectativas criadas antes do consumo, caso 

cumpra ou exceda, a conquista se materializa em forma de gratidão e fidelização para 

a marca. 

 
Empresas inteligentes têm como objetivo encantar o cliente prometendo 
somente aquilo que podem oferecer e entregando mais do que prometem. 
Clientes encantados não apenas repetem as compras, como também tornam-
se “evangelizadores de clientes” que contam aos outros suas boas 
experiências com o produto. (GARY E KOTLER,2007,p.11) 
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A importância de ter uma equipe de funcionários que tenham em si os valores 

da empresa e total domínio sobre todas as etapas do processo de produção ao 

marketing do produto torna muito mais fácil a disseminação dos valores da marca 

através do relacionamento. Assim, Gary e Kotler (2007, 58) afirmam que “para 

empresas interessadas em encantar os clientes, valor e serviços excepcionais são 

mais que um conjunto de políticas ou ações - são uma atitude disseminada em toda a 

empresa, uma parte importante de sua cultura geral”. 

Em relação aos produtos lançados pela marca os autores defendem a 

necessidade de acompanhamento por se tratar de um mecanismo de avaliação das 

estratégias utilizadas a partir da compreensão do seu mercado-alvo. Alinhar as 

expectativas com a realidade além de priorizar o sucesso da marca, auxilia na 

construção da confiança e credibilidade da empresa com seus consumidores, pois 

percebem o cuidado e atenção devidamente cedida em todas as etapas. 

 
As empresas têm que ficar próximas de seus clientes após o lançamento do 
produto, verificando o que gostaram, não gostaram e seus desejos. Elas têm 
que ver os pontos fracos dos produto segundo a ótica de seus clientes. 
Porém, as empresas têm que fazer mais do que apenas monitorar a resposta 
aos seus produtos. Têm também que reconhecer e corrigir os problemas, e 
olhar para frente, em direção ao futuro, aos avanços tecnológicos, à 

ampliação para novas gerações, além de oferecer suporte e serviços - 
(MCKENNA,1997,p.24) 
 

 

Gary e Kotler (2007) apontam que no cenário de mudanças constantes dos dias 

atuais é preciso desenvolver um fluxo constante de novos produtos e serviços de 

acordo com os gostos dos consumidores e em relação aos avanços da concorrência. 

De todo jeito, assumem que as inovações podem ser bastante arriscadas pois novos 

produtos enfrentam dificuldades e podem enfrentar também resistência. 

McKenna (1997,p.37) defende a necessidade que o mercado tem de ter 

empresas que ajam de forma empreendedora, pois esse perfil costuma não se 

preocupar tanto com as projeções estatísticas do mercado e “planejam a estratégia 

de forma qualitativa. Simplesmente investem nas boas ideias, transformam-nas em 

produtos, ajustando-os constantemente às necessidades do mercado”. 

 Complementando este pensamento, Vaz (2011,p.28) afirma que “os 

proprietários de micro, pequenas e médias empresas são mais comprometidos com o 

local onde moram e onde montaram seus negócios, dando emprego e oportunidades, 

e mudando a região como um todo”. Dessa forma, impactam o meio onde vivem, 



50 
 

conseguindo naquela realidade já realizar impactos e contribuir com as carências, 

necessidades e desejos da população.  

Os empreendedores têm então a chance - através da sua vontade e dessa forma 

“despretensiosamente” responsável de enxergar as carências e necessidades do 

mercado - de mudar a forma de comunicar e vender seus produtos. Tem chances de 

inclusive inserir um produto inovador no mercado atingindo um nicho carente daquela 

demanda, obtendo grandes sucessos por sua forma de administrar. 

Mattos (2017) desenvolve uma discussão em torno do empreendedorismo e de 

que forma a educação que os pais dão aos seus filhos consegue ter influência na 

decisão de ser ou não empreendedor. Faz analogia ao circo e à corda bamba que o 

equilibrista percorre. No fundo do palco tem sempre uma rede disposta a segurá-lo 

para que o pior não aconteça, e na posição que o autor afirma, pesquisa e confirma, 

assim também acontece nas famílias dos empreendedores jovens - são estimulados 

a se arriscarem desde cedo e sabem que a família dará suporte caso algo aconteça. 

No seu estudo percebeu que as pessoas que têm mais dificuldade de 

empreender tiveram famílias que não os encorajavam e, na metáfora da corda, seriam 

pessoas que dariam a corda e não deixariam uma rede para protegê-los, deixando a 

critério do indivíduo se seguiria na corda ou não. 

Sobre empreendedorismo Mattos (2017) aponta que os empreendedores 

arriscam, saem da zona de conforto pela segurança em poder errar, logo se atiram 

em suas ideias e por isso ressalta que mais coisas acontecem quando se age do que 

quando se planeja. Não se opondo ao planejamento em si, mas ao planejamento 

estático, Mattos (2017,p.62) afirma que “quanto mais você mexe na rede, mas a rede 

se mexe. Quanto mais você mexe no sistema, mais o sistema reage à sua ação”. 

Desta forma, o impacto obtido por uma ideia que é tirada do papel se transforma 

em prática e em empresa, tendo o poder de transformar o sistema em que está 

inserida. Se um plano estático não sobrevive a um sistema dinâmico como afirma o 

autor, o empreendedor precisa de conexões e estudos que o levem aonde quer 

chegar, por isso muitas vezes ele busca parcerias e vive em constante processo de 

aprendizado - que na configuração de marketing atual e no estágio do comportamento 

que o consumidor que o mercado está como estudado ao longo dos itens anteriores, 

é pertinente que se pense fora da caixa e abra a mente para novas ideias e uma ação 

totalmente estratégica. 

Mattos (2017, p.197) diferencia legado de propósito para explicar como que 
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essas duas definições auxiliam no processo empreendedor que começa a partir de 

uma ideia, logo define que “legado é o que você quer deixar para o mundo. Propósito 

é por que você quer atingir esse legado”. A missão do indivíduo é seu guia para a 

vida, enquanto legado é o que fica de história para contar a partir dela. O autor afirma 

que o propósito precisa estar ligado ao legado, já que o primeiro é o sentido por trás 

do plano e o segundo é o resultado do plano. O empreendedorismo por fim é a ação 

e, por isso, os três precisam caminhar juntos. 

 

3.4.1 Experiências proporcionadas pelas marcas 
 

Tanto as novas empresas- pequenas, médias e grandes-, quanto as já 

consagradas - nas mesmas proporções -, a partir do cenário global atual no que diz 

respeito ao consumo, suas urgências, sua relevância para os consumidores, seu 

impacto no meio ambiente e na economia, somado ao momento atual do marketing, 

repensaram em algum momento seu posicionamento e seu reposicionamento, 

respectivamente.  

Diante deste quadro, uma palavra tornou-se presente em todos os assuntos 

ligados ao consumo: experiência. Essa palavra começou a guiar as ações das marcas 

em torno de outra, o relacionamento. As empresas começaram a construí-lo 

firmemente com seus consumidores amparados pelos seus comportamentos e pelas 

suas necessidades. 

Gobé (2002) apresenta na sua obra dez mandamentos do Marketing Emocional 

expondo em quais aspectos a experiência deve ser explorada pela marca perante o 

seu consumidor e por quê. O primeiro deles é voltado de consumidores para as 

pessoas e, como as pessoas, as marcas têm que viver para sobreviver e por viver o 

autor explica que precisam se tornar humanizadas e mostrando suas emoções. 

O segundo mandamento é voltado de produtos para experiência em si, segundo 

Gobé (2002,p.35) “Produtos satisfazem necessidades, experiências satisfazem 

desejos” e assim comprar pela experiência gerada acrescenta valor emocional para o 

consumidor, enquanto reflete em capital para a marca. 

O terceiro mandamento diz respeito à honestidade para a confiança, pois 

honestidade é tudo o que o cliente espera da marca, mas a confiança que se constrói 

a partir dela é duradoura e vem de um esforço mútuo. O quarto mandamento trabalha 

a qualidade ligada à preferência, pois a qualidade quando atrelada à imagem da marca 
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- independente do preço - passa a ser elemento decisivo na aquisição de um produto, 

podendo levar a construção de uma preferência muito ligada também à confiança. 

O quinto mandamento diz respeito à notoriedade que a marca conquista com 

seus consumidores por se tornar conhecida, porém para ser adorada precisa se 

adaptar às aspirações de seu público. Em sequência, o sexto mandamento é da 

identidade à personalidade em que o autor aponta que a identidade de cada marca é 

única mas, por outro lado, a personalidade é algo especial e provoca no consumidor 

uma resposta emocional no ato da compra. 

O sétimo mandamento é da funcionalidade à sensação e o autor faz uma crítica 

que deve ser levada em consideração pelas empresas: os produtos muitas vezes não 

têm um design que pensa na experiência do consumidor, mas na sua funcionalidade, 

quando deveria levar ambos em consideração. 

O oitavo é da ubiquidade à presença e, portanto, mesmo querendo se fazer 

presente em todos os canais, precisa estar presente particularmente para criar uma 

ligação emocional com o consumidor. O nono mandamento é da comunicação ao 

diálogo e segundo Gobé (2002, p.36) “Comunicação é dizer. Diálogo é partilhar” e, 

desse modo, é importante manter o consumidor centralizado na comunicação para 

que o diálogo seja constante, fazendo-o participar dos processos e da construção do 

dia a dia da marca da mesma maneira. 

O décimo e último mandamento é finalmente de serviços à experiência, de 

acordo com Gobé (2002, p.36) “Serviço é vender. Relação é reconhecimento”, 

portanto, no serviço o objetivo que direciona os esforços da marca é a efetivação da 

venda, enquanto em uma marca que está preocupada com a experiência investe em 

relacionamento entendendo seus consumidores e suas motivações. 

Agostinho (2013) desenvolve um raciocínio baseado na ideia de que somente a 

comunicação não resolve os problemas da empresa, ou efetiva todas as suas vendas, 

pois caso a comunicação funcione muito bem e realmente cause o efeito desejado, se 

as promessas feitas pela empresa não forem cumpridas, a comunicação sem amparo 

da ação será prejudicial para a marca. 

A necessidade do cuidado e refinamento das estratégias de experiência que a 

marca precisa gerar em seus consumidores é um passo importante para interromper 

os problemas ligados à satisfação do serviço prestado. 

Shaw (2001, apud Agostinho, 2013) discorre que a empresa deve construir entre 

seus colaboradores uma Customer Experience Statement, assim como a missão e 
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valores da empresa conscientes em sua mente, precisam ter também essa diretriz em 

si pensando na melhor atuação deles com os clientes e os processos empresariais de 

todos os setores da empresa. 

Essa descrição - que deve constar na plano de negócio da empresa, muitas 

vezes - será a força motriz da mudança organizacional, segundo Adolpho (2013) e 

medirá contudo os esforços e resultados que a empresa quer obter com aqueles que 

verdadeiramente obtém. Uma forma boa de colocar em prática é definir então em que 

fases do processo a experiência está presente, claro que coerente com os princípios 

e valores que a marca tem e quer passar para seus clientes. 

Em relação a maneiras que a experiência pode ser colocada em prática pela 

marca, existem tipos e critérios para cada uma delas, desde sensorial - utilizando em 

seu favor os cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato -, passando por 

emotiva e com valores emocionais. 

 
Um bom site auxilia as pessoas a sentirem a textura, o gosto e o aroma com 
os olhos. Podemos ser influenciados pelo formato e pela cor de uma 
embalagem na prateleira de uma loja, bem como por fatores mais sutis, como 
o simbolismo usado no nome de uma marca, em uma propaganda ou mesmo 
na escolha do modelo da capa de uma revista (SOLOMON, 2016,p.6). 

 

Assim como na embalagem, na propaganda e nas sensações despertadas no 

ponto de venda, também é possível que a experiência seja levada para o nível 

comunicacional através de uma linguagem direcionada, e-mail marketing no pré e pós-

venda que falem diretamente com o consumidor - utilizando até mesmo seu nome e 

levando em conta sua personalidade -, personalização na entrega do produto ao 

consumidor - no ponto de venda ou em vendas online-, e por fim detalhes que a marca 

transmita sua personalidade para o cliente deixando um pouco dela com ele. 

 
Na atual cultura global, os consumidores costumam apreciar produtos e 
serviços que os “transportam” para diferentes lugares e lhes permitem 
experimentar a diversidade de outras culturas – mesmo que só para ver os 
outros escovando os dentes no YouTube. (SOLOMON, 2016,p.6) 
 

 
Desta forma, entender os anseios dos consumidores e permitir que desfrutem de 

experiências ligando-os diretamente com a marca que consomem, fortalece a 

experiência de consumo, agrega valor para a marca, torna-a muito mais conhecida e 

reconhecida - pelo aspecto social do consumidor que confia nas sugestões e 

recomendações dos seus iguais. Por fim, permite também que as marcas fiquem 
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atentas e se renovem para lidar com as questões ligadas ao seu público, fortalecendo 

sua marca e os encorajando a seguirem fielmente seus propósitos não só com a 

sociedade, mas com seus funcionários e com o meio em que estão inseridos. 
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4 DOBRA: UMA MARCA COM UM MODELO DE NEGÓCIOS INOVADOR  

 

A Dobra é uma empresa que produz desde carteiras à tênis a partir de um 

material resiste à agua e que permite produtos finos, resistentes e duráveis. Os 

diferenciais da marca começam por aí, mas ainda conta com estampas colaborativa 

recebidas através da parceria com artistas do Brasil todo, produção local e sob 

medida, produtos 100% recicláveis e veganos, embalagens dos produtos reutilizáveis, 

promoção da sustentabilidade em todas as suas ações e muito cuidado com a 

experiência que proporcionam aos seus clientes.  

A empresa nasceu da vontade de empreender somada a uma vontade de fazer 

do mundo um lugar melhor. Seus fundadores queriam, através dos seus produtos, 

transmitir experiência e impactos positivos nos seus consumidores, contribuindo 

assim com a formação de um mundo mais consciente e mais preocupado com as 

pessoas e com as questões socioambientais.  

O exercício é diário e o esforço é notado através do cuidado com o lançamento 

dos seus produtos, da sua comunicação pessoal e humanizada e dos valores 

transmitidos em forma de ações para os seus consumidores. Assim, o cliente entende 

a empresa e o que ela se propõe a entregar. 

O relacionamento construído é sempre trabalhado de forma a levar os 

consumidores para dentro da empresa, tanto conhecendo melhor todas as etapas de 

produção, os funcionários e o dia a dia deles, a estrutura da sede e os processos de 

gestão, quanto permitindo participação ativa através dos canais de comunicação, para 

que os clientes se sintam à vontade para contribuir seja com opiniões, sugestões ou 

críticas, visando o crescimento e amadurecimento da empresa. 

Os diferenciais da Dobra começam pela produção sob demanda e local, 

priorizando o consumo consciente e o incentivo do trabalho feito de pessoa para 

pessoa, passam pelo material diferente dos seus produtos (resistente e inovador), 

esbarra na sustentabilidade do processo de fabricação e na reciclagem de tudo que é 

produzido, inclusive os produtos que voltam dos consumidores para a empresa, e 

chega à experiência que o cliente tem em participar de tudo isso se sentindo 

completamente parte do que foi construindo, além de sentir-se contribuinte do bem 

que a marca se propõe a fazer para o mundo e também no impacto positivo que é 

gerado no mundo através de cada pequena ação pensada pela marca. 
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4.1 Como começou a dobra? 
 

A Dobra iniciou suas atividades em março de 2016 como empresa, mas sua 

história na verdade tem início um pouco antes, em 2013, a partir de um projeto de 

faculdade do Guilherme Massena que cursava gestão para inovação e liderança na 

Unisinos, em São Leopoldo. De acordo com Terpins (2018) em artigo publicado na 

Revista Gol, o projeto da faculdade tinha como objetivo a criação de um produto e o 

aluno se inspirou nas carteiras da marca americana Mighty Wallet, que tem a proposta 

de um material igualmente resistente e um molde que permite que sejam bem finas. 

Ali nascia a ideia de uso do material Tyvec3 para confecção de uma carteira com 

a premissa de ser totalmente dobrável. Sem costura, cola ou qualquer outro processo, 

inicialmente, a carteira seria impressa, dobrada e entregue ao cliente. As primeiras 

pessoas a enxergarem nessa ideia o futuro de um negócio, foram o Eduardo Seelig 

Hommerding, primo do Guilherme Massena, e o Augusto Massena, irmão do 

Guilherme.  

A partir daí, os três gaúchos moradores da pequena cidade de Montenegro 

perceberam que tinham que investir no produto e abrir uma empresa que vendesse 

essas carteiras. No entanto, a partir de várias pesquisas sobre o mercado, sobre suas 

tendências e formas novas de se começar uma empresa, se depararam com conceitos 

que os inspiraram a definir como desejam seguir com o plano de negócios da marca 

e a maneira como a empresa nasceria e se desenvolveria. 

A ideia foi começar uma marca que vendesse carteiras para atingir algo muito 

maior, investindo assim em algo que fosse fazer bem para o mundo e deixar um 

impacto positivo. Todos os produtos que surgiram depois, as ações, as metas, os 

investimentos e a comunicação de tudo que diz respeito à marca apenas serve para 

reafirmar o que já estava presente na essência. 

Tornar o mundo mais aberto, irreverente e do bem, assim surgia o propósito e a 

missão da Dobra. O investimento inicial foi de R$3 mil reais, máquina de corte, uma 

                                                             
3   É um material sintético produzido pela Dupont™, conhecido mundialmente pela sua altíssima 
resistência e durabilidade. É definido como um "papel não papel", pois permite dobras e impressão 
como o papel tradicional, mas não rasga com facilidade, é impermeável à água e funciona até mesmo 
como barreira a certos tipos de radiação. Não à toa, o Tyvek® é usado desde projetos gráficos até 
uniformes para astronautas da NASA ®. Disponível em <http://meulibretto.com/tyvek/> acessado em 
05/11/18. 
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impressora simples e 3 funcionários no quarto do apartamento do Eduardo. Com 2 

dias mais de cem unidades foram vendidas e já no final de 2016 a sede foi transferida 

para uma garagem onde 17 funcionários passaram a também ser parte do negócio, 

que, naquele momento, vendia cerca de 4 mil unidades por mês, segundo Terpins 

(2018).  

Houve então em quase um ano, crescimento de 1.377% em relação ao primeiro 

mês. Em 2018, depois de quase três anos da sua criação, a empresa conta com 20 

funcionários e funciona em toda a estrutura da casa onde, até então, só utilizavam a 

garagem. A casa já ficou pequena e agora o projeto é mudar para um local que 

consiga comportar tudo que construíram até hoje e com espaço para muito mais 

surgir. 

Figura 3: Equipe completa da Dobra hoje com 20 integrantes 

 

 

Fonte:https://querodobra.com.br/blog/a-gente-sempre-quis-mudar-o-mundo/ 

A marca, mesmo nova, com quase três anos de existência, conquistou muito 

reconhecimento, respeito, autenticidade, domínio sobre aquilo que prega, pois pratica 

no seu dia a dia e em todas as suas ações e, acima de tudo, mais vontade ainda de 

continuar fazendo diferente.  
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4.2 O propósito da marca 
 

Quando os três fundadores - Guilherme, Eduardo e Augusto - realmente 

decidiram que queriam estudar bastante e fazer uma imersão no mundo das empresas 

para montar o plano de negócios da Dobra, se depararam com alguns autores novos, 

e com ideias mais novas ainda, que falavam como o empreendedorismo somado a 

mudanças cruciais no modelo de gestão já instaurado no mercado podiam mudar 

tudo. 

Em palestra ministrada para a Sap Design Talks4 os empreendedores puderam 

explicar um pouco mais sobre quais foram as premissas para iniciarem a marca. O 

primeiro ponto de mudança pensado por eles foi o atendimento de má qualidade 

recebido pelos clientes nas empresas, burocrático, estático, demorado e agravante, 

só afastando o consumidor da marca, e o segundo ponto surgiu da percepção de como 

as empresas ainda estavam fazendo negócios da mesma maneira, com uma gestão 

antiga, de forma sistêmica, sem despertar interesse nos empregados, comunicando 

de um jeito antigo, plano de negócios quadrado e sem perspectiva de mudanças. 

  Entenderam, a partir dessas duas percepções, que o consumidor estava 

preparado para um mundo predominantemente digital, diferente, novo e atrativo, 

enquanto a sociedade e as empresas em geral ainda estavam atrasadas, insistindo 

em antigos modelos e perspectivas. 

Nasceu então o propósito da marca: deixar o mundo um lugar mais aberto, 

irreverente e do bem. E de que forma fazer essas três coisas através da abertura de 

uma empresa? Por aberto, entendem que o mundo precisa ser mais transparente, 

tanto as pessoas umas com as outras, quanto as empresas com seus consumidores 

e com o mercado. Dessa forma, acreditam que é possível acelerar uma mudança 

iminente no mundo, entregando para a sociedade algo que é refletido de volta para a 

marca quando ela se propõe a funcionar assim. 

Por irreverente, acreditam que em um mercado já saturado, a marca pode inovar 

explorando o visual dos produtos e cuidando das relações internas e externas entre 

                                                             
4 SAP Design Talks. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s>. 
Último acesso em 06/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s
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marca e consumidor. Através do Manual de cultura da marca5, disponibilizado por 

eles, é possível dizer que para eles “a irreverência causa muitos sorrisos” (pg.03) e, 

por isso, se esforçam diariamente para na comunicação conseguirem gerar mais e 

mais sorrisos. 

Já por “do bem”, entendem que “as empresas são os maiores vetores de 

mudança na sociedade” (pg.03) e, por isso, querem como empresa impactar 

positivamente tudo e a todos que tiverem contato através da relação construída com 

o cliente, da forma que idealizam e concretizam as campanhas sempre com apelo 

social e sempre ajudando ao próximo da melhor forma que encontraram. 

 

4.3 Lógica da Abundância e moldes gratuitos: o que é e como funciona? 

 

A primeira linha de ação que fugia desse modelo ultrapassado trabalhado pelas 

empresas, e que os fundadores tiveram contato, se chama lógica da abundância. A 

partir dela, Oswaldo Oliveira6, em vídeo disponibilizado no canal da Perestroika7 

defende que: as pessoas não podem deixar que o pensamento de que algo possa se 

tornar escasso lá na frente faça com que a competição por recursos seja uma saída 

no agora. Entende que o homem se organiza para garantir a produção das coisas que 

acha que estão entrando em escassez, o que não abre margem para a 

interdependência com o outro. 

É preciso então inverter o ponto de partida, segundo ele, e deixar a competição 

no agora de lado, dando espaço para a colaboração. Saindo de uma relação de 

escassez que gera medo e entrando em uma situação de abundância que gera 

colaboração e amor. 

Assim, de maneira efetiva, os fundadores concluem esse conceito na palestra 

                                                             
5 Manual de Cultura Dobra. Disponível em 
<https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view>. Drive 
disponibilizado através de e-mail pela marca. 
6 Oswaldo Oliveira foi um economista, professor da Perestroika e um dos pioneiros no pensamento 
colaborativo no Brasil. Também foi o idealizador da Laboriosa89, projeto que durou de 2014 a 2015, 
segundo o Projeto Draft disponível em < https://projetodraft.com/a-jornada-de-oswaldo-oliveira-um-
alquimista-de-modelos-organizacionais-livres-e-em-rede/>. Último acesso em 10/11/2018. 
7 De acordo com vídeo no canal do YouTube da Perestroika disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHfxunJc_-k >. Último acesso em 09/11/2018. 

https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
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para a SAP Design Talk que as pessoas podem colaborar umas com as outras a fim 

de não deixar os recursos acabarem lá na frente, fazendo a teoria se auto profetizar e 

gerar abundância. Bem mais lógico. Diante desse quadro de troca da competição por 

colaboração, a Dobra entende que precisa contribuir para uma nova era mais humana, 

consciente, colaborativa, transparente, sustentável e social8. Explicam esse conceito 

da seguinte forma: 

Figura 4: Da lógica da Escassez para a lógica da Abundância 

 

 

Fonte:https://querodobra.com.br/blog/por-que-abrimos-os-moldes-da-dobra-de-graca-na-

internet/ 

Assim, a Dobra pensou em como colocar a abundância em prática através de 

ações e a primeira delas se manifestou pela abertura do molde9 gratuito do primeiro 

modelo de carteira da marca na internet. O site tem uma aba destinada para ele e, 

além de compartilharem um link de drive com o molde de vários tipos de carteiras (em 

                                                             
8 Palestra SAP Design Talk disponível em <https://www.youtube. com/watch?v=mkU 
k5Ve1zOw&t=386s>.  Último acesso em 06/11/2018 
9 No site na marca Dobra existe um blog e nele uma matéria sobre o porquê da abertura dos moldes 
de graça na internet. Disponível em <https://querodobra.com.br/blog/por-que-abrimos-os-moldes-da-
dobra-de-graca-na-internet/>, acesso em 06/11/18. 

https://querodobra.com.br/blog/por-que-abrimos-os-moldes-da-dobra-de-graca-na-internet/
https://querodobra.com.br/blog/por-que-abrimos-os-moldes-da-dobra-de-graca-na-internet/
https://querodobra.com.br/blog/por-que-abrimos-os-moldes-da-dobra-de-graca-na-internet/
https://querodobra.com.br/blog/por-que-abrimos-os-moldes-da-dobra-de-graca-na-internet/
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formato A4 ou A3 de impressão) através do cadastro do e-mail pessoal do cliente na 

página, ainda é possível que o usuário acesse vídeos disponíveis tanto no site quanto 

no canal do YouTube da marca com passo a passo, do corte à montagem. 

Figura 5: E-mail com o retorno dos moldes solicitados pelo site 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor 

Figura 6: Print do vídeo ensinando a montar a carteira 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LUyCTtXmjhY 
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As pessoas questionavam muito essa decisão, mas para os fundadores sempre 

foi bem claro o objetivo de disponibilizá-lo. Como o propósito da marca é desde seu 

início causar um impacto positivo no mundo, sempre tiveram a percepção de que não 

existiam apenas para vender seus produtos, mas tudo que poderiam fazer pelo mundo 

através deles.  

O segundo motivo para abertura do molde foi dar aos seus consumidores a 

possibilidade de testar seu produto, assim clientes ainda resistentes: ao material 

utilizado, à proposta do produto, durabilidade e funcionalidade, ou até mesmo por 

terem uma resistência em relação ao preço, poderiam ser convencidos depois de um 

teste e, a partir da impressão e montagem da carteira caseira, decidir efetuar ou não 

a compra. 

O terceiro motivo é a propagação da inclusão através da lógica da abundância, 

dando a possibilidade de ter a carteira para pessoas que não tem dinheiro para 

comprá-la e permitindo assim que essa pessoa tenha contato com as ideias e os 

propósitos da marca. A empresa entende que consumidor não é só aquele que compra 

seus produtos, mas que gosta da marca, quer vê-la crescer, a acompanha e vai 

contribuindo pouco a pouco com a sua melhora.10 

O quarto motivo é a abertura e transparência radical. Através das ações da 

própria marca, a Dobra quer influenciar outras a seguirem linhas de relacionamento 

mais transparentes com os clientes e com o próprio mercado. A era digital não abre 

mais espaço para empresas fechadas, segundo os fundadores, e os clientes querem 

saber como as empresas funcionam, como faturam e como tratam seus funcionários, 

querem fazer parte da marca, estar presentes.11 

Uma das maiores críticas que recebem mesmo depois de argumentar os quatro 

motivos citados acima é que mesmo com todos eles pode ser presunçoso demais 

achar que vão evoluir a humanidade e causar algum tipo de mudança apenas 

liberando os moldes de graça. Para isso, a resposta são dois cases que usaram o 

molde da Dobra e puderam, por conta dele, sustentar projetos sociais. 

O primeiro case aconteceu a partir de um contato realizado no chat do site da 

marca. Eles foram questionados a respeito da possibilidade de outro grupo de 

                                                             
10 Segundo vídeo do canal do YouTube da marca com o tema “vamos falar sobre sustentabilidade?” 
disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=exJaTivMG08>. Último acesso em 06/11/2018. 
11 Segundo os fundadores na palestra para a SAP Design Talk disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s>. Último acesso em 06/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=exJaTivMG08
https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s


63 
 

pessoas venderem os moldes abertos da Dobra por um valor simbólico e usar a renda 

para sustentar uma ONG que ajuda cãezinhos de rua. A ONG funciona em São Paulo 

e dá comida, água e vacinação dos cachorros.  

O outro case aconteceu em Recife com um projeto chamado Identidade. Eles 

venderam as carteiras dos moldes gratuitos a fim de sustentar o projeto de 

alfabetização de jovens, adultos e idosos. Conseguiram com a verba pagar os 

uniformes de todos os alunos e continuaram investindo no projeto. 

A Dobra enxergou esses dois movimentos de clientes querendo utilizar os 

moldes para desenvolver ações de forma extremamente positiva e totalmente ligada 

ao propósito que os levou a tomar essa decisão, percebendo que realmente estavam 

no caminho certo.  

Apesar de iniciativas positivas como essas, os colaboradores têm como 

estimativa mais de 20 empresas que utilizam hoje modelos idênticos aos moldes 

deles, inclusive pessoas essas que estão cadastrados na base de dados da Dobra e 

copiaram grande parte das características da marca até para criar as próprias. 

Visando atingir esse público também de forma positiva, a marca criou um site 

chamado comocopiaradobra.com.br 12 , nele disponibilizam um manual totalmente 

irônico e provocativo juntando o que as empresas têm feito a partir do modelo original 

e como também copiar os princípios e todas as partes boas da Dobra junto com o seu 

molde. Esse desafio despretensioso e, ao mesmo tempo, irreverente, reforça os 

valores da marca e todas as suas características de forma bem humorada além de 

instigar a concorrência. 

 

4.4 Selos e responsabilidades sociais da Dobra 
 

A fim de concretizar os propósitos e valores da marca, a Dobra adota três selos13 

explorados na construção criativa dos seus produtos, reforçados em todos os pontos 

de contato com seus clientes e presentes no dia a dia da empresa no geral. Dessa 

forma, além dos selos embasarem o que a marca sempre se propôs a entregar para 

                                                             
12 Disponível em <https://comocopiaradobra.com.br/>. Último acesso em 06/11/18 
13 Todos são comentados no vídeo do YouTube da marca disponível em 13 Site oficial da empresa e 
formulário disponível em <https://sistemab.org/brasil/>. Último acesso em 08/11/2018. 
13 Definição presente no site da Dobra disponível em <https://querodobra.com.br/wtf/>.  Último acesso 
em 08/11/2018<https://www.youtube.com/watch?v=nCllusGHHjg>. Último acesso em 08/11/2018. 

https://comocopiaradobra.com.br/
https://sistemab.org/brasil/
https://querodobra.com.br/wtf/
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o mercado, também motiva que os colaboradores busquem sempre melhores 

resultados para os clientes, parceiros e sociedade em geral. 

O primeiro deles é o Sistema B14, uma rede global que certifica empresas que 

se comprometem a usar o negócio como força para fazer o bem, indo além do simples 

lucro15. Para ganhar a certificação basta preencher um formulário gratuito que além 

de medir o grau B da empresa, dá dicas de como melhorar e impactar ainda mais a 

comunidade local. 

Essas empresas certificadas precisam estar dispostas a gerar impacto positivo 

social e ambiental e também precisam querer ser melhores para o mundo, e não as 

melhores do mundo16. A preocupação tem que estar tanto na produção como na 

entrega, além do que ela causa de benefícios para a comunidade em que está 

inserida. 

Figura 7: Post no Instagram da marca sobre o 

legado da Dobra 

 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/BmOpFSk
H-Vg/ 

Figura 8: Post do Instagram da marca sobre o 

selo do Sistema B 

 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/BhHptNMl-
T6/ 

  

No Brasil hoje são mais de 100 empresas certificadas com esse selo, dentre elas 

                                                             
14 Site oficial da empresa e formulário disponível em <https://sistemab.org/brasil/>. Último acesso em 
08/11/2018. 
15 Definição presente no site da Dobra disponível em <https://querodobra.com.br/wtf/>.  Último acesso 
em 08/11/2018 
16 Informações presentes no texto do blog da marca disponível em <https://querodobra.com.br/blog/a-
gente-sempre-quis-mudar-o-mundo/>. Último acesso em 08/11/2018. 

https://sistemab.org/brasil/
https://querodobra.com.br/wtf/
https://querodobra.com.br/blog/a-gente-sempre-quis-mudar-o-mundo/
https://querodobra.com.br/blog/a-gente-sempre-quis-mudar-o-mundo/
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estão: Natura, Ben & Jerry’s, Insecta Shoes, Meu Copo Eco e muitas outras. A marca 

reforça isso quando comunica a frase “impacto positivo is the new lucro” 

constantemente em suas redes sociais baseando-se no fato de que durante todo o 

processo que envolve desde concepção, produção, envio e comunicação, se 

preocupam em ter cuidado nos relacionamentos que constroem – seja com 

fornecedores, parceiros, colaboradores e clientes - e também nas ações sociais que 

ajudam. 

Outro selo é o PETA-Approved, que começou a ser utilizado pela marca no 

começo de 2018 para incentivar outras empresas a também refletirem sobre o uso de 

materiais veganos durante a produção dos seus produtos17. Só divulgaram esse selo 

após conseguirem aplicar produtos veganos durante todo o processo e expõem o 

cuidado para que se mantenham desta forma. 

Figura 9: Post no Instagram da marca sobre o 

selo Peta Approved 

 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BhwvzVzlkKt/ 

Figura 10: Imagem do site da marca sobre o 

selo Dobra +1 

 

 

Fonte: https://querodobra.com.br/wtf/ 

A Dobra +1, outro selo da marca, separa a cada produto vendido R$ 1, que não 

é acrescentado ao valor final do produto, mas subtraído dele18, a ser destinado para 

um fundo de investimento social, permitindo um impacto real na sociedade de forma 

ativa. Decidiram assim começar com projetos na própria cidade e arredores para 

impactarem as pessoas que estão mais próximas e para fomentar que essas práticas 

também sejam exercidas por empresas locais. 

                                                             
17 Informação retirada de um post sobre o selo no Instagram da marca disponível em 
<https://www.instagram.com/p/BhwvzVzlkKt/>. Último acesso em 08/11/2018. 
18 Informação dada no vídeo do YouTube da marca disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=nCllusGHHjg>. Último acesso em 08/11/2018. 

https://www.instagram.com/p/BhwvzVzlkKt/
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Em união com a Smile Flame19 desenvolveram em meados de julho de 2018 um 

projeto chamado “mãos à dobra”. Nele, a partir do selo “dobra +1, a empresa quis 

reverter o lucro das vendas de 8 carteiras, dentre um total de 80 estampas 

confeccionadas pelos alunos da escola CIEP de Montenegro, cidade sede da Dobra.  

O objetivo foi a reforma do pátio do CIEP para que mais de 800 crianças tenham 

um ambiente lúdico mais divertido, com melhor infraestrutura e mais perto das suas 

necessidades. Conseguiram atingir a meta e já estão fazendo visitas à escola para 

apresentar o projeto e iniciarem as obras. 

Figura 11: Post do Instagram com as carteiras 

do mãos à Dobra 

 

 

 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/Bk0sZEDnrHr/ 

Figura 12: Post do Instagram da marca com 

crianças desenhando no molde 

 

 

 

Fonte: 

https://www.instagram.com/p/BoaeHbKAalg/ 

Além dos selos, a marca se propõe a levar o propósito para as campanhas 

sazonais como Natal e Black Friday, as maiores em termos de rentabilidade para as 

empresas durante todo o ano, assim como em datas comemorativas, como dia dos 

pais e dia das mães. 

                                                             
19Empresa que procura empresas para parcerias a fim de ajudar projetos com impactos sociais e 
assim solucionar problemas dentro da empresas segundo seus objetivos. Desenvolvem projetos 
autorais e divertidos para impactar e fazer a diferença onde se mais precisa. Definição dada pelo 
Instagram da empresa disponível em <https://www.instagram.com/smile_flame/>. Último acesso em 
04/11/2018 

 

https://www.instagram.com/smile_flame/
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Desde 2016, começando pela Black Friday, a ideia foi em vez de reforçar o 

costume do mercado em sustentar o consumismo, muitas vezes em ofertas utópicas 

em que o desconto nem ao mesmo era real, decidiram fomentar a doação de dinheiro 

para instituições com cunho social através de plataformas de crowdfunding 20 . 

Conseguiram nesse primeiro ano da campanha R$ 2 mil em doações. 

Em 2017 a ação se baseou na mecânica de que a cada compra efetuada no site 

no dia da Black Frida, o cliente que enviasse, juntamente com o pedido, o 

comprovante de depósito para alguma instituição de fim social, ganhava uma dobra 

no modelo clássico de graça. Conseguiram reverter para uma instituição do interior do 

Rio Grande do Sul - estado onde a Dobra foi criada e tem sede - cerca de 20 mil reais 

em 24 horas, lucro esse que conseguem obter em duas semanas de vendas 

normalmente21. 

Em 2018, na tentativa de aumentar ainda mais esses números e baseando-se 

na mesma mecânica do ano anterior, decidiram ampliar os dias para atingir mais 

clientes e, por consequência, conseguir somar significativamente mais às instituições 

e seus projetos. O início da campanha foi logo no começo do mês de novembro e 

começou com o intuito de estimular às doações antecipadas para as instituições a 

partir de uma retribuição de 20% de desconto nas compras do site até o dia da Black 

Friday, dia 23 de novembro. Na figura abaixo é possível entender melhor como a 

mecânica foi explicada ao cliente. 

Figura 13: Mecânica da Black Friday de 2018 

                            

Fonte: https://querodobra.com.br/blackfriday/ 

                                                             
20 Segundo o site do SEBRAE, crowdfunding é uma plataformas colaborativa, em que muitas pessoas 
ou equipes já estão cadastrando seus projetos e conquistando o apoio de diversos colaboradores 
para a sua realização. Disponível em < http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-
o-que-e-crowdfunding,8a733374edc2f410VgnVCM1000004c00210aRCRD >. Último acesso em 
09/11/2018 
21 Informação dada no vídeo do YouTube da marca disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=nCllusGHHjg>. Último acesso em 08/11/2018. 

https://querodobra.com.br/blackfriday/
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O passo a passo consiste em primeiro escolher um projeto social ou causa em 

sites de financiamento coletivo, alguns sites e instituições são disponibilizados na aba 

do site destinada à campanha para ajudar o consumidor, depois o cliente precisa 

anexar em um link próprio o comprovante de doação. Após a confirmação de 

validação, o cliente pode aproveitar a mecânica. Para possíveis dúvidas em relação 

às motivações para uma campanha funcionando desse jeito, eles deixam um recado 

no rodapé da aba, segue na figura x abaixo. 

Figura 14: Motivação da campanha de Black Friday 

 

 

 

Fonte:https://querodobra.com.br/blackfriday/ 

Para exemplificar como as ações sociais da Dobra podem ser simples e ao 

mesmo tempo fazerem a diferença, na tentativa de realizarem um agrado especial 

para os clientes durante o período de Natal de 2016, enviaram um bilhete da “Mega-

Sena da Virada” junto com cada carteira par fazer alusão com a data e entregar algo 

de surpreendente junto com o produto.  

Outro exemplo foi a ação de Natal de 2017, quando todos os clientes que 

efetuaram alguma compra eram convidados a mandar junto com o pedido um recado 

que seria enviado para outro cliente que comprasse também no mês de dezembro, 

funcionando quase que como um amigo secreto cheio de mensagens especiais.22 

 

                                                             
22 Segundo os fundadores na palestra para a SAP design talk disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s>. Último acesso em 06/11/2018. 
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4.5 Manual de Cultura da marca 
 

Para conseguirem que a experiência gerada no consumidor partisse de forma 

natural de todos os colaboradores sempre, a equipe da Dobra desenvolveu um 

manual de cultura da marca, com o objetivo de documentar tudo que é vivido na 

empresa de forma colaborativa. Lá estão presentes todos os detalhamentos de como 

deve funcionar no dia a dia, fluxograma, responsabilidades, especificações dos 

cargos, seus valores, propósitos e tudo que diz respeito à empresa. 

 Começando pelo propósito citado no item anterior, a empresa continua 

explicando o funcionamento interno em que a premissa consiste em não existir um 

chefe. Assim, elaboram um passo a passo de como os próprios funcionários podem 

melhorar algo. Se quem trabalha na Dobra viu algo que pode melhorar em relação à 

gestão, processos ou práticas, precisa contar para alguém que acha que pode ajudar 

e, sem seguida, devem colocar a “mão na massa” e realmente fazer a mudança 

acontecer. 

Outro aspecto que o manual de cultura trata é da liberdade e responsabilidade 

que acompanham as decisões tomadas a partir do processo acima. Para isso, 

priorizam totalmente o diálogo entre todas as partes que serão impactadas 

diretamente pela mudança. Assim, o processo internamente fica mais redondo e todos 

conseguem contribuir, mesmo se a ideia tiver que ser repensada durante esse diálogo. 

Defendem também a gestão por círculos, que é representada por estruturas de 

organização com a premissa maior de cumprir o propósito principal da marca como 

guia para as decisões. Esses círculos são dinâmicos e várias pessoas podem fazer 

parte de cada um, é permitido também que os funcionários se movam de um para o 

outro de acordo com interesse e afinidade. 

 Eles servem para que a empresa consiga se organizar em setores, dividindo o 

processo em forma de trabalho coletivo e induzindo um fluxograma. Nas imagens 

seguintes é possível perceber como se dividem e quais são as áreas. Fatores 

importantes de cada círculo a serem levados sempre em consideração por quem faz 

parte deles são: entender o porquê do círculo, saber quem faz parte dele, o que a 

empresa espera em termos de responsabilidades daquele círculo, como se mede a 

efetividade das ações do círculo e como atingir os resultados pertinentes a ele. 
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Figura 15: Gestão por círculos 1 

 

 

 

Fonte: 
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ6

8i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view 

Figura 16: Gestão por círculos 2 

 

 

 

Fonte: 
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68

i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view 

 

Alguns exemplos de círculos explorados no manual para que outras pessoas 

compreendam como funcionam, são: a produção dos produtos e como funcionam as 

collabs. Em relação à produção, a intenção é que em cada produto enviado seja 

transmitido o carinho por trás da fabricação, assim, prezam por produzir dentro dos 

prazos, atender as demandas internas de produção e planejá-la para suportar 

crescimento.   

Já em relação às collabs - método colaborativo em que artistas de qualquer 

âmbito, idade, nível de especialização e experiência podem enviar estampas para que 

a marca utilize nos produtos, tendo cada um deles uma parte do lucro de cada produto 

com sua estampa vendida.  A necessidade é que atendam e se relacionem com eles 

como amigos, ajudando em seu crescimento.  

https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
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Os objetivos desse círculo é lançar estampas regularmente, manter o site 

atualizado com seus mock ups, remover estampas uma vez por mês e manter o 

contato com os artistas que desenvolvem as collabs, o que mais uma vez é um 

investimento em relacionamento entre marca e comunidade artística. O impacto 

também se manifesta aqui, pois, a empresa divulga três casos de artistas que 

conseguiram atingir metas e sonhos com o dinheiro que retorna dessa colaboração.  

O primeiro conseguiu pagar parte do intercâmbio para o Canadá, outro 

conseguiu abrir sua própria empresa e a última conseguiu comprar seu vestido de 

casamento. Esses casos e muitos outros só reforçam para a marca que ela está 

caminhando cada vez mais na direção daquilo que acredita23. 

São mais de 700 estampas disponíveis no site de 250 artistas em média, 

números que crescem constantemente, pois recebem pelo menos uma estampa nova 

por dia. Sem complicar o processo de envio, disponibilizam no site uma aba 

informando como acontece tudo, explicando que o artista recebe 5% do valor de cada 

item vendido com sua estampa, como retirar o dinheiro e um link direto para começar 

os passos a passos do envio24. 

Em relação aos cargos dentro da empresa, já que a premissa é não ter um patrão 

e todos se relacionarem de forma horizontal, precisam conseguir se organizar bem 

cada um dentro dos seus respectivos círculos, a fim de ter um cotidiano de trabalho 

organizado. Conseguem ter melhor controle do todo através de uma planilha 

compartilhada de gestão de todos os círculos, o que não impede que cada um deles 

funcione da maneira que melhor se adequar. 

A própria ideia do envio de posts its nas carteiras, hoje marca registrada da 

empresa, surgiu de um funcionário que achou conveniente mandar recadinhos 

personalizados, pois entendeu que faria sentido para a marca segundo seus princípios 

e a relação que espera sempre cultivar com seus clientes. As ações interessantes que 

acabam partindo de uma autonomia coletiva são encorajadas pelos fundadores e por 

todos que trabalham na marca, essas ações criam laços, conexões com os clientes 

de forma absurda e por isso são ideias sempre bem-vindas, ainda de acordo com os 

sócios na palestra dada na SAP Design Talks em maio de 2018. 

                                                             
23 Vídeo 50 fatos sobre a Dobra disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=E0GIt3Lplrs>. 

Último acesso em 06/11/2018 
24 Aba do site da empresa destinada às collabs disponível em <https://querodobra.com.br/collab/>. 

Último acesso em 06/11/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=E0GIt3Lplrs
https://querodobra.com.br/collab/
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Um caso interessante relembrado pelos fundadores na mesma ocasião 

aconteceu durante um pedido em que a equipe ficou sabendo que o cliente que 

encomendou a carteira ia ser pai. Prontamente, quem estava envolvido naquela 

produção, comprou um pacote de fraldas e enviou junto com a carteira. Sem consultar 

toda a equipe escolheram tomar essa decisão, sem levar em consideração também o 

aumento de custo de frete, pelo simples fato de que entenderam que fazia sentido.  

Colaboradores que compreendem a cultura da marca de forma latente 

conseguem tomar decisões que impactam positivamente a empresa onde trabalham. 

Sobre esse caso, os fundadores ainda comentam que não têm concorrentes ou 

experiência negativa que façam o cliente esquecer algo assim, a experiência com a 

marca supera as expectativas e atinge o emocional. 

Por não existir chefe, novamente, e todos ocuparem iguais posições em relação 

a todos os assuntos da empresa, além de mesma responsabilidade em todos os 

âmbitos, os salários e participações no lucro são iguais. O impacto das atitudes e 

decisões de cada um, então, influencia verdadeiramente no todo, o que alimenta ainda 

mais a colaboração interna e o propósito da Dobra.  

Um item importante para que essa questão de igual participação nos lucros 

funcione, é o compromisso com a transparência também internamente, como falado 

anteriormente, a empresa espera isso da sociedade e, por isso, esse é o meio que 

encontra para mudar em si algo que quer enxergar no mundo.  

Mais um fator trabalhado no manual é o chamado “fator wow”, que considera que 

cada detalhe na empresa deve surpreender. Como forma de melhorar sempre esse 

fator, mapeiam e revisam a jornada do cliente da marca frequentemente, encontrando 

oportunidades em todos os pontos de contato de encantar o cliente. Priorizam a 

experiência de atendimento, compra e unboxing25 dos produtos como ferramentas 

para essa ação, tentando surpreender o máximo o cliente tratando sua história como 

única e encaixando alternativas para cada caso - isso envolve envios dos mais 

diversos objetos, utensílios e mercadorias para os clientes de forma inesperada. 

 

                                                             
25 Segundo a definição do site Infopedia, a tradução para o português é 1. Tirar de uma caixa;2. 
Desembalar; Desencaixotar, disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-
portugues/unboxing. Último acesso em 09/11/2018.  

https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/unboxing
https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/unboxing
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4.6 Atendimento 
 

Para conseguirem mudar o atendimento que desprezavam em outras empresas 

que o faziam de forma tradicional, burocrática e extremamente arcaica, os fundadores 

e os colaboradores que foram se juntando à equipe desenvolveram uma metodologia 

chamada de “Amigos do Bar” para servir como base do atendimento da Dobra.  

Ela consiste na ideia de que as pessoas só saem para beber com quem gostam 

e por isso costumam se divertir, ter uma linguagem informal e descontraída. Assim foi 

desenvolvida então a persona da marca e desse modo que tratam todas as pessoas 

que entram em contato com a marca, como se estivessem na mesa de um bar, para 

que tudo soe mais natural e mais divertido. 

Figura 17: Imagem do Manual de Cultura 
sobre amigos no bar 1 

 

  
 

Fonte:https://drive.google.com/file/d/12vqi72a
bhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view 

Figura 18: Imagem do Manual de Cultura 
sobre amigos no bar 2 

 

 
 
Fonte:https://drive.google.com/file/d/12vqi

72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view 
 

 

Adotando esse recurso também na linguagem, usam e abusam dos GIF’s26 e de 

imagens e layouts bem coloridos para a comunicação com os clientes, tanto nos e-

                                                             
26 GIF (Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos) é um formato de imagem 
muito usado na Internet, e que foi lançado em 1987 pela CompuServe, para disponibilizar um 
formato de imagem com cores em substituição do formato RLE, que era apenas preto e branco. 
Disponível em <https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html> e acessado em 
05/11/2018 

https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://drive.google.com/file/d/12vqi72abhkMZ68i0PF9xdACCTCmnRTpJ/view
https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html
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mails de boas-vindas, quanto nos e-mails marketing falando das novidades, 

lançamentos de produto, promoções e novas parcerias, bem como o uso do nome do 

cliente para aproximar a comunicação e o uso de linguagem informal. A ideia é 

surpreender, instigar e se mostrar como uma marca diferente e descolada como 

realmente é. 

Figura 19: E-mail de boas-vindas 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Figura 20: E-mail de novidades da marca 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

 

 

Outra estratégia utilizada pela marca no atendimento é o uso de um personagem 

humanizado na figura de um pug chamado Batman. Ele é o animal de estimação do 

Eduardo e esteve presente desde o começo da marca no ambiente, por isso a escolha. 

O Batman então recebeu o cargo de chefe e é responsável por intermediar contato de 

qualquer pessoa com a marca - através do chat da marca, pelo e-mail que é nomeado 

de batman@querodobra.com.br, e assim por diante. 

mailto:batman@querodobra.com.br
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Figura 21: Foto do perfil destinado ao Batman 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/BhZfrfnhNy/  

Figura 22: Batman no chat do site da Dobra 

 

Fonte: https://querodobra.com.br/ 

Mais um aspecto trabalhado pela marca que visa aproximar o público através do 

relacionamento, também diretamente ligado ao atendimento, é o envio de posts its 

amarelos escritos um a um e à mão (como citado anteriormente) declarando boas 

vindas da empresa para cada um dos clientes que compra os produtos, nomeado de 

forma personalizada, assim como os e-mails, de acordo com cada cliente e situação, 

como mencionado também no item anterior. 

Esse na visão dos colaboradores é um mecanismo facilitador para lembrar o 

cliente da produção local, reforçar que é feito de forma artesanal e um por um. Hoje 

https://www.instagram.com/p/BhZfrfnhNy0/
https://querodobra.com.br/
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contam com um colaborador que exerce exclusivamente a função de cuidar que todas 

as carteiras levem o post it consigo.  

Essa interação, exposta nas redes sociais através da repostagens que a marca 

faz quando os clientes a marcam, permite aproximação com os clientes, tanto os que 

saem nas fotos, quanto com aqueles que seguem a marca nas redes sociais e são 

atualizados constantemente do investimento no relacionamento que a Dobra se 

propõe a fazer.  

O aumento de pedidos ainda mais personalizados, como recados pessoais de 

alguém que compra o produto de presente para outra pessoa, ou ainda desenhos 

específicos ao invés de mensagens, é um resultado de que os clientes se aproximam 

cada vez mais da marca e ajudam a ilustrar a relação de afeto e amizade entre ambas 

as partes. 

A cocriação que a marca se preocupa em ter com os clientes é mais um 

investimento no relacionamento entre eles. A necessidade de fornecer um 

atendimento preocupado, particular e eficiente está diretamente ligada à importância 

do mecanismo de cocriação para a empresa.  

Através das redes sociais buscam o feedback como a grande parte das marcas 

faz nos dias atuais, mas utilizam também de dois canais de interação para colher 

resultados de mais qualidade: e-mail marketing logo após a compra com o intuito de 

pedir avaliação do cliente pelo serviço prestado e a criação do canal do YouTube onde 

interagem diretamente com os comentários e conseguem esclarecer diversos pontos 

através de vídeos. 

 A troca nesta rede social, e também a facilidade de repassar conteúdos através 

de vídeos, é natural e própria dela. Como trabalhado teoricamente no capítulo anterior, 

esse é um exemplo de que é necessário utilizar as ferramentas de cada meio para 

benefício da marca. Somente conhecendo o meio é que se pode retirar dele o melhor 

que tem a oferecer.  

O último fator relacionado ao atendimento que optam por fazer diferente de 

outras empresas, é a questão da devolução de produtos. Quando algum cliente entra 

em contato para devolver, pode declarar apenas que não gostou muito da proposta, 

funcionalidade e afins para justificar a escolha da devolução, eles apenas pedem o 

motivo como forma de documentação visando a melhora dos produtos.  
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Essa prática é chamada pelos funcionário de “troca e devolução sem frescuras”27 

e pode ser solicitada por e-mail ou pelo chat do site através do contato com o Batman. 

Em alguns casos, além de devolver o dinheiro, caso o cliente more bem longe e 

também para evitar o transtorno de fazer o cliente ir até os correios, eles sugerem que 

a pessoa dê o produto de presente para alguém, o que mais uma vez reforça a 

experiência com a marca mesmo se o cliente não gostar do produto - voltando ao 

“fator wow” que a Dobra quer provocar nos seus consumidores.  

 

4.7 Produção local e sob demanda 
 

O consumo consciente é uma das bandeiras defendidas pela marca, então nada 

mais justo que seguir essa linha na produção dos produtos. Para garantir a qualidade, 

entregar um produto feito de pessoa para pessoa e não acumular estoque, a produção 

segue sendo sob medida. Segundo os funcionários, a empresa já recebeu um pedido 

totalmente atípico de produção de mais de 1 milhão de carteiras, mas recusou pois 

fazê-lo iria contra tudo que acreditam. 

Em relação à produção local, entendem que o impacto positivo que querem 

deixar no mundo parte deles para as pessoas que têm contato, logo a população da 

própria cidade, depois estado, aí sim o país e gradativamente outros pontos do mundo. 

Para isso, precisam investir em mão de obra e fornecedores locais, valorizando o 

trabalho local e garantindo a qualidade, além de salários e cargas horárias justas. 

Um case da marca para exemplificar essa relação está na fabricação do tênis, o 

mais recente produto desenvolvido da marca disponível em duas cores de sola – preta 

e branca – e fabricado a partir do mesmo material das carteiras, o Tyvek. Apesar de 

terem a ideia, o molde e o material, não dominavam a técnica de produção do produto 

e, por isso, conseguiram encontrar uma família de pai e filho que desempenhava muito 

melhor esta tarefa na garagem de casa.  

Assim, uniram o útil ao agradável e fecharam uma parceria para essa fabricação 

no ateliê de costura dos fabricantes individuais disponibilizando também apoio para o 

aumento de estrutura e mão de obra caso seja necessário para ampliar a produção. 

                                                             
27 Segundo os fundadores na palestra para a SAP design talk disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s>. Último acesso em 06/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s
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Continuam seguindo um dos principais aspectos do princípio da marca baseado na 

lógica da abundância. 

Em relação aos prazos de produção, visando conseguir entregar o produto com 

qualidade, seguem os seguintes prazos: carteiras clássicas dobradas têm dois dias 

úteis de fabricação mais tempo do frete escolhido, carteiras old is cool com costura 

são cinco dias úteis de produção mais o frete e demais produtos como camiseta com 

bolso trocável e tênis são dez dias úteis de produção mais o tempo do frete. Os 

funcionários ressaltam que, apesar do prazo ser considerado grande, é uma margem 

e, geralmente, conseguem produzir e enviar bem antes disso. 

 

4.8 Sustentabilidade do conceito à entrega 
 

Como parte do propósito, a Dobra se preocupa com a mensagem que entrega 

junto com o seus produtos, se importando com o que é enviado junto com eles. 

Entendem que o consumo sustentável vai além de uma troca monetária e por isso 

todos os fatores relacionados com a produção e entrega importam. Sustentar ideais é 

sustentável, ajudar na disseminação deles é uma forma de contribuir.28 

O ciclo fechado foi uma estratégia de negócio que a Dobra começou a utilizar 

para concretizar a sustentabilidade no dia a dia da empresa e na venda dos seus 

produtos, se preocupando com o impacto ambiental e com a sustentabilidade do 

próprio negócio. O ciclo se baseia em recuperar os produtos, inicialmente as carteiras, 

que os clientes jogam fora após a vida útil (determinada por eles) daquele produto.  

As ideias em longo prazo para o destino das carteiras recebidas desde o começo 

da empresa são duas: decorar a nova sede com o objetivo de ter presente parte da 

história da marca e fazer uma parceria com uma empresa de São Paulo para que 

consigam reciclá-las a fim de gerar novos produtos.29 

 

 

 

                                                             
28 Pensamento trabalhado no vídeo do canal do YouTube da marca “vamos falar sobre 
sustentabilidade?” do canal do YouTube da Dobra disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=exJaTivMG08>. Último acesso em 08/11/2018. 
29 Informação dada no vídeo “vamos falar sobre sustentabilidade?” do canal do YouTube da Dobra 

disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=exJaTivMG08>. Último acesso em 08/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=exJaTivMG08
https://www.youtube.com/watch?v=exJaTivMG08
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Figura 23: Repostagem de cliente com post it 
nominal 1 

 

 
 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BhmP2JOFomI/ 

Figura 24:Repostagem de cliente com post it 
nominal 2 

 

 
 

Fonte:  
https://www.instagram.com/p/BfyDb-zFvd4/ 

 

Para estimular e incentivar esse movimento enviam junto com o produto um 

cartão que sempre carregou uma mensagem descontraída transmitindo o diferencial 

da marca no que diz respeito à volta do produto para a empresa após desgaste de 

uso para reciclagem. Como ilustrado nas figuras abaixo, sempre deixaram claro que 

devolvendo a carteira para reciclagem o cliente ganha desconto em uma nova. Na 

metade de 2018 o cartão passou a ser mais especial, agora ele se torna uma planta 

e se chama catão semente. O cliente lê a mensagem e depois pode cortá-lo em 

pequenos pedaços para plantar em um vaso.  

A reciclagem por parte da empresa é garantida caso ocorra a devolução do 

produto e o cliente é provocado a se preocupar com o meio ambiente no recebimento 

do produto. A marca se preocupa sempre em comunicar para o público nas redes 

sociais os resultados dos seus esforços, além de tudo que acontece de forma 

espontânea, com o recebimento de carteiras não é diferente, por isso dedicam uma 

categoria nos destaques do seu perfil do Instagram para fotos das carteiras que 

recebem com os recados de agradecimento. 
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Figura 25: Cartão antigo 

 

 

 

Fonte:  
https://querodobra.com.br/wtf/ 

Figura 26: Cartão semente 

 

 

 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BokC2P3H9_Q/ 

Os clientes agradecem muito pelo carinho da marca nos pequenos detalhes 

quando retornam as carteiras usadas e a palavra experiência aparece em muitos dos 

recados, assim como o agradecimento de fazer do mundo um lugar melhor. Até hoje 

já receberam mais de 1000 carteiras para reciclagem e esse número só tende a 

crescer.  

Figura 27: Post com carteira recebida de cliente 
com post it  

 

 
Fonte: 

https://www.instagram.com/p/BgoOYhVFyNz/ 

Figura 28: Post com carteira que voltou com 
recado 

 

 
Fonte: 

https://www.instagram.com/p/BfisgSblsbY/ 

 

Desde agosto deste ano mudaram a forma de mostrar para o público os recados 

https://querodobra.com.br/wtf/
https://www.instagram.com/p/BgoOYhVFyNz/
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sempre carinhosos que chegam e começaram a fazer um quadro no canal do 

YouTube da marca chamado “recebidos”30, nele abrem os envelopes com as carteiras 

que recebem e leem dos posts its que chegam junto. Como o cenário do vídeo é uma 

parede de post its amarelos, vão colando por cima os que chegam, completando ele. 

Figura 29: Post do Instagram da marca sobre a parede de post its 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BnCKx2TnoF5/ 

Outro ponto explorado pela marca a fim de promover a sustentabilidade nas suas 

ações é o cuidado de pensar, desenvolver e enviar as embalagens com os produtos 

de forma que não sejam descartadas. Assim, o único resíduo é o envelope ou plástico, 

obrigatório para postagem de objetos, que envolve o produto fornecido pelos Correios.  

Entendem esse adicional na entrega do seu produto como mais uma forma de 

promover o impacto positivo, aproximar a relação entre empresa e consumidor, já que 

a maioria das empresas, principalmente de venda online não tem um recurso parecido 

e enviam o produto em um plástico qualquer31. Isso também serve como forma de 

presentear seus consumidores, surpreendendo-os e tornando a experiência de 

compra com a empresa mais legal e agradável. 

Para cada produto foi pensado particularmente uma embalagem que consiga 

armazená-lo e tenha utilidade para aquele cliente, afinal a ideia é não descartar nada, 

                                                             
30 Vídeo de recebidos do canal da Dobra no YouTube disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jaKBxTChMZA. Último acesso em 05/11/2018 
31 Segundo os fundadores na palestra para a SAP design talk disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s>. Último acesso em 06/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=jaKBxTChMZA
https://www.youtube.com/watch?v=mkUk5Ve1zOw&t=386s
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além de ter ligação direta com a proposta do item. Junto com as carteiras de papel, 

as chamadas carteiras clássicas que variam em dois tamanhos: a CNH que comporta 

a própria carteira de motorista, e a RG que comporta o documento de identidade 

pessoal. São enviadas embalagens que, depois de montadas segundo as instruções, 

se transformam em um cofre. Já que as carteiras não tem espaço para moedas, esses 

cofres armazenam o que não pode ser levado junto com elas. 

Figura 30: Post no instagram da marca sobre o 

cofre 

 

 
 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BghBXhfF7NR/ 

Figura 31: Post no Instagram da marca 

mostrando a carteira 

 

 
 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/Bl5in2KHA5Y/ 

 

A embalagem que acompanha o porta passaporte, por outro lado, é uma doleira, 

já que o cliente que compra esse produto muito provavelmente vai levá-lo para 

viagens. Para acompanhar as camisetas com bolsos removíveis trocáveis (com 

mecanismo de troca intermediado por velcro) feitos do mesmo material das carteiras, 

o Tyvek, a Dobra manda um copo com identidade personalizada para acompanhar o 

cliente em suas saídas com os amigos, e por onde ele quiser. 

https://www.instagram.com/p/BghBXhfF7NR/
https://www.instagram.com/p/BghBXhfF7NR/
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Figura 32: Post do Instagram da marca sobre 
a doleira 

 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/BmgHoJw
HRY9/ 

Figura 33: Post no Instagram da marca mostrando o 
porta passaporte 

 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/Bmd7EiCHeU_/ 

Figura 34: Post do Instagram da marca 
mostrando o copo 

 

 

 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BmglLYAnC85/ 

Figura 35: Post do Instagram da marca 
mostrando a camiseta 

 

 

 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BgO92KJlP0y/ 

A embalagem da carteira nomeada de Old is cool - fazendo alusão à Old School 
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que remete a antigo e vintage - se assemelha a um fliperama em formato também de 

cofre. Por último, a embalagem do tênis, mais novo produto que a Dobra lançou - 

também utilizando o material Tyvek - é um capacho e a ligação dele com o produto é 

a limpeza do ambiente nas entradas e saídas. Além disso, utilizam a identidade do 

post it fazendo ligação com a imagem que as pessoas que conhecem da marca e 

associam a ela. 

Figura 36: Post patrocinado da Black mostrando o 
cofre de fliperama 

 
 

Fonte: 
https://www.instagram.com/stories/highlights/179154

60871127911/ 

Figura 37: Post mostrando a carteira Old is 
Cool por dentro 

 

 
 

 Fonte: 
https://www.instagram.com/p/BhEfyOOF-Cb/ 

Figura 38: Post do Instagram da marca falando sobre 
o capacho e mostrando o tênis 

            
 

Fonte:  
https://www.instagram.com/p/BnCdJeHHkex/ 

Figura39: Post do Instagram da marca 
mostrando o tênis 

 
 

Fonte: 
https://www.instagram.com/p/Bl87jcAnErd/ 
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Toda a criatividade envolvida em cada detalhe para que tudo que é entregue ao 

consumidor faça sentido com o propósito da empresa, além de gerar mais 

conscientização, experiências boas com a marca, faz com que a Dobra seja 

considerada uma marca única e totalmente inovadora. Visando manter esses 

adjetivos, estão sempre atrás de fazer melhor e diferente, pois se caminham nesse 

sentido, estão fazendo a coisa certa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo primeiramente entender o que é 

marketing na raiz do seu conceito, procurando autores que discorrem sobre sua 

origem, sobre as mudanças que esse processo administrativo sofreu até se tornar 

como se conhece hoje. Ao passo que a sociedade refletia em seu comportamento o 

período histórico que estava vivendo, assim também acontecia com o consumo dos 

bens. Dessa forma, as mudanças estruturais que as cidades sofreram com o aumento 

das indústrias, e logo após as guerras com o aumento e desenvolvimento das cidades, 

chegando por fim na Era da Informação com o advento da internet, tornaram as 

transformações irreversíveis e progressivamente mais instantâneas. 

Chegando na compreensão do marketing foi necessário partir para o 

entendimento do consumidor no processo de consumo, já que sem ele o ciclo não se 

renova e não consegue funcionar. Assim como as cidades, as pessoas mudaram sua 

forma de viver em sociedade à proporção que começavam a se preocupar mais com 

questões antes secundárias, uma vez que a qualidade de vida sofria também avanços 

em escala positiva.  

Como assimilado, o homem tornava-se mais dono das suas escolhas e do seu 

caminho, escolhendo seu consumo de forma mais apurada e com o auxílio da sua 

moral, senso crítico, conhecimento de processos, produtos, qualidade e, finalmente, 

exigindo mais das empresas. Na busca de se sobressair perante à concorrência, o 

investimento alto em comunicação possibilitou expansão do mercado através de 

empresas que queriam se renovar. 

Em seguida, o esforço cresceu em função das novidades tecnológicas que 

surgiam, acirrando ainda mais a concorrência e aumentando os esforços das marcas 

para ou permanecerem ou para entrarem na mente do consumidor. O movimento de 

investimento maciço em comunicação aliado às novas tecnologias, possibilitou a 

ampliação de meios de comunicação e do melhor uso dele para quem investisse um 

grande capital. 

Aliando o conhecimento que foi sendo adquirido ao longo do tempo em relação 

ao consumidor ao novo formato de comunicação que nascia, foi possível estudar de 

que forma isso refletiria em seus hábitos. Assim, estratégias foram arquitetadas para 

que as marcas pudessem estar presentes de forma intensa e participativa na vida dos 

seus clientes.  
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Com a chegada do marketing 3.0, os consumidores foram percebidos como 

seres completos - dotados de cabeça, mente e coração - dando extremo valor às 

relações, à personalização do contato, a veracidade das informações e a valorização 

da escolha daquilo que consumia pois a preocupação com os processos de produção 

estava latente. 

A partir do momento em que as marcas abriram suas empresas para esse 

consumidor interessado, puderam extrair enormes benefícios da relação de amizade 

que ali nascia. A criatividade, a preocupação com o meio ambiente e com uma 

produção consciente, a proximidade de discurso das empresas somadas à vontade 

investigativa e a preocupação com a verdade do consumidor foram a chave de um 

relacionamento promissor. 

A comunicação instantânea, prática, versátil e eficaz que as mídias sociais 

permitem, tem o poder de aproximar a marca do consumidor se executada com o 

intuito de aproveitar cada meio presente nela de forma a explorar seus diferenciais. 

Para comunicar verdade, a marca hoje tem que ter segurança nos seus valores e 

propósitos pois uma comunicação falha é baseada na divulgação daquilo que a marca 

não consegue cumprir em todos os seus contato com o consumidor ou até de forma 

alguma. 

Verdade pode ser a palavra-chave do relacionamento entre empresa e cliente, 

mas que só consegue se concretizar através de uma genuína preocupação em 

agregar valores para a empresa pautados em diversidade, sustentabilidade, 

preocupação com questões sociais, consumismo, direitos humanos e produção 

consciente dos seus produtos.  

A marca Dobra ao final do trabalho confirma a necessidade do interesse e 

preocupação da empresa com o seu consumidor no processo de fidelização do 

mesmo, assim como no processo de construção e perpetuação dos ideais da marca. 

O mercado em constante mudança prova através da Dobra que um plano de negócios 

pensado em detalhes e bem executado, através de ações que reafirmam o 

posicionamento da marca e relação delas com seus clientes, é a chave para que a 

empresa consiga executar o seu propósito. 

A aplicação do marketing atual, o estudo do consumidor pós-moderno, a 

habilidade e compreensão do uso das mídias digitais e a capacidade de comunicação 

apropriada aos clientes e suas necessidades são fatores que permitem classificar a 

Dobra como uma marca e uma empresa com o compromisso em imergir na teoria 
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para conseguir na prática deixar o legado que se propõe: deixar o mundo um lugar 

mais aberto, irreverente e do bem. 

A partir dos questionamentos que motivaram o presente estudo, foi possível 

comprovar através da bibliografia e do estudo de caso que as evoluções sofridas pelo 

marketing em função da mudança do comportamento do consumidor ao longo das 

décadas - por conta dos momentos históricos, situações econômicos, políticos e 

sociais – foi um processo gradual e contínuo, deixando seus traços e características 

até os dias atuais. 

O tempo, em conjunto com as constantes e rápidas transformações 

desencadeadas da evolução do marketing e da comunicação, ensinou aos 

profissionais de marketing os imensos benefícios do diálogo e da co-criação realizada 

entre marca e consumidor. As relações já não funcionam mais em sentido horizontal 

e, por isso, nada mais consegue seguir essa lógica. Perceber as nuances – cada vez 

maiores – no comportamento entre consumidor e marca é respeitar suas 

particularidades para usufruir da riqueza dessa relação a fim de extrair resultados 

extraordinários em nível de mudança e prosperidade. 
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