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Resumo 

O presente artigo visa explorar do ponto de vista do consumo, a carga identitária local que
uma  marca  pode  transportar  consigo,  a  exemplo,  o  artigo  em  questão  irá  discorrer
brevemente  sobre  as  formas  de  publicizar  o  consumo  e  sua  relação  com  a  cultura  e
identidade a fim de apresentar a marca autoral e fortalezense Expedita, sendo esta uma marca
que  traz  consigo  a  leveza  dos  tecidos  e  as  cores  do  sertão  cearense.  Através  de  dados
colhidos  em entrevista  com a  representante  da  marca,  análise  das  redes  sociais  e  textos
acadêmicos, veremos como a idealização, criação e venda de um produto feito no Ceará,
constrói e reforça a relação de identidade entre marca e consumidor, que se inicia no ato da
compra e que se mantém contínua através da presença da mesma nas redes sociais e feirinhas
autorais da cidade.
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Introdução

Do ponto  de vista  histórico,  o  consumo tem constituído  a  sociedade em diversos

aspectos, sejam eles culturais, sociais ou até mesmo políticos. Quando falamos de consumo

de  moda,  por  exemplo,  as  questões  culturais  estão  intimamente  interligadas,  já  que  ao

construir  uma  persona4 a  marca  precisa  de  referências  e  busca  uma  identidade  e

personalidade, que podem ser pautadas por um local ou indivíduo.

A escolha de uma marca de moda para falar  de consumo, identidade e cultura,  é

justificável pelo fato de que a moda e o vestuário estão repletos de elementos históricos e

costumes que perpassam gerações, construindo a si e aos indivíduos em um ritmo espantoso.

Como objeto de pesquisa, de fato a indumentária é um fenômeno completo
porque, além de propiciar um discurso histórico, econômico, etnológico e
tecnológico,  também  valência  de  linguagem,  na  acepção  de  sistema  de
comunicação,  isto  é,  um  sistema  de  signos  por  meio  do  qual  os  seres
humanos  delineiam  a  sua  posição  no  mundo  e  a  sua  relação  com  ele.
(CALANCA, 2008, p.16)
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O comunicar-se através da indumentária e acessórios é ainda uma forma que o corpo

encontra  para  mostrar  ao  mundo  como ele  se  sente,  são  essas  espécies  de  “capas”  que

denominamos  de  roupas  e  que  montam  uma  imagem  tal  qual  queremos  aparentar  à

sociedade. Com o advento da globalização e o acesso à internet, os indivíduos estão expostos

a uma mídia que influencia escolhas e estimula um mercado de consumo muito mais global

do que  local,  onde os  consumidores  acabam esquecendo de  valorizar  suas  raízes,  como

mostra Canclini (2010). A partir disso, trabalharemos o presente artigo na perspectiva de

apresentar  a  marca  Expedita5 que  como  o  próprio  o  nome  explicita,  sustenta  em  si  a

identidade nordestina, fomentando a tradição local do sertanejo.

1. CONSUMO DE MODA E SIGNO

O consumo de moda vai além da compra e uso de um produto. Segundo Frédéric

Godart (2010, p.14), “Além de a moda ser uma atividade econômica pelo fato de produzir

objetos, ela é também uma atividade artística porque gera símbolos. A moda não se contenta,

portanto,  em transformar tecidos em roupas, ela cria objetos portadores de significados”.

Esse  é  um dos  motivos  pelos  quais  as  roupas  são  distinguidas  através  das  marcas,  que

carregam em si histórias, valores e traços da cultura.  Segundo Giddens (1990), citado por

Stuart  Hall  (2011,  p.15), “nas  sociedades  tradicionais,  o  passado  e  os  símbolos  são

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações”. O signos são portanto

reforçados com os ideais de consumo e cultura que se perpetuam na sociedade, a exemplo a

cultura nordestina tem como ícone o sertanejo, a seca, a aridez.

Além da prática diária de consumir, deve-se colocar em questão o comportamento de

quem compra os produtos, segundo Miranda (2008, p.7), “Entende-se o comportamento do

consumo  como  o  estudo  ‘dos  processos  onde  os  indivíduos  ou  os  grupos  selecionam,

compram, usam, ou dispõem de produtos,  de serviços de idéias,  ou de experiências para

satisfazer  a  necessidades  e a desejos’.” (apud SOLOMON, 1996) necessidades estas que

buscam a afirmação do indivíduo como pertencente ao nicho ou cultura o qual está inserido. 

Não obstante, a publicidade trabalha para que os signos vendam mais que a própria

peça.  É  através  dessa  concepção  de  valor  que  damos  à  peça,  que  o  consumidor  vai

diferenciar se o preço de uma blusa branca corresponde ou não com o valor o qual está sendo

cobrado (CARVALHAL, 2015). Do ponto de vista mercadológico, “o estudo do consumo é 

5. Marca local de Fortaleza. Expedita foi o nome dado à filha de Lampião e Maria Bonita. 
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essencial para o desenvolvimento de estratégias de marketing bem-sucedidas, principalmente

o estudo de consumo de moda porque esta se interpõe entre o objeto e o seu usuário, em uma

rede de sentidos, por meio de imagens e de palavras.” (MIRANDA, 2008, p.14)

Gade e  Karsaklian  explicam bem os  mecanismos  do  comportamento  do
consumidor  e  da  linguagem  publicitária  que  justificam  este  “consumo
simbólico”...  Destacam  as  autoras  que  tais  mecanismos  consistem
basicamente em “identificação” e “projeção”. Para Karsaklian (2000, p. 99-
100), “identificar é reconhecer como idêntico” ou “como similar”, enfim,
“um reconhecer-se a partir de uma similaridade percebida”. (BRAGLAGIA,
2014, p.7)

2. IDENTIDADE E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA

Partindo do olhar de Lacan (1977) e explicitado por Stuart Hall (2011, p.38;39), "a

identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes,

e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento.” Com a globalização,

pode-se dizer que múltiplas identidades têm atravessado o mundo em questão de segundos,

onde a midiatização e a publicidade tem seu papel bem definido, de modo que são elas que

propagam padrões ideais que estão sempre a um clique de distância.

Em contrapartida com a globalização, uma das consequências que podem acontecer é

o processo de resistência à globalização, onde identidades nacionais e locais estão sendo

reforçadas (HALL, 2011). Deste modo, Dalmoro e Nique (2014, p.422) afirmam que "quanto

mais a globalização avança, mais se revive a questão da tradição, da nação e da região, uma

vez que os atores sociais buscam objetos de identificação mais próximos à cultura local."

(apud OLIVEN, 2000)

Assim, marcas locais como a Expedita, surgem como forma de preservar a identidade

local, utilizando a história, a cultura e os traços passados por gerações. Segundo Braglagia,

(2014, p.7) “No caso da publicidade, então, a identificação ocorre quando o sujeito analisa

produtos, marcas,  anúncios observando as familiaridades, congruências que eles possuem

com algum aspecto de sua identidade”.

Para se estabelecer na sociedade, o indivíduo procura refúgio no consumo de moda, a

fim de afirmar suas raízes, seu bom gosto e sua identidade. Carvalhal (2015, p.22) assegura

que a identidade de uma marca é similar a identidade de uma pessoa, visto que ambas estão

permeadas por traços característicos que definem seus gostos e modo de agir.

O  processo  de  implementação  (e  aprimoramento)  de  uma  identidade
começa na definição do seu conceito, que dará origem ao seu significado e à
intenção de  como ela  deseja  ser  percebida… Depois  é  preciso  entender
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quais  elementos  (códigos,  traços  da  personalidade,  símbolos  e  imagens)
representam  o  significado  pretendido  e  devem  ser  trabalhados  com  o
objetivo  de  serem reconhecidos  como identidade.  (CARVALHAL,  2015,
p.22)

Este processo de fixar raízes através da moda, de construir marcas que dialoguem

com a cultura, acaba por resgatar uma gama de referências do passado do consumidor, é

neste momento que as tradições se fortalecem, e através de sua vivência e afirmação de

raízes  o  indivíduo  constrói  uma  imagem de  como quer  ser  visto  pela  sociedade.  Nesse

movimento de resistência ao global, a cultura local é algo que ultrapassa gerações, passando

de pai para filho, de modo que muitos hábitos e traços vão fincando raízes e tornando-se

fundamentais na construção pessoal do indivíduo. Para Hall:

O ‘lugar’ é específico, concreto, conhecido, familiar, delimitado: o ponto de
práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as
quais  nossas  identidades  estão  estreitamente  ligadas  (…)  Os  lugares
permanecem fixos; é neles que temos ‘raízes’. (2011, p.72)

Quando se fala na região nordeste do Brasil, não é preciso fazer muito esforço para

lembrar quais os traços culturais mais marcantes e sua força perante os indivíduos que nesta

região habitam, já que a imagem do sertanejo foi fortemente construída através de décadas6.

3. UM ESTUDO SOBRE A EXPEDITA

Finalmente, Carvalhal discorre sobre como a personalidade de uma marca é o que

mais a aproxima de um ser humano, expressando assim o que ele anseia, códigos culturais,

estilo  de vida.  “O lugar  onde nascemos diz  muito  sobre  nós  (…) assim,  as  marcas  vão

pegando emprestado um pouquinho da cidade onde nasceram e vivem para se construir”

(CARVALHAL, 2015, p. 55;57). Deste modo, pautada na cultura nordestina nasce a marca

Expedita,  ela  que  se  encontra  em  uma  constante  busca  pela  essência  nordestina  e

fortalezense, criando peças de roupa que dialoguem com as cores do sertão e trazendo a

carga cultural local nas entrelinhas da sua comunicação.

Feminina, autoral e nordestina, é assim que a marca Expedita quer ser vista aos olhos

dos cearenses, a marca foi escolhida para exemplificar a análise das falas dos autores citados

neste artigo, já que a mesma comporta em si o que Hall chama de tradicionalismo:

No tradicionalismo, o passado é venerado e os símbolos são valorizados

porque  contêm e perpetuam a  experiência  de gerações.  Este  movimento

6. Segundo a história, Virgulino Ferreira da Silva e seu bando adoravam ser fotografados e aparecer na mídia, com isso 
fortalecendo a imagem do cangaceiro, característico do nordeste brasileiro. 
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caminha no sentido oposto ao da cultura global, visto que tenta demarcar

fronteiras e estabelecer limites que a globalização tende a contestar e diluir

(DALMORO; NIQUE, apud HALL, 2006; OLIVEN, 2006).

Apropriar-se dos costumes ou de algum signo local para agregar valor ao produto, já

é uma estratégia utilizada em outras marcas do ramo da moda7, que estimulam o apego as

raízes locais, a Expedita não é portanto a primeira nem a última.

A marca chama-se Expedita assim como a filha de Lampião e Maria Bonita, pelo fato

de que suas idealizadoras, na época Isadora e Renata, buscarem algo forte, que lembrasse o

sertão e  contasse uma história.  Nascida em 2014 com o propósito de valorizar a cultura

nordestina, mostrando as belezas do sertão e a fim de livrar-se do estereótipo da seca e do

sofrimento, logo trazendo consigo as cores, estampas e texturas8 característicos do nordeste,

a  Expedita  mantém  tom  leve  e  explora  um vocabulário  tipicamente  nordestino  em  sua

comunicação.

Em entrevista com Renata Priscila, uma das idealizadoras e atual dona da marca, a

mesma  deixou  claro  que  o  posicionamento  da  Expedita  era  ressaltar  as  qualidades  do

nordeste, criando um lifestyle9,  “...queríamos criar algo realmente diferente e que tivesse o

foco no nordeste, no Sertão e na beleza das coisas mais simples. Trabalhamos com estampas,

com tecidos  mais  neutros,  leveza,  decotes  e  modelagens  que  sempre  tragam esse  toque

feminino” (Ver foto 1)

7. A exemplo a Farm utilizado estilo de vida carioca e explora as belezas do Rio de Janeiro
8. cores alegres e vivas como o povo, estampas florais e tecidos como a chita, encontrados facilmente no nordeste brasileiro 
9. Ideal de lifestyle, como o próprio Cravalhal sugere em A moda Imita a Vida

5



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

          Foto 1 (Fotos do Instagram @serexpedita)

Dentre as inspirações da marca, Renata citou várias, que ao mesmo tempo que se

conectam historicamente, formam um arranjo colorido e arretado, assim como a Expedita,

“Acho que o Sertão, a cultura nordestina, a história do Cangaço (ver fotos 2 e 3), enfim, acho

que o nordeste  no olhar  mais  simples,  mas que para mim é onde tem maior  riqueza de

beleza” (Renata, em entrevista)            

       Foto 2 (Fotos do Instagram)    Foto 3 (Fotos doInstagram)

Construir  e sustentar uma marca de moda com identidade forte,  requer cuidado e

dedicação, principalmente em um mercado onde muitas marcas autorais10 emergiram nos

últimos quatro anos, como é o caso de Fortaleza. O público da marca é segundo Renata,

“bem alternativo e já bem fiel. As pessoas compram porque se identificam com a marca, com

o conceito e também por valorizarem o #feitonoceará11, o autoral e a forma de produção mais

lenta,  porque o processo acaba sendo diferente”.  Mesmo com outras  marcas  autorais  no

mercado nenhuma delas é vista por Renata como concorrente direta e sim como um coletivo,

diante deste fato, os consumidores têm mais uma razão para valorizar a Expedita, pois ela é

“única”12.

10. Devido ao Babado Coletivo, evento criado pelo empresário Hadji Aires, muitas marcas autorais de Fortaleza passaram a 
ter visibilidade. Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=5zsDbnssNAA> Acesso em: 02/07/2017
11. hastag fortemente utilizada pela marca Expedita, como meio para estimular o consumo local 
12. única por trabalhar fortemente a identidade nordestina no mercado fortalezense 
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O  processo  de  criação  das  coleções  não  foge  do  processo  utilizado  por  outras

empresas, onde Renata realiza uma pesquisa de referências, locação, cartela de cor, shape,

desenha a coleção, corta e começa a produzir um número pré-determinado de peças.

De todo modo, a fim de não ficar para trás no mercado e nas redes sociais a marca

busca desde sempre trabalhar seu campo semântico com a riqueza do vocabulário cearense,

(ver quadro 1) e assume seu posicionamento, conseguindo dar voz e sotaque carregado à

marca:

Texto 1

tem novidade arretada de boa chegando! estamos com a
nossa loja virtual no ar! pode ficar sossegada que agora
você confere todos os nossos produtos na lojinha! entra
lá pra conferir!

arretada, sossegada

Texto 2

Permear… atravessando o sertão em busca de mudanças.
em busca  de  leveza,  de  menos  seca.  amadurecendo  e
peregrinando.  expedita  vai  ficando  firme  como  uma
rocha.  vai  se  firmando.  permeando  novos  caminhos,
novos encontros, novos momentos.

atravessando, sertão,
mudanças,  leveza,
seca,
amadurecimento,
peregrinando

Texto 3

Meu Sertão Colorido.  as cores  do interior,  a  chita  que
enfeita,  o  colorido  das  portas  e  janelas  e  a  alegria  do
povo  sertanejo  inspiram  nossa  coleção  que  chega
arretada de linda! domingo, dia 11|12 tem lançamento no
Babado de Luz (na praça portugal)  a partir  das 17 hs.
esperamos vocês com muitas belezuras!

sertão, colorido, 
chita, povo 
sertanejo, arretada, 
belezuras

Quadro 1 (Textos tirados de posts do instagram)

Retomando a perspectiva do consumo, mesmo com raízes na cultura nordestina, a

Expedita sente as mudanças do mercado e da moda, e é por isso que ela se reiventa a cada

dia, “hoje mesclo a estampa com o liso que vem tendo muito boa aceitação (Ver foto 4).

Antes o foco era realmente estampas, muitas cores. Hoje, os dois, lisos em bases como o

linho e estampas” (Renata, em entrevista). 
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Foto 4 (Moodboard de fotos do Instagram)

Por fim, reforçando o que Hall (2011) explicitou em “A identidade cultural na pós-
modernidade”, Renata diz ainda almeja que a marca se destaque no mercado, como forma de 
os indivíduos valorizarem o nordeste. 

não só aqui, mas que as pessoas abracem a marca e o que ela quer passar, que
o nosso nordeste é lindo, que o sertão precisa ser olhado, aquela gente que
precisa ser vista, porque o povo é simples, mas a fé é grande que as coisas
vão dar certo, tem coisa mais bonita que essa? É assim que a gente pensa, a
Expedita é pequena, mas tem sonhos grandes. (Renata, em entrevista)

Conclusão

Em um mundo globalizado e pós-moderno, pensar o consumo de moda distante da

cultura é de fato impossível. A tecnologia contribui para estreitamento dos laços fazendo com

que a qualquer momento tenhamos acesso às tendências que estão presentes do outro lado do

continente, formando um intercâmbio de culturas, ao mesmo tempo que em contrapartida,

como coloca Stuart Hall (2011), o indivíduo busca reafirmar suas tradições e laços com o que

é local, para que as raízes não se percam, fortalecendo cada vez mais o processo de cultura

local. 

A partir do que foi explicitado no presente artigo e entendido como consumo cultural

local,  a Expedita é o exemplo de como uma marca de moda, se bem desenvolvida pode

através dos signos de uma cultura, construir sua morada e reforçar as raízes de um público,

tornando-o fiel à marca.
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