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Resumo 

 

O trabalho analisa como as relações com as materialidades promovem um possível 

comportamento fidelizador de consumo e como as marcas se apresentam no intuito de 

reforçar esse aspecto. Para o desenvolvimento se elaborou um estudo sobre a marca 

Prada e a estratégia de fundar uma marca derivada e concorrente no setor de luxo, a Miu 

Miu (com foco de público-alvo definido pela faixa etária). O pressuposto teórico de 

Harrington e Bielby no estudo de fãs ao longo da trajetória de vida, a análise 

metodológica de estudos culturais proposta por Kellner, a proposta de estudos da 

comunicação de Marcondes Filho e a possível natureza presentista dos estudos da 

comunicação observada por Marialva Barbosa serão utilizados na tentativa de 

compreender como a estratégia definida pelas marcas pode promover fidelização entre 

seus consumidores. 

 

Palavras-chave: consumo; comunicação; luxo; trajetória de vida; fidelização.  

 

 

1 Introdução 

 

Ao escolhermos determinadas marcas em detrimento de outras, possivelmente, 

nos baseamos em questões relacionadas ao custo, rendimento, qualidade e outros fatores 

de importância peculiar; no entanto, não costumamos analisar qual tenha sido, de fato, a 

primária motivação de compra de determinada mercadoria. A materialidade que 

escolhemos pode ser fruto das relações familiares, sociais e territoriais que vivenciamos 

e estas podem ser compreendidas como fatores da construção do que chamaremos 

cultura. “A dificuldade do termo é, pois, óbvia, mas pode ser encarada de maneira mais 

proveitosa como resultado de formas precursoras de convergências de interesses” 

(WILLIAMS, 2000, p.11). Por isso, o presente trabalho propõe analisar como as 

relações de consumo se manifestam na escolha das materialidades, promovendo um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da UTP-PR, email: 

nataliacolombo1@gmail.com. 
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potencial comportamento fidelizador, dado que as marcas compreendem seus públicos 

(ou target
3
) através de elementos determinados nos estudos de marketing que englobam 

levantamentos demográficos, econômicos, geográficos, sociais, psicológicos e culturais.  

Como auxílio teórico, abordaremos a perspectiva de fãs ao longo da trajetória de 

vida apresentada por Harrington e Bielby destacando a importância de atentar a 

mudanças nas normativas etárias, a fim de compreender a adequação ou relevância do 

papel de fãs nos indivíduos; considerando-o aqui, como prerrogativa de escolha ou 

afinidade por determinada coisa. 

A alusão à análise metodológica – nesse estudo comparativa e aplicada á peça 

audiovisual apresentada - proposta por Kellner, tem escopo principal em sua abordagem 

de moda e identidade: 

 

A moda oferece modelos e material para a construção da identidade. As 

sociedades tradicionais tinham papéis sociais e códigos suntuários relativamente 

fixos, de tal modo que o traje e a aparência indicavam instantaneamente a classe 

social, a profissão e o status da pessoa.
4
 (KELLNER, 2001, p.336). 

 

Em nossa sociedade contemporânea, os códigos têm se manifestado de maneira 

mais difusa, de modo que não é possível o reconhecimento imediato às indicações 

citadas pelo autor, ainda que algumas destas possam ser excludentes: ao vermos um 

homem em traje social, dificilmente pensaremos que ele exerça a função de médico, por 

exemplo. 

Marcondes Filho nos auxilia na medida em que propõe “nos dedicarmos aos fenômenos 

comunicacionais e à sua emergência” (MARCONDES In: VEIGA, 2014, p. 4), 

sugerindo um método de estudo que 

 

implica buscar a ‘verdade’ embutida na própria experiência vivida. Trata-se, 

para Marcondes, de seu quase-método, ou metáporo, que consiste na observação 

de um fenômeno enquanto está acontecendo, buscando capturá-lo 

instantaneamente e sem conceitos, por meio da intuição sensível. (VEIGA, 

2014, p.5). 

 

                                                 
3 Palavra da Língua Inglesa para definir ‘alvo’. 
4 “O tipo ideal capaz de criar perfeita distinção entre sociedades tradicionais e modernas é, de certa forma, uma 

simplificação excessiva, mas estamos usando essa distinção para tentar salientar as características fundamentais que 

vinculam a indumentária, a imagem e a identidade nas sociedades modernas” (KELLNER, 2001, p.336). 
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Em contrapartida, Marialva Barbosa propõe um método que “poderia refletir 

numa maior complexidade das análises do campo científico comunicacional, em função 

da natureza processual das reflexões históricas” (BARBOSA, 2011, p. 145). 

Buscaremos manter um equilíbrio entre as metodologias na análise comparativa 

a seguir, com a intenção de compreender a hipótese de fidelização de clientes e 

abordando as marcas do grupo Prada sob uma ótica histórico-contemporânea, 

justificando a escolha do objeto no relatório da Forbes apresentado em 2013 – quando a 

grife foi apontada como uma das 14 marcas de moda mais valiosas do mercado
5
. 

 

 

2 Prada: tradição e novos clientes 

 

Criada em Milão em 1913 por Mario Prada, a Prada localizava-se na prestigiada 

Galleria Vittorio Emanuele II. A grife foi rapidamente considerada uma loja exclusiva e 

elegante que vendia malas de viagem, acessórios e artigos de luxo desenvolvidos em 

materiais finos e de sofisticada mão de obra. 

Contando com o favoritismo da aristocracia italiana e de membros da elite 

europeia; em 1919, a marca recebeu o mandado (warrant
6
) de ‘Fornecedor Oficial da 

Casa Real Italiana’
7
 e desde então está habilitada a exibir o brasão da Casa di Savoia, 

que figura abaixo da logo da marca até os dias de hoje (PRADA, 2017) de acordo com a 

Figura 1 á seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Também ocupando o 1176º lugar no ranking de 2000 maiores empresas do mundo, com um valor de mercado de 

mais de 25 bilhões de dólares. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/as-14-maiores-empresas-de-

moda-segundo-a-forbes/>. Acesso em 11/01/2017. 
6 “No Brasil, o warrant é um título de garantia emitido pela empresa encarregada da guarda e conservação de 

mercadorias, que poderão ser vendidas ou negociadas, e que atesta ao seu portador a propriedade do objeto em 

custódia”. (JUSBRASIL. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/296300/warrant>. Acesso em: 

03/01/2017). 
7 Tradução livre para Official Supplier of the Italian Royal Household. 
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FIGURA 1 – LOGO PRADA APLICADO AO PRODUTO E BRASÃO DA CASA DI 

SAVOIA EM DESTAQUE 

 

                                         

FONTE: A própria autora. Adaptado de Pinterest8 e Wikipedia9. 

 

Miuccia Prada (neta de Mario) e Patrizio Bertelli (marido de Miuccia e 

declarado o 17º homem mais rico da Itália, segundo a revista Forbes
10

) começaram a 

trabalhar juntos no final da década de 1970 e traçaram as bases de expansão 

internacional da marca. Patrizio abriu novos caminhos no setor de bens de luxo 

promovendo um controle de produção direto e interno, aplicando critérios de qualidade 

sem compromissos em todos os ciclos produtivos. Nesse processo, Miuccia foi a grande 

responsável pela expansão criativa da marca; seu talento e abordagem vanguardista 

permitiu que ela antecipasse e, muitas vezes, lançasse tendências de moda. Atualmente, 

a Prada se dedica a produzir uma variada gama de produtos que ofertam desde celulares 

(lançado em 2007, fruto da parceria com o grupo sul-coreano LG) á óculos, bolsas e 

roupas para o público feminino e masculino (PRADA, 2017).  

Em 1993 a grife abriu as portas da Miu Miu (apelido de Miuccia), marca criada 

com o intuito de ser um “playground de campo livre e criativo” (PRADA, 2017) de 

contraponto à estética minimalista da Prada, oferecendo um estilo “rebelde e sensual de 

vestir-se” (PRADA, 2017): de acordo com a teoria proposta por Lipovetsky, a nova 

marca poderia ser compreendida como parte do processo de ‘lifting comunicacional’ do 

grupo. Para o autor, é possível explicar na teoria de lifting comunicacional como o 

exagero deixa de existir na oferta e na procura – pois considera que o luxo abandona as 

grandes rupturas estilísticas – e reaparece no campo da comunicação dando lugar á um 

luxo que “dedica-se a recriar, de uma outra maneira, um espetáculo de excesso, um 

                                                 
8 Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/166070304982950669/>. Acesso em: 03/01/2017. 
9 Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Saboia#/media/File:Great_coat_of_arms_of_the_king_of_italy_(18901946).s

vg>. Acesso em: 03/01/2017. 
10 Disponível em: <http://www.forbes.com/profile/patrizio-bertelli/>. Acesso em 30/01/2017. 
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novo ‘desregramento’ de signos” (LIPOVETSKY, 2005, p.64), por “[...] não mais 

prevalecer sobre os outros pela suntuosidade ostensiva, mas fazer falar de si exibindo 

uma diferença provocante de ‘liberdade’” (LIPOVETSKY, 2005, p.64). O que o autor 

propõe é o fim do uso de símbolos da riqueza em primeiro plano, para um uso de 

‘signos “ousados’, destinados essencialmente a rejuvenescer a imagem de marca das 

casas de luxo” (LIPOVETSKY, 2005, p.64). Esse processo de rejuvenescimento 

centrado na nova marca pode ser sugerido na comparação da primeira campanha da Miu 

Miu em 1993 e da Prada, no mesmo período (Figura 2). 

 

FIGURA 2 – CAMPANHAS MIU MIU x PRADA EM 1993 

 

        
 

FONTE: A própria autora. Adaptado de Fortune11 e Pinterest12. 

 

Os primeiros desfiles da Miu Miu foram realizados em Nova York, Londres e 

Milão, porém a marca consolidou-se quando o selo foi exibido pela primeira vez em 

2006, na Paris Fashion Week daquele ano. Dotada do tino estilístico da alta-costura, mas 

também de um experimentalismo refinado (PRADA, 2017), a Miu Miu foi prontamente 

reconhecida pelo DNA exploratório de novos perfis de consumo do luxo, apontando 

para um público mais jovem dotado de um considerável poder aquisitivo. O 

posicionamento comunicacional do novo selo se apresentou como um campo de 

extrema importância, assim a ser definido: 

 

A estratégia de comunicação de Miu Miu é inspirada pelo seu ponto de vista de 

design. Suas campanhas publicitárias inovadoras, com fotógrafos de ponta, 

causam ansiedade para cada temporada. Mais do que apenas campanhas 

                                                 
11 Disponível em: < http://archive.fortune.com/galleries/2008/fortune/0808/gallery.prada_hits.fortune/2.html>. 

Acesso em: 30/03/2017. 
12 Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/333055334929050557/>. Acesso em: 30/03/2017. 
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publicitárias, a arte da campanha adiciona nuances e subtextos às próprias 

coleções, à profundidade e variedade que transmitem as camadas complexas da 

mulher Miu Miu. A tentativa é definir uma visão fluida, sem conflito, ainda que 

contraditória da feminilidade moderna. (PRADA, 2017. Disponível em: 

<http://www.pradagroup.com/en/brands/miu-miu>. Acesso em: 02/01/2017). 

 

Após o período de consolidação, a Miu Miu passou a promover campanhas 

razoavelmente similares às da marca que encabeça o grupo: as ‘nuances’ citadas no 

trecho acima ficariam cada vez menos plurais, promovendo uma possível aproximação 

entre os públicos de cada marca; isso poderia ser interpretado como a compreensão da 

trajetória de vida do consumidor em foco, promovendo uma transição amena na escolha 

da mercadoria. A hipótese é ilustrada nos frames abaixo (Figuras 3, 4 e 5). 

 

FIGURA 3 – FRAMES COMPARATIVOS DOS VÍDEOS DE CAMPANHA 

PRIMAVERA/VERÃO 2016 DAS MARCAS PRADA E MIU MIU (14’’ E 2’’), 

RESPECTIVAMENTE 

 

 
 

FONTE: A própria autora. Adaptado de Youtube13. 

 

FIGURA 4 – FRAMES COMPARATIVOS DOS VÍDEOS DE CAMPANHA 

PRIMAVERA/VERÃO 2016 DAS MARCAS PRADA E MIU MIU (31’’ E 5’’), 

RESPECTIVAMENTE 

 

 
 

FONTE: A própria autora. Adaptado de Youtube14. 

                                                 
13 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HjwI24-Xq2M> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=uJhHPSCfaxg>. Acesso em 30/03/2017. 
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FIGURA 5 – FRAMES COMPARATIVOS DOS VÍDEOS DE CAMPANHA 

PRIMAVERA/VERÃO 2016 DAS MARCAS PRADA E MIU MIU (35’’ E 15’’), 

RESPECTIVAMENTE 

 

 
 

FONTE: A própria autora. Adaptado de Youtube15. 

 

3 Uma perspectiva sobre fãs ao longo da trajetória de vida, métodos de pesquisa da 

comunicação e suas relações com o consumo 

 

A perspectiva apresentada por Harrington e Bielby destaca “a importância da 

atenção a mudanças nas normas etárias para compreender a adequação ou relevância do 

papel de fãs nos indivíduos” (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p.44); e nesse trabalho 

não se pretende comparar o conceito de fandom
16

 referenciados pelos autores às 

preferências de consumo em determinado grupo: apenas traçar um paralelo na tentativa 

de compreender a aparente fidelização material observada nos consumidores das marcas 

abordadas. Muito além de observar o consumidor como um constante admirador, 

pretende-se tratá-los sob a ótica de que a fidelização oferece “novas percepções sobre a 

identidade, as práticas e as capacidades interpretativas” (HARRINGTON; BIELBY, 

2016, p.28), proporcionando “uma consideração mais explícita dos diversos 

mecanismos e processos sociais que moldam o desenvolvimento e a trajetória de vida” 

(HARRINGTON; BIELBY, 2016, p.30).  

A constante, e cada vez mais frequente, similaridade apresentada entre as marcas 

extrapolaram os vídeos apresentados, já que além de sites modulados de maneira similar 

(Figura 4), as campanhas também passaram pelo desenvolvimento de equipes 

homogêneas, compartilhando dos mesmos profissionais no campo da fotografia, styling, 

                                                                                                                                               
14 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HjwI24-Xq2M> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=uJhHPSCfaxg>. Acesso em 30/03/2017. 
15 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HjwI24-Xq2M> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=uJhHPSCfaxg>. Acesso em 30/03/2017. 
16 “O termo pode se referir tanto ao conjunto dos fãs quanto ao estado e atitude de ser um fã. Nossa tradução variou 

de acordo com o contexto. (N.T.)”. (HARRINGTON; BIELBY, 2016, p.28). 
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cabelo, maquiagem e design de set; Steven Meisel, Olivier Rizzo, Guido Palau, Pat 

McGrath e Mary Howard, respectivamente.  

Também podemos observar na cartela de cores proposta (tanto na coleção 

quanto na campanha), nas padronagens, tecidos e casting de modelos, semelhanças 

recorrentes: uma breve e superficial conclusão se considerarmos que o simbolismo 

fundamental das marcas não pode ser absorvido através de vídeos de menos de um 

minuto. 

 

FIGURA 4 – PRINT SCREENS DOS SITES DA PRADA E MIU MIU, 

RESPECTIVAMENTE 

 

 
 

FONTE: A própria autora. Adaptado de Prada17 e Miu Miu18. 
 

A natureza presentista dessa análise, “diz respeito à natureza de nossa 

experiência com o processo (...) e à dimensão de nossa transformação” (MARCONDES, 

2014, p.5), pressupondo uma objetividade radical, favorecendo os processos intuitivos e 

sensíveis, nos associando ao ‘metáporo’ de Marcondes Filho.  

Nesse ponto a análise visual apresentada, ao mesmo tempo em que nos beneficia, limita 

o campo onde os procedimentos históricos de uma marca de luxo são basilares na 

construção da identidade nos permitindo dar-lhe sentido cultural. Marialva nos 

posiciona na pesquisa dos fenômenos de maneira lúcida, lembrando que: 

 

não devemos assumir apenas que o presente é o lugar da comunicação. Nada 

começa hoje. A mesma lógica processual que governa a reflexão em torno das 

práticas comunicacionais governa também o olhar histórico. O momento atual é 

resultado de um jogo acumulativo dos processos que começaram muito antes de 

nós. (BARBOSA, 2011, p. 149). 

 

E é precisamente nesse ‘jogo’ que as marcas de luxo se consolidaram: a tradição 

estabelecida resultou desse acúmulo de processos, que nos permite compreender as 

                                                 
17 Disponível em: <http://www.prada.com/en.html?cc=WW>. Acesso em: 18/11/2016. 
18 Disponível em: < http://www.miumiu.com/en?cc=AP>. Acesso em: 18/11/2016. 
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grifes como uma das condições de distinção de identidade e de representação social. Por 

mais simplificada que possam parecer leituras relativas aos códigos das roupas, estas, 

auxiliadas pelos processos históricos e simbólicos das marcas, nos possibilita fazê-las 

com uma breve segurança encabeçada pela noção cultural. 

 No entanto, Miller nos refreia para que, apressadamente, não façamos da análise 

da indumentária algo superficial; “o conceito de pessoa, a percepção do eu e a 

experiência de ser um indivíduo são radicalmente diferentes em tempos diferentes e em 

lugares diversos, e parcialmente em relação às disparidades de indumentária” 

(MILLER, 2013, p.63). Mais; lembra-nos que “à superfície, encontra-se a vestimenta, 

que pode nos representar e revelar uma verdade sobre nós, mas também pode mentir” 

(MILLER, 2013, p.22). Por esse motivo as relações com (e entre) as grifes de luxo 

apontadas podem espelhar algum sentimento de conforto; um campo onde se podem 

reiterar os discursos apreendidos ao longo da trajetória de vida nas relações culturais 

que vivenciamos. 

 

4 Considerações Finais 

 

A perspectiva adotada na análise comparativa das campanhas audiovisuais 

prioriza o enfoque do fenômeno em uma abordagem contemporânea, ponderando sobre 

comportamento. No entanto, é o caráter histórico que fundamenta a construção 

identitária, simbólica e fidelizadora na relação grife-consumidor. Ao criar uma marca 

que enfoca um público mais jovem, aparentemente, o grupo Prada intencionou criar um 

enlace temporal no consumo de produtos similares em forma, conceito e custo.  

Ao tratarmos de produtos mais populares, é possível que identifiquemos com maior 

facilidade as hipóteses levantadas no texto como é o caso de produtos de higiene que 

dispõem de mercadorias que atendem o consumidor desde os primeiros meses de vida, 

até a fase adulta. A gama de exemplos é vasta e se aspira que, eventualmente, o leitor 

disponha de suas próprias referências de fidelização ao longo da trajetória de vida – 

produtos cotidianos, módicos, e despretensiosos que tangenciam a memória histórica, 

afetiva, simbólica e cultural. 
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