
	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 1 

 
Entre muros e pontes:  

As marcas e suas expressões políticas contemporâneas1 
Luana de Carvalho Alahmar2 

Andrey Albuquerque Mendonça3 
 

Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, São Paulo, SP 
 
Resumo 
 
O presente artigo visa refletir sobre o movimento contemporâneo das marcas se 
expressando politicamente por meio de campanhas publicitárias e até mesmo por seus 
produtos. Considerando que é possível identificar essa expressão de cunho politico pelas 
marcas em diversos países, tais como Estados Unidos e França, além do Brasil, é possível 
admitir que existe uma conexão com a crise de valores institucionais e políticos 
contemporâneos, em que as marcas passam a exercer um papel ainda mais simbólico, 
assumindo explícita ou implicitamente posições ideológicas vinculadas a figuras ou 
partidos politicos. Nesta investigação, observaremos especificamente o caso das marcas 
Sérgio K e Habibs no Brasil durante o período das eleições presidenciais de 2014 e o pré 
impeachment da ex presidente Dilma.  
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Introdução 
 

Marcas sempre foram símbolos de ideologias políticas. 

Seja com o outdoor da Coca-Cola exposto na China4 ou pela emblemática chegada 

do McDonald’s na União Soviética.5. Nesses casos, a marca representava a globalização 

e hegemonia norte Americana. Mas, o que vemos hoje é um novo tipo de movimento 

simultâneo com diversas marcas (globais ou não) se expressando, e posicionando-se em 

relação a questões políticas.  

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior- XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda (2013-2016) na Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). Atuando como analista na área de Estratégia de marca na consultoria de 
branding: Interbrand. e-mail:luanaalahmar@gmail.com. 
3 Orientador do artigo. Graduado em Comunicação Social, Mestre em Filosofia da Religião – PUC-SP, Doutorando 
no Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, EPM - UNIFESP e professor na ESPM-SP, email: 
andrey.mendonca@espm.br 
4 Coca Cola expõe seu primeiro outdoor na China. Fonte: http://books.scielo.org/id/pr4v9/pdf/campos-
9788579830112-03.pdf 
5 McDonalds chega a União Soviética. http://www.megacurioso.com.br/politica/45383-inauguracao-de-mcdonald-s-
na-russia-em-1990-foi-quase-um-marco-historico.htm 
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Nos Estados Unidos, com a recente eleição do presidente Donald Trump 6e suas 

medidas de políticas “sociais”, como a criação de um muro separando a fronteira dos 

Estados Unidos e México e outras medidas consideradas xenofóbicas, marcas norte 

americanas começaram a reagir e se manifestar politicamente, levantando suas bandeiras 

por meio de mensagens em suas comunicações por diferentes meios de comunicação. 

E, este não é um caso ou fenômeno isolado. Na França, berço do iluminismo e da 

revolução francesa, a empresa Royal Jordanian 7usou trocadilhos bem humorados no 

twitter para tomar partido no pleito francês. Primeiro perguntando: “France is not that 

far… right?”, na tradução pra português o trocadilho se perde: A França não é tão longe, 

certo? Mas, na verdade, a intenção era fazer uma provocação brincando com o termo em 

inglês far-right(extrema direita). No tweet logo após o resultado da eleição, com a derrota 

de Le Pen, a companhia aérea brincou com a palavra “left” (esquerda), tanto no sentido 

político como no trajeto da viagem entre Jordânia e França. “Voe à esquerda com a Royal 

Jordanian”. Importante destacar que nesse caso, o negócio da empresa seria diretamente 

afetado por mudanças ou novas lei de imigração, quase sempre voltada para povos 

islâmicos que estavam sendo proposta pela candidata de extrema direita Marina Le Pen.  
Figura 1 – Anúncios no twitter da marca Jordânia  

8  
Mas, e no Brasil? Quando pode ter sido iniciado esses movimentos?  

No início de maio de 2013, a Fiat lançou a campanha publicitária ‘Vem pra rua’, 

sem imaginar a repercussão que teria sua música-tema, de mesmo nome, cantada por 

Falcão, do grupo O Rappa. A letra da música chamava as pessoas para as ruas do país 

“para torcer” – em teoria, para os jogos de futebol, por causa da copa das confederações. 

                                                
6 Atual presidente dos Estados Unidos. Fonte:http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-
eua/2016/noticia/2016/11/donald-trump-vence-hillary-clinton-e-e-eleito-presidente-dos-eua.html 
7 Empresa de linhas áreas internacionais. Fonte: http://www.rj.com/en 
8 Fonte: fonte: http://www.b9.com.br/73962/advertising/companhia-aerea-da-jordania-trollou-com-perfeicao-
extrema-direita-da-franca/ 
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O mesmo clima convidativo foi absorvido por manifestantes de todo o país que 

usaram a música para convidar mais pessoas a aderirem às passeatas (originadas pelo 

MBL durante ao que ficou conhecido como uma “primavera brasileira9”). O clipe 

veiculado pela FIAT retratava o verde-amarelo, que remetia ao futebol, foi substituído 

por imagens de protestos, manifestantes levantando cartazes, gritando e confrontos. A 

única coisa que permaneceu foi voz de Falcão no ritmo da campanha da montadora. 

Não há dúvida de que a publicidade espontânea para a Fiat foi bem significativa. 

A hashtag #vemprarua se disseminou rapidamente nas redes sociais e se tornou uma 

espécie de grito de guerra para a maioria dos manifestantes, ao lado de #ogiganteacorda 

e #acordabrasil.  

Figura 2 – Campanha Fiat “vem pra rua” 

10 

Figura 3 – Manifestantes em protestos 2013 

11 

Portanto, a campanha que começou com outra intenção, acabou sendo 

resignificada, pelos consumidores. Nos protestos em todo o País, muitos jovens 

carregaram cartazes com a palavra de ordem ‘vem pra Rua’, usada também para conectar 

fotos e vídeos nas redes sociais, como palavra-chave. A marca, não “se aproveitou”, 

diretamente, dessa oportunidade. Mas, com certeza a visibilidade conquistada por ela 

conquistou a atenção da mídia, consumidores e de outras marcas. 

                                                
9 Marca o início das manifestações e protestos no Brasil em 2013, indicando descontentamento político em diversas 
instâncias. Fonte: 
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1774%3Aa-primavera-
brasileira-e-seu-contexto-socio-politico&catid=34%3Aartigos&Itemid=124&lang=pt 
10 Campanha Fiat.Fonte: http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/negociosfc/2013/06/17/vem-pra-rua-
campanha-da-fiat-para-a-copa-sai-do-ar/ 
11 Manifestantes com cartazes vem pra rua protestos 2013 . Fonte: http://vanguardaamazonense.com/politica/vem-
pra-rua-lanca-abaixo-assinado-contra-o-aumento-do-fundo-partidario/ 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 4 

Assuntos considerados polêmicos, que não cabiam ao mundo das marcas 

começam a ser discutidos por elas. Portanto, qual o papel que esta começa a exercer 

enquanto agente social? Randazzo12faz uma analogia onde algumas grandes marcas 

poderiam ser comparadas aos “mitos” dos Deuses gregos, por terem adquirido um nível 

de superioridade (a capacidade de ditar modas e influenciar comportamentos) e buscar 

alcançar uma imortalidade (algumas marcas acompanham gerações). Por outro lado, hoje 

fala-se de um processo de “humanização das marcas”, onde estas defendem causas, 

levantam bandeiras, dividem opiniões e até assumem erros e pedem desculpas. Isto pode 

ter sido influenciado pelas redes sociais, que conseguiu modificar o espaço de interação 

da marca com seus consumidores, que agora podem interagir e até mesmo serem os 

produtores (e, reprodutores) dos conteúdos utilizados pelas marcas. 

Existe alguma relação com a crise política, de representatividade e da democracia 

com a ascensão das marcas como um agente transformador, como uma Instituição? Qual 

a relação disso com a pós modernidade? Voltamos a uma bipolarização do mundo, 

politicamente e também para o universo das marcas? Primeiramente, devemos entender 

a sociedade do consumo que estamos inseridos atualmente e como isso modifica e afeta 

nossas relações atuais em diferentes instâncias.  

Sociedade do Consumo e mercantilização do mundo  
 

A expressão “Sociedade de consumo” nasceu nos anos 1920 e popularizou-se 

entre 1950 e 1960. Refere-se a um tipo de consumo puramente materialista que põe o 

apoderamento do dinheiro em um plano superior na vida. Para Lipovetsky (2007), esse 

momento da história deve ser visto como ultrapassado, pois o consumo passou por 

algumas mudanças. “A dinâmica de expansão das necessidades se prolonga, mas 

carregada de novos significados coletivos e individuais” (LIPOVETSKY, 2007, p. 24), 

estaríamos, portanto, vivendo uma Era de hipermaterialismo”, expandindo ainda mais a 

ótica sobre o consumo.  

Devemos entender o significado de consumo que estamos abordando. Segundo 

Rocha (2005)13, o consumo deve ser interpretado como fato social, um fenômeno de 

                                                
12 Publicitário e psicólogo autor do livro A criação de mitos na publicidade – como publicitários usam o 
poder do mito e do simbolismo para criar marcas de sucesso, publicado em 1997. 
 
13  Antropólogo, professor associado do Departamento de Comunicação Social da PUC-RJ, pesquisador 

do CNPq, professor colaborador do Coppead – UFRJ. Autor, entre outros, dos livros “A sociedade do 
sonho”, “Magia e capitalismo”, “O que é mito”, “O que é etnocentrismo”, “Jogo de espelhos” e o artigo 
“Culpa e prazer: imagens do consumo de massa” (2005). 
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ordem cultural, que contribui para a construção de identidades e nas relações sociais como 

um sistema que classifica semelhanças e diferenças na vida da sociedade contemporânea. 

Fazendo uma analogia com medidas políticas, que também possuem a capacidade de 

construir pontes ou muros, podemos considerar que o consumo: 
(...) implica transmissão de mensagens intencionais (ou não) que podem ser 
lidas socialmente. Os bens que possuímos ou portamos são indicativos de 
relações sociais ou, na feliz expressão de Mary Douglas, constroem muros ou 
pontes entre o um e os outros (ROCHA, 2005, p. 14). 
 

Além disso, o consumo também está associado a um tipo de troca simbólica. Através 

dos sistemas de classificação, o consumo se humaniza, se torna cultural. “A troca simbólica, 

antecipando as demais modalidades sociais da troca e a classificação, permitindo a 

reciprocidade entre produção e consumo (ROCHA, 2010, p. 24). Portanto, a esfera da 

produção em sentido realiza sua tarefa e encontra seu destino de ser no consumo, através da 

posse de um significado fundador, que é distribuído coletivamente. A produção se traduz 

pelo sentido que lhe dá possibilidade de humanização.  

Consumir também é criar identidade. Na perspectiva de Stuart Hall (1987), a 

reafirmação da identidade seria como demarcar fronteiras, fazer distinções do que ficaria 

dentro ou fora, ou seja, possuiria uma forte relação com a separação do “nós” e “eles”, 

tão reforçado também nos discursos politicos bipolarizados.  

Portanto, o consumo pertence a uma dimensão simbólica para as relações 

humanas, através de significados adquiridos e compartilhados. Estes, podem ser 

transformados em emoções, sentimentos que estão atribuídos as subjetividades. Por esse 

motivo, não podemos reduzir o consumo a visões moralizadoras ou somente 

mercadológicas. O consumo é um fenômeno que possui um lugar em nossas vidas como 

estruturador de valores e práticas que regulam relações sociais, definem mapas culturais 

e constroem identidades. Assim como escolhas políticas, podemos concluir que consumir 

é um processo discrimatório. 
 

Considerando que “estamos todos dentro e no mercado, ao mesmo tempo clientes 

e mercadorias.” (BAUMAN,2008). E, que “O grande empreendimento do Ocidente é a 

mercantilização do mundo, de tudo entregar ao destino da mercadoria (BAUDRILLARD, 

1990), devemos nos perguntar: Seria a expressão de posicionamento político pelas marcas 

uma nova forma de mercadoria? De que modo as marcas estão se apropriando disso?  

Marca como fator de diferençâo, agente transformador e Instituição 
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O objetivo das marcas, desde seu princípio foi criar algum tipo de identificação. 

Hoje, isso se reflete pela busca das empresas em se vincularem a valores, missões e 

visões, de modo que sua postura de mercado seja totalmente sustentada por essa tríade. 
Uma marca não é simplesmente um símbolo visual. Marca é um organismo 
vivo, que se transforma ao longo de sua existência, e que deve evoluir e 
acompanhar as mudanças da sociedade e do mercado no qual está inserida 
(TEODORO, 2015).  
 

Segundo Semprini (2010), a marca poderia contribuir na busca de sentidos do 

sujeito, por criar vínculos, rituais e, por participar e até mesmo incitar debates sociais.  
Sua onipresença no espaço público, sua capacidade para marcar o simbólico e 
o coletivo, sua propensão para movimentar a opinião pública e chamar a 
atenção da mídia, suas funções de intermediário identitário ou de bandeira 
coletiva deslocam a marca da única esfera do consumo e a projetam no próprio 
cerne dos comportamentos sociais, das lógicas de troca, dos mecanismos de 
construção de identidade dos indivíduos e dos grupos. (SEMPRINI, 2010, 
p.322).  

 
Para ilustrar esse processo de transformação das marcas, que segundo Semprini 

(2010) começou a partir da década de 1990, o autor analisou a propaganda da  Benetton14, 

que contava com a a participação do publicitário francês Jacques Séguela e o fotógrafo 

Olivero Toscani. Segundo o autor, eles conseguiram prever a transformação que as 

marcas passavam e compreenderam, sobretudo, que estas ultrapassariam as fronteiras 

limitadas do consumo para invadir o espaço social. Assim, haveria uma fusão entre lógica 

comercial- historicamente própria das marcas, e uma lógica espetacular mais geral, que 

prevalecia nas sociedades dominadas pela comunicação.  
Séguela e Toscani compreenderam que a esfera do consumo, o espaço físico 
do supermercado não bastavam mais para as marcas, que se agitavam para 
serem vistas por públicos ampliadas para ocuparem territórios mais amplos. 
As marcas, poderiam se tornar protagonistas no centro do debate social e 
podiam tomar partido nos assuntos de interesse comum, inclusive serem as 
estimuladoras ou até mesmo a iniciadoras desses debates (SEMPRINI, 2010,p 
43). 
 

Em paralelo, um dos papéis das Instituições seriam o de gerar algum tipo de ordem 

e um sentimento de pertença. Os sujeitos contemporâneos, por serem mais céticos e pelo 

caráter efêmero característico dessa nova sociedade (BAUMAN,2008) exigem um 

retorno pelas “promessas” feitas. O consumo dos objetos justifica-se pelo cumprimento 

das suas funções materiais, mas, em essência, visa o preenchimento das “lacunas sociais” 

que as promessas da publicidade validam e conseguem satisfazer.  

                                                
14 Benetton é uma empresa transnacional italiana de moda, com sede em Treviso. O nome vem dos quatro membros da Família Benetton que 
fundaram a companhia em 1965. Ficou mundialmente reconhecida por suas peças publicitárias polêmicas. 
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E este sentimento de pertença seria um dos motivos que fariam as Instituições 

terem conquistados “seguidores” que se tornam defensores e propagadores dos seus 

“ensinamentos” por tantas gerações. Assim, um caráter de “soberania” era assumido pelas 

Instituições, como que se o que ditassem fosse verdades absolutas. Se considerarmos, por 

exemplo, a marca- além da publicidade como uma instituição, poderíamos alocá-la no 

mesmo caráter "soberano" das instituições? Esta natureza da marca transforma-a em uma 

entidade simbólica perene – pois pode sobreviver mesmo em tempos de mudança 

frenética – e, ao mesmo tempo, atual –, já que tem a capacidade de se reinventar de forma 

ágil e eficaz. Portanto, enquanto se esvazia a crença em algumas Instituições – partidos e 

governos, por exemplo- o consumo pela publicidade e pelas marcas pode assumir esse 

papel. 

 Ademais, propor relações de longo prazo com os consumidores, é uma condição 

sine qua non para a sobrevivência das empresas nos mercados atuais. As empresas 

tornam-se, através de suas marcas, fornecedores vitalícios de seus consumidores, pois 

estes encontram, no universo imaginário construído pelo discurso destas marcas, novas 

possibilidades de vínculo que crêem serem capazes de mitigar seu desamparo diante do 

enfraquecimento dos laços sociais tradicionais.  
O indivíduo contemporâneo não pode mais contar, como no passado, com as 
fontes de identidade e de sentido clássicas (a tradição, as ideologias, os partidos 
políticos, o pertencimento de classe, o Estado, a Igreja, etc) que o ajudavam a 
encontrar seu lugar, a estabelecer o horizonte de suas expectativas e a definir 
o trajeto a percorrer (SEMPRINI,2010,p.289).  
 

É possível criarmos um comparativo entre marcas e partidos ou figuras políticas, 

que também buscam representar uma personalidade, interesses coletivos e carregam um 

conjunto de valores atrelados a eles. Portanto, são um conjunto de percepções e imagens. 

Além disso, os discursos mais persuasivos com imperativos, ironicamente mais 

semelhantes aos discursos políticos, já não cabem mais para o contexto atual publicitário 

utilizado pelas marcas, pelo fato de os consumidores estarem descrentes com as 

promessas não cumpridas. Assim sendo, a busca por diferenciação no discurso é feita 

tanto no âmbito das marcas quanto no âmbito politico. 

Para concluir, devemos considerar que as marcas comunicam-se conosco várias 

vezes ao dia, através de imagens, sons e palavra. Por isso, nutrimos sentimentos e 

expectativas, somos fiéis a certas marcas, não nos identificamos com outras, algumas 

delas nos trazem boas lembranças, outras nos são indiferentes. Vivemos tempos onde 
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quase tudo pode ter uma marca – “de uma bola de futebol até um partido político” –, 

desde que sejam criados e gerenciados conforme a lógica capitalista do mercado.  

Pós modernidade e crise das Instituições e da Politica 
 

O ambiente atual, denominado de diversas maneiras como pós-modernidade 

(HARVEY, 1992), modernidade líquida (BAUMAN, 2001), modernidade tardia (HALL, 

2006; GIDDENS, 2002), hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), capitalismo tardio 

(SENNET, 2006), entre outras nomenclaturas caracteriza as alterações na formação de 

identidades do sujeito contemporâneo.  

Com a ideia do Bauman (2005) de que existe uma necessidade, destes sujeitos se 

sentirem pertencentes a algo, podemos considerer a angústia da efemeridade causada pela 

pós-modernidade como uma das características da a crise da modernidade vivenciada pelo 

nos dias atuais, por estes sujeitos não se sentirem mais pertencentes e não se enxergarem 

nas Instituições tradicionais (e partidos e figuras políticas). 

A identificação com imagens políticas, de forma partidária, que no período 

bipartidário da política brasileira estruturavam-se fortemente entre as idéias de "partido 

do povo" e "partido do governo" ou entre "partido dos pobres" e "partido dos ricos", no 

contexto pluripartidário pós-1979 estruturavam-se principalmente através das imagens do 

candidato a partir de atributos como competência e honestidade. Cabe destacar, em 

primeiro lugar, que a personalização da política parece ser um fenômeno universal das 

democracias contemporâneas.  

E qual seria o papel dos meios de comunicação nesse contexto? 
(…) O impacto dos meios de comunicação, que estabelecem uma relação direta 
entre representantes e representados, sem a necessidade de instituições de 
mediação política, como os partidos, e a conseqüente crise das identidades 
políticas tradicionais, vem provocando o surgimento de um novo tipo de 
governo representativo, denominado de "democracia do público" (MANIN, 
1995). 

Neste tipo de democracia, o personalismo talvez seja o fenômeno mais observável, 

pois: 
 “Na mesma dieção dos trabalhos que postulam o papel central da imagem dos 
candidatos no processo de decisão do eleitor, há o trabalho político da mídia e 
do marketing produzam um "novo eleitor intuitivo e não racional”. Marcado por 
fenômenos como o descrédito e a desconfiança em relação à política e aos 
políticos (BAQUERO, 1994), além de um forte sentimento de ineficácia política 
(BAQUERO e CASTRO, 1996).  
 

Dadas a força histórica das instituições simbólicas tradicionais e a recência do 

processo de ascensão das marcas, afirmar que a tradição está sendo substituída por novas 
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formas de relação pode parecer precipitado. Mas, a marca passa a assumir, parte do espaço 

simbólico anteriormente ocupado pelas Instituições tradicionais da família, do Estado e 

da Igreja, constituindo-se como instância cultural de extrema importância nos processos 

de subjetivação e vinculação social contemporâneos.  

Em uma democracia representativa, onde os partidos perderam credibiliade de nos 

representar, teriam as marcas ocupado esse papel? Ou, de que forma a influência da marca 

poderia mudar nossa percepção sobre um partido ou figura política? 

Cultura da conexão 
 

 Para Semprini (2006), o surgimento da Internet ampliou a responsabilidade das 

marcas, pois, por meio das redes sociais, dos grupos de discussões, dos blogs jornalísticos 

ou particulares, o cidadão, muito mais informado, passou a publicar conteúdo ou postar 

vídeos no YouTube referindo-se às marcas. 

 Falando bem ou falando mal, o consumidor tem como expressar suas opiniões, 

experiências, criticar ou elogiar, mas, sobretudo, pressionar as políticas e culturas dos 

governos e das empresas, e isso ganha forte dimensão política quando é articulado por 

grupos ou movimentos sociais conectados e mobilizados na rede.  
“As indústrias de mídia compreendem que a cultura está se tornando mais 
participativa, que as regras estão sendo reescritas e que os relacionamentos 
entre produtores e seus públicos estão em fluxo. No entanto, poucas empresas 
estão dispostas a correr o que pode ser entendido como um risco substancial 
com propriedades intelectuais potencialmente valiosas. Os desejos dos fãs e 
os interesses das empresas às vezes funcionam em paralelo, mas nunca 
coincidem inteiramente, em parte porque até as empresas que acolhem os 
ideias de engajamento da audiência continuam incertas quanto à margem de 
controle que lhes é conveniente abdicar." (JENKINS, GREEN, FORD, 2014, 
p.63)  

Charles (2004) reforça a importância que a mídia teve ao difundir os valores 

determinantes às eras. Muito além de apenas veicular esses valores, ela democratizou o 

acesso à informação, como também pluralizou o tipo de informação que transmitia, 

auxiliando na constituição da autonomia crítica do indivíduo.  
 “O que parece estar em jogo é uma redefinição da esfera pública como um 
palco em que dramas privados são encenados, publicamente expostos e 
publicamente assistidos. A definição corrente de “interesse público”, 
promovida pela mídia e amplamente aceita por quase todos os setores da 
sociedade, é o dever de encenar tais dramas em público e o direito do público 
de assistir à encenação (BAUMAN, 2001, p. 83).  

 
Como aponta Martín-Barbero (2003, p. 311), o sistema produtivo da comunicação 

“(...) semantiza e recicla as demandas oriundas dos ‘públicos’ e seus diferentes usos” dos 

meios. Desse modo, “a audiência é, ao mesmo tempo, a ‘fonte’ e o ‘receptor’ da 
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mensagem”. Fazendo um paralelo dessa relação entre cultura conectada e interativa, 

entendemos que os consumidores, eleitores, cidadãos possuem cada vez mais influência 

e possibilidade de se informar pela internet e se expressar por meio das redes sociais, que 

se tornou um tipo de àgora pós moderna. Essa nova cultura da conexão modifica as 

maneiras de se relacionar atuais. Entendendo esse cenário, as marcas conseguiriam “ficar 

em cima do muro”, por muito tempo? Ou começarão a ser cada vez mais cobradas por 

parte desses consumidores a opinarem sobre questões sociais (e, políticas)? 

Análise Sérgio k 

Para elucidar a questão proposta no artigo foi feito um estudo comparativo 

atentando-se para as marcas Sérgio K e Habibs, com referencial bibiliográfico para 

embasamento teórico e com pesquisa documental para sustentar os casos das marcas 

analisadas. Para o tratamento desse estudo de caso foi utilizada a técnica de análise de 

discurso. 

A marca de grife Sérgio K, nas eleições de 2014, vendeu uma peça com a a frase 

“Uai We Can”, (uma analogia ao slogan “Yes, we can”, cunhado durante campanha 

eleitoral de Barack Obama em 2008 nos Estados Unidos). A camiseta era estampada com 

a figura do então candidato a eleição para a presidência Aécio Neves. 

Com isso, infere-se que a marca adotou uma posição de promover o candidato e 

se aproximar e/ou se limitar a um universo de consumidores, que deveriam se identificar 

com esse “lado” político vinculado a marca. 

Figura 4- Camiseta “Uai we can” 

15 

Além disso, promoções com mensagens em relação ao mesmo candidato “Se o 

Aécio for para o segundo turno, frete gráticas para todo o Brasil, foram veiculadas no 

                                                
15 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530215-estilista-cria-camiseta-pro-aecio-com-a-mensagem-
uai-we-can.shtml 
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facebook na página oficial da marca. Portanto, existia uma incitação a “benefícios” aos 

consumidores que poderiam ser concedido, caso o candidado defendido pela marca fosse 

bem sucedido. 

Figura 5- Promoção Aécio Neves 

16 

Após a derrota do candidato nas eleições, a marca optou por criar uma nova 

estampa de camiseta, demonstrando seu descontentamento. Com a frase “a culpa não é 

minha, eu votei no Aécio.” Prevendo ataques por vender tal peça, Sergio foi bem claro 

em sua conta no Instagram: “Petistas, não percam tempo aqui com ofensas costumeiras. 

Apenas deixem de me seguir”.  

Com os movimentos pró impechament em 2016, a camiseta voltou a ser vendida. 

e foi usada por uma série de celebridades como Ronaldo Fenômeno e Wanessa Camargo. 

Posteriormente, com as investigações e denúncia do ex candidato Aécio Neves na 

operação Lava Jato 17as fotos com as personalidades usando a camiseta virou motivo de 

piada nas redes sociais. 
Figura 6“A Culpa Não É Minha – Eu Votei no Aécio”. 

18 
 

Além disso, outraa estampaa como “Tchau querida” (expressão usada pelo ex 

presidente Lula durante uma conversa gravada com a ex presidente Dilma) e sendo 

apropriada como jargão pelos manifestantes pró impeachment. 

                                                
16 Fonte: http://vejasp.abril.com.br/cidades/sergio-k-promocao-aecio-neves/ 
17 Fonte: http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/pgr-denuncia-aecio-neves-ao-stf-por-
corrupcao-passiva-e-obstrucao-de-justica.ghtml 
18 Fonte: http://www.osul.com.br/culpa-nao-e-minha-eu-votei-no-aecio-usuarios-fazem-piada-apoiadores-de-tucano/ 
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Figura 7“A Culpa Não É Minha – Eu Votei no Aécio”. 

 

 
Pode-se inferior que nesse caso, o discurso é muito vinculado a personalidade do 

dono da empresa, que inclusive dá nome a marca. Além disso, trata-se de uma marca que 

possui um publico mais definido e considerado elitizado (pelo preço das peças, em torno 

de 100 reais e pontos de vendas em locais “nobres” e menos acessíveis).  

Portanto, as expressões políticas da marca são mais explícitas e demarca 

fortemente a intenção e apoio vinculado a uma figura política (Aécio Neves), contra a ex 

presidente Dilma. Outros casos recentes, como a estampa “In Moro We Trust”, 
19demonstra que a marca aproveita dessa oportunidade e context politico para conquistar 

visibilidade e se aproximar de consumidores que também possuem a mesma inclinação 

política. 

O caso Habibs:  

Por outro lado, buscamos um paralelo com o caso da popular rede de fast food 

árabe Habibs. A expressão política da marca teve início durante os protestos pró 

impeachment, em março de 2016. Em nota, a rede afirmou que:  
“Na crença de um país melhor e com justiça para todos, vai apoiar as 
manifestações, vestindo suas lojas de verde e amarelo e distribuindo cartazes 
e bottons para os que queiram se manifestar e estejam com fome de mudança.”  
(nota da rede Habibs para a folha de São Paulo. Acesso em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1748807-rede-de-lanchonetes-
habbibs-convoca-clientes-a-protestos-de-domingo.shtml) 
 

Figura 8- Campanha Fome de mudança 

  

                                                
19 Fonte: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/02/26/grife-lanca-camisa-com-frase-in-
moro-we-trust-a-r-198.htm 
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Diferente da marca Sérgio K. A rede Habibs em nota 20 ressalta que não acredita 

em siglas ou coligações partidárias. “Mas em homens e mulheres que possam fazer a 

diferença e trazer as oportunidades de cada brasileiro”. Por esse motivo, podemos 

considerar que a postura da marca é mais implícita sobre seu posicionamento, com a 

intenção de aderir um movimento “da maioria” e um discurso mais abrangente e 

apaziguador. 
Figura 9- Campanha: “Caiu” 

21 
Às vésperas da votação que poderia aprovar o impeachment o Habibs veiculou 

um comercial fazendo alusão ao momento político vivenciado, com cenas de brasileiros 

usando camisetas vermelha e outros verde e amarelo, além de mostrar um cenário da 

Bolsa de Valores". O filme mostrava brasileiros comemorando a queda do “preço da 

esfiha. Desse modo, a mensagem principal era de “união”, como se a marca estivesse 

numa “posição superior”- de Instituição- que teria a capacidade de pacificar os problemas, 

unindo objetivos coletivos. 
                  Figura 10 – Repercussão internautas 

 
 

O comercial obteve uma grande repercussão, principalmente na internet. 

Internautas, de um lado, considerando uma ação bem humorada da marca, por outro, 

alguns considerando incoerente a marca “se posicionar” sobre esse assunto dessa forma.  

 

                                                
20 Fonte: http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/rede-de-lanchonetes-habbibs-se-engaja-nos-
protestos-de-domingo.html 
21 Campanha criada pela Publicis Brasil. Fonte: http://propmark.com.br/anunciantes/habibs-cria-caiu-para-divulgar-
novo-preco-de-esfiha 
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Considerações Finais 
 

Se a sociedade é baseada no consumo e o poder econômico está nas instituições 

financeiras que são dominadas pelo mercado, quem passa assumir o protagonismo são 

então marcas, por serem detentores desse poder de mercado. As prórprias Instiuições 

tradicionais utilizam um discurso semelhante ao das marcas. A política passa a ser menos 

ideológica e mais “marketeira”, como os discursos recentes da campanha eleitoral do 

prefeito João Doria 22 e a religião usa novas estratégias de marketing para conqusitar mais 

“fiéis”. Portanto, os discursos vão sendo apropriados, adaptados e tudo vai se 

mercantilizando na lógica de consumo contemporâneo. 

Importante considerar, a relação do consumidor se enxergando nas marcas 

(processo de identificação). Em uma via de mão dupla, o consumidor busca marcas que 

representem valores aos quais buscam ser reconhecidos, e por outro, buscando 

representação- no sentido de representatividade, com as expressões das marcas “que dêem 

voz”- como a proposto de uma democracia representativa. 

Mas, apesar da profusão de marcas aderindo as camisetas politizadas, os 

consumidores nem sempre podem aprovar essa ideia, pois, consideram oportunismo o 

uso de questões sociais graves para tirar vantagem econômica. A marca apropria-se dos 

principais signos do universo discursivo cotidiano dos consumidores, de forma a 

“naturalizar” seu próprio discurso. A marca é “humanizada” através da carga publicitária 

nela investida. Adquire, desta forma, “identidade”, “personalidade” e “valores”. As 

manifestações comunicativas da marca apresentam estrutura capilar e híbrida e, através 

das sofisticadas técnicas de divulgação da publicidade, tornam-se onipresentes, invadindo 

todo e qualquer espaço, individual, social e político. 

O título deste artigo faz uma alusão aos muros e pontes, expressão de Mary 

Douglas sobre o consumo e seu caráter classificatório e discrimatórionas relações sociais. 

Assim, como medidas políticas que também podem caracterizar muros ou pontes, de um 

modo literal(como o antigo muro de Berlim e a proposta contemporânea do muro de 

D.Trump) ou implícito.  

Além disso, com o advento de uma “cultura da conexão”, os consumidores passam 

a opinar cada vez e “sair de cima do muro”e as marcas começam a seguir esse movimento. 

O que separava e delimitava a marca agora se quebra e passa a se conectar, por uma ponte, 

                                                
22 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1819595-para-eleger-doria-marketing-fixou-
em-empresario-rico-a-imagem-de-trabalhador.shtml 
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buscando nova forma de aproximaçnao com seus consumidores. Algumas perguntas são 

levantadas: Como os governos passam a enxergar a relação com essas marcas? Os 

consumidores cobrarão cada vez mais um tipo de “posicionamento político”, as marcas 

assumirão novas expressões, de que forma isso pode ser ampliado? Até que ponto é 

considerado genuíno uma marca se envolver nesses assuntos, sem serem atrelados a 

valores pessoas de donos por trás dessas marcas? Questionamentos como esse tornam 

importante a observação e relatação desse novo movimento e fomentam reflexões sobre 

desdobramentos futuros do assunto. 
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