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Resumo 
 
A partir do grande sucesso da banda Kiss, dentro e fora dos palcos, o presente artigo 
teve como objetivo realizar um estudo de caso sobre a trajetória da banda enquanto 
marca, analisando a aplicação dos conceitos de branding e relações públicas, que 
contribuíram para que ela se consolidasse por sua música e também pelo seu mix de 
produtos. Para uma realização mais profunda dessa análise, foram explorados os 
conceitos e aplicabilidades de branding e de lovemarks, tal como seus resultados para a 
banda. 
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Introdução 

 O tema deste artigo nasceu a partir de um simples objetivo: compreender e 

expor um bastidor publicitário de um ícone do rock. O principal produto e carro chefe 

da banda Kiss, com certeza foi e sempre será sua música. Mas o que o Kiss nos ofereceu 

- e ainda oferece - não se limita apenas à produção musical, mas vai até diversos 

produtos e serviços de sua própria identidade, que conquistam fãs e não fãs (de sua 

música), de todo o mundo. 

Analisaremos quais foram os passos tomados pelo grupo no caminho do sucesso 

e, do relacionamento que a banda construiu com todos os públicos que ela conseguiu 

atingir (e de que maneira ela conseguiu, efetivamente, fazer isso). Afinal, segundo 

Kevin Roberts: 
As conexões emocionais com os consumidores devem estar na base de todas 
as nossas jogadas geniais de marketing e táticas inovadoras. Marketing viral, 
marketing de guerrilha, marketing de entretenimento, marketing de 
experiência - todos podem atrair a atenção, se forem feitos direito, mas, uma 
vez que a conquistam, não têm muito lugar para colocá-la, nada a acrescentar, 
nada para valorizar ou se preocupar. (ROBERTS, 2005, p. 34) 
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A seguir, mostraremos todos os caminhos teóricos tomados em nossa análise da 

banda, começando por um cenário mais genérico: o mundo da música. Após isso, 

partiremos para uma investigação focada na banda, em branding, relações públicas, 

publicidade ligada ao entretenimento e, para finalizar nossa metodologia, nos 

aprofundaremos no conceito de "lovemarks". 

 

Metodologia 

 

1. Música 

Para começarmos a analisar a banda, todo seu cenário e contexto, precisamos, 

antes, entender um pouco sobre a música em si. 

Desde o início da humanidade, o som esteve presente. Seja em tambores, flautas 

de ossos ou mesmo no corpo humano: a sonoridade teve diversos significados, assim 

como continua ganhando novos a cada dia. 

Atualmente, a música se tornou muito mais que um mero entretenimento, 

abrindo novas portas para ela mesma todos os dias. Ligando isso à um meio mais 

comercial, podemos ver a utilização genial de trilhas sonoras em filmes, comerciais, 

jingles e tudo que permeia nossos tímpanos no dia a dia. Guto Nascimento, escritor do 

livro "Music Branding, qual o som da sua marca?", comenta que a música é como uma 

ponte mágica, a qual é capaz de construir e dar sentido aos mais diversos tipos de laços. 

É possível provocar novas associações na mente das pessoas (p. 45).  

No entanto, a maioria dos exemplos se voltam para marcas que utilizam da 

música, ou melhor, do Music Branding - um tipo de abordagem estratégica de 

marketing que, segundo Guto, vê a música como uma mídia em si e não apenas como 

um complemento (p.46). Agora, quando nos deparamos a um exemplo em que a marca 

é, de fato, sua própria música, conseguimos enxergar uma pequena clareira em tudo que 

o Kiss criou e fez até hoje. Tudo permeou e permeia a música. Esse é um dos primeiros 

itens em que a banda acertou, afinal a música já estava com eles e, a partir dela, todo o 

resto foi criado. E isso é muito poderoso, como Guto comenta: 
SONS ESTÃO AQUI, lá, e em todo lugar. Se planejados e aplicados 
corretamente, uma marca pode, através deles, transformar a forma como as 
pessoas enxergam o mundo, modificando percepções, preferências e 
prioridades. Nesse sentido, aplicar Music Branding significa criar intensas 
conexões emocionais entre público e marca por meio do som. 
(NASCIMENTO, 2013, p.62)  
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Bill Roedy (2011), no livro "Negócios no ritmo da música", traz toda sua 

experiência com o crescimento da MTV pelo mundo. Sendo um dos principais nomes 

por trás do sucesso de uma das maiores potências do mundo da música, Bill reforça todo 

o pensamento de Guto, com uma simples frase, que se aplica perfeitamente à sua 

criação: "A música era o idioma falado pelos jovens" (p.40). Para outras marcas, o 

pensamento pode ser o mesmo, afinal, como já mencionamos aqui, a música está 

presente com seus diversos significados para todos, em todos os momentos. 

Agora, com uma base um pouco maior sobre o mundo da música, 

mergulharemos em outros universos que fizeram parte da criação do nome Kiss. 

 

2. KISS 

A banda já teve diversas formações, todas as vezes com 4 membros. Mas quem 

sempre fez parte do elenco foi Paul Stanley e Gene Simmons, seus membros 

fundadores. 

O Kiss nasceu em Nova Iorque, em meio à uma "era" de rock teatral, liderada 

por Alice Cooper, onde eles buscavam de todas as maneiras possíveis, entregar a maior 

excitação possível no palco, sempre influenciado por grandes bandas como os Rolling 

Stones e The Who. Foi nessa tentativa de "aparecer", que as máscaras dos personagens 

da banda nasceram. Gene Simmons discorre sobre o nascimento da maquiagem no livro 

Nothin' to Lose - A formação do Kiss (livro construído quase totalmente por citações 

das pessoas que estiveram envolvidas com a banda): 
Começamos a usar maquiagem quando Alice [Cooper] a tirou, quando David 
Bowie a deixou, quando o Genesis achou que não era legal usá-la. Estávamos 
realmente encantados com o conceito de sermos capazes de mergulhar em 
nossas próprias fantasias... - Gene Simmons em Nothin' To Lose (SHARP, 
2013, p. 52) 
 

No entanto, eles não eram os únicos a adotarem esse estilo em Nova Iorque. 

Diversas bandas tinham esse estilo "glitter", como os New York Dolls, os Brats, o Street 

Punk e assim em diante. A banda precisava se destacar daquela mesmice encontrada na 

capital americana. E todos seus membros batalhavam por isso, como Peter Criss, 

primeiro baterista da banda, mostra: 
Eu costumava circular pelo Brooklyn bem de manhãzinha para pendurar os 
anúncios dos nossos shows. Ace fazia a mesma coisa no Bronx. Gene 
trabalhava num escritório e conseguia imprimir coisas. Erámos todos muito 
despachados; era incrível. - Peter Criss em Nothin' To Lose (SHARP, 2013, 
p. 63) 
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Os primeiros fãs da banda vieram de cidades grandes como Detroit, que era 

recheada de fábricas, indústrias e sistemas de produção em massa. Em meio a esse 

cenário caótico e deprimente, o Kiss surgiu com músicas pesadas, para acompanhar o 

ritmo da cidade. No entanto, um dos maiores diferenciais da banda, foi focar também 

em mercados secundários. Ou seja, a banda fazia turnês para as cidades onde nenhuma 

outra banda queria, ou até imaginava tocar.  
As maiores cidades têm acesso aos maiores talentos... [mas] boa parte do país 
era ignorada pela maioria das bandas. Sempre acreditei que não se escolhe 
onde nascer. Não se trata de um estigma pelo qual se deve ser punido. Nós, 
basicamente, íamos a qualquer lugar. Estávamos com as massas. Éramos 
operários. - Paul Stanley em Nothin' To Lose (SHARP, 2013, p. 430) 

 

Além disso, outro fator que foi crucial para o crescimento da banda, foram as 

relações públicas. Desde seus primeiros anos, a banda já possuía uma das maiores 

agências de RP ao seu lado: a Rogers & Cowan, que era muito forte no ramo de 

entretenimento, tendo como clientes vários atores e atrizes, bandas e outros 

influenciadores. 

Quem cuidava da conta do Kiss era Carol Ross, vice-presidente da divisão 

musical da agência. Carol também participa diversas vezes do livro Nothin' To Lose e, 

conta que embora a banda entendesse de publicidade (e isso facilitasse um pouco seu 

trabalho), a imprensa - e até mesmo a Rogers & Cowan - não tratava a banda com 

seriedade. Ela precisava encontrar uma maneira de mostrar o grupo para a mídia. 

Podemos dizer que dois caminhos tomados por Carol, conseguiram efetivamente 

fazer isso. O primeiro, foi o aprofundamento nas origens dos personagens da banda: 

"Ajudei o grupo a construir uma história de fundo, e isso começou a melhorar um pouco 

as coisas." (SHARP, 2013, p. 424). Já o segundo caminho, não foi exatamente trilhado 

por Carol. Ela apenas utilizou a força do Kiss Army, fã clube oficial do Kiss, para abrir 

as cortinas para a banda. 
Quando o Kiss Army se formou, tornou-se um sistema de apoio tão poderoso 
para a banda que nada mais importava. Consegui usar o Kiss Army como um 
meio para chegar à imprensa também... às vezes, pedia que alguns fãs do Kiss 
falassem com a imprensa. - Carol Ross em Nothin' To Lose (SHARP, 2013, 
p. 467) 
 

O Kiss Army foi criado por Bill Starkey e seu irmão Jay, com um simples 

objetivo: fazer o Kiss ser tocado nas rádios. O fã clube fazia suas próprias camisetas de 

banda e ligava incessantemente para as estações de rádio. Bill comenta que, "O Kiss 
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Army se tornaria o nome para reconhecer todos os fãs do grupo. Toda banda tem fãs, 

mas quem pode dizer que tem um exército?" (SHARP, 2013, p. 467). 

O fã clube ajudou muito o grupo em sua ascensão. Atualmente ele é um dos 

grandes sinônimos da marca Kiss, assim como todos os produtos criados pela patente da 

banda, que vão de bonecas infantis, até redes de restaurantes. O merchandising 

desenvolvido, também é verdadeiramente notório e, merece uma análise mais profunda. 

Nos próximos tópicos, por meio de métodos e obras já consolidadas, 

mostraremos quais foram os passos que a banda tomou para conseguir atingir diversos 

outros públicos (além dos fãs do universo da música), ser lembrada cada vez mais e se 

efetivamente o Kiss "saiu" dos palcos e inovou o mundo do entretenimento e negócios 

de maneira singular. 

 

3. Branding 

Para iniciarmos uma análise sobre o mundo das marcas, buscamos alguns dos 

principais conceitos de branding, assim como qual é a representação das marcas no 

cenário atual e, quais processos iniciais devem ser tomados para que toda sua 

construção seja mais eficaz, assim construindo uma conversa mútua com seu público. 

Rafael Sampaio comenta: 
A marca, do ponto de vista do consumidor, é a síntese de experiências reais e 
virtuais, objetivas e subjetivas, vividas em relação a um produto, serviço, 
empresa, instituição ou, mesmo, pessoa. Ela representa um conglomerado de 
fatos, sentimentos, atitudes, crenças e valores que se relacionam àquele 
conjunto de nome (s) e símbolo (s), diretamente, e em relação tanto às outras 
marcas da mesma categoria como a todas que fazem parte de seu universo 
vivencial. (SAMPAIO, 2002, p. 25) 

 

Para que o consumidor se identifique com uma marca, ela deve responder às 

suas expectativas. Sendo assim, ela deve oferecer algo único ao olhar do consumidor. 

Algo que a destaque da multidão e, além disso, a mantenha em sua memória. Esse 

destaque está em sua personalidade, está na maneira com que ela conversará com seu 

público, ditando para onde o relacionamento entre eles caminhará. Kevin Lane Keller e 

Marcos Machado, confirmam isso: "A personalidade da marca reflete como as pessoas 

se sentem em relação a ela como resultado do que pensam que a marca é ou faz, de 

como é comercializada e promovida etc." (KELLER; MACHADO, 2006, p. 53). 

Atualmente, as marcas mais bem-sucedidas são facilmente reconhecidas ao 

redor do globo. Suas cores, símbolos e nomes, travam uma grande batalha na mente dos 

consumidores, que elegem a melhor delas, baseando-se em seus anseios e suas 
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necessidades. Keller e Machado, afirmam que a recordação de uma marca, vai além de 

seu nome: 
Mas a lembrança de marca envolve mais do que os clientes apenas 
conhecerem o nome da marca e já a terem visto. Envolve ligá-la – seu nome, 
logo, símbolo e assim por diante – a certas associações na memória. 
Especificamente, construir lembrança de marca implica ajudar os clientes a 
entender a categoria de produto ou serviço de que faz parte..., todavia, em um 
âmbito mais amplo e abstrato, a lembrança de marca também implica 
assegurar que os clientes saibam quais das suas 'necessidades’ a marca, 
mediante esses produtos ou serviços, foi criada para satisfazer” (KELLER; 
MACHADO, 2006, p. 49). 

 

Esses valores que a marca possuí ou conquista, são englobados pelo termo 

Brand Equity. Rafael Sampaio explica que esse conceito "pode espantar à primeira 

vista, mas na verdade trata-se simplesmente do conceito de 'valor da marca', ou seja, de 

como a força de determinada marca pode ser convertida em valor para o produto/serviço 

em si e para a empresa que a possui." (2002, p. 84). 

Para nossa análise da banda, esse conceito é muito importante, pois o grupo 

sempre tentou aumentar o universo do Kiss. Primeiramente, seus rostos estão 

estampados em quase todos os seus produtos. Essa é a marca registrada deles. Para as 

pessoas que já eram fãs de suas músicas, isso transforma tudo em uma experiência 

muito mais sensorial e imersiva, ou seja, a marca vale ainda mais para elas. A marca se 

torna uma definição de quais interesses essas pessoas possuem e, quando alguém 

encontra uma marca que tenha uma ligação forte com ela, um relacionamento duradouro 

nasce. 
Por fim, talvez a mais forte afirmação de fidelidade de marca é quando os 
clientes se dispõem a investir tempo, energia e dinheiro além daqueles gastos 
durante a compra ou o consumo da marca. Por exemplo, os clientes podem 
decidir entrar para um clube voltado para a marca e trocar correspondência 
com outros usuários ou com representantes da marca. Podem decidir também 
visitar sites na Internet relacionados com a marca, participar de salas de bate-
papo e assim por diante. Nesse caso, os próprios clientes tornam-se 
embaixadores da marca e ajudam a estreitar os laços da marca com outras 
pessoas. (KELLER; MACHADO, 2006, p. 56) 

 

Essa fidelidade é algo natural, que não pode ser forçado. As marcas não podem 

impor isso aos seus consumidores. Apenas devem seguir os passos corretos e tentar 

conquistá-los aos poucos. No entanto, ainda nos aprofundaremos melhor no conceito de 

Lovemarks no decorrer deste artigo, o qual analisa a ideia de "fidelidade além da razão" 

que as pessoas possuem sobre uma marca.  
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4. Relações públicas 

Com o intuito de conseguirmos uma visão mais aprofundada sobre o papel das 

relações públicas na construção da identidade da banda, se faz necessário conceituar e 

aplicar as premissas das relações públicas. Serão analisadas sobre a perspectiva das 

autoras Cleuza Cesca e Margarida Kunsch. 

Kunsch afirma que: 
 As relações públicas, em resumo, gerenciam o lado 

institucional das organizações como um todo, através da análise de público 
ao buscar entender o que pensam e como reagem, da supervisão e 
coordenação da comunicação com esse público e da previsão e 
gerenciamento de possíveis crises e conflitos (KUNSCH, 2003, p. 95). 

 

Cleuza Cesca, complementa essa visão. Para ela, a prática comunicacional visa 

então, provocar no público percepções e comportamentos que sejam favoráveis à 

organização. Para ela, cabe ao relações-públicas o papel de planejador, executor e 

avaliador de todo o plano de planejamento de comunicação (CESCA, 2006, p. 215). 

Como podemos ver, ambas as autoras discutem a importância do profissional de 

relações públicas, tal qual a sua atribuição dentro do ramo da comunicação, que deve ser 

alinhada com as posições de branding e o posicionamento de marketing da companhia. 

Com a transformação do status de “banda” para “marca”, é perceptível o 

trabalho de diversas áreas de comunicação por trás dessa mudança. Gene Simmons, 

baixista e fundador da banda, é tido como um “entusiasta de relações públicas” e possui 

uma empresa de Marketing chamada Simmons Abramson Marketing.  

Um exemplo desse entendimento da banda sobre certas ferramentas de 

comunicação, pode ser visto exatamente antes do lançamento do álbum Alive, onde o 

diretor de arte que cuidava do lançamento do disco, propôs que a banda fizesse uma 

mensagem para os fãs, acompanhando o disco. A banda escreveu bilhetes à mão, que 

foram fotografados e inseridos nas embalagens do LP (Dennis Woloch em Nothin' To 

Lose, SHARP, 2013, p. 496). A experiência do fã se tornava muito mais pessoal. 

Com isso, a preocupação da banda em alinhar seu posicionamento, com seus 

interesses, se torna evidente. O grupo buscou diversas estratégias de comunicação, 

pensando em melhor aproveitar sua divulgação e, também construir uma relação mais 

forte com seus fãs. As relações públicas, com certeza tiveram suma importância nisso.  
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5. Publicidade e entretenimento  

Para uma melhor compreensão de como a publicidade é ligada com o 

entretenimento e, de que forma o Kiss conseguiu juntá-las e aplicar ela em sua ascensão, 

iniciamos uma análise sobre como os formatos de publicidade estão mudando. 

Atualmente, as marcas devem pensar além da simples exposição de seu produto, 

trazendo um conteúdo relevante para que o usuário acredite e capte, de maneira mais 

sutil, a mensagem pretendida. Isso começou com a mudança dos modelos de anúncio e 

formas de se conectar com o consumidor. As experiências das pessoas com as marcas 

devem durar mais que um comercial de televisão. Scott Donaton comprova isso, 

denotando a mudança de uma publicidade rápida, para um entretenimento mais longo: 

"Publicidade de longo formato, assim chamada, porque ela dura mais do que 30 ou 60 

segundos dos comerciais, possuindo assim um valor intrínseco como diversão." 

(DONATON, 2008, p. 32) 

Essa é apenas uma das novidades no mercado publicitário. Ebele Wybenga 

(2015) contribui com um pensamento de suma importância, declarando que na hora das 

marcas produzirem conteúdo, elas devem lembrar que os usuários estão mais aptos a 

ouvirem uma boa história de 30 minutos, que um comercial de 30 segundos: 

"Surpreenda sua audiência com histórias originais e interessantes que são moldadas para 

suas necessidades e obsessões." (WYBENGA, 2015, p. 145). Continuando a linha de 

raciocínio de Scott Donaton, além das marcas manterem o relacionamento por mais 

tempo com seu consumidor, elas também devem ter um tom de voz adequado ao 

fazerem isso, deixando o anúncio cada vez com menos cara de propaganda: "Se eles não 

derem seu recado de maneira divertida, não nos interessaremos por eles. Não é o fim do 

comercial que não diverte; é o fim de tudo o que não diverte." (DONATON, 2008, p. 

36). 

Esse entretenimento do qual começamos a falar, não está somente em músicas 

ou filmes, mas nas mais variadas maneiras que possam existir de entreter um 

consumidor. Hoje, marcas criam aplicativos, financiam startups e contribuem com os 

mais variados projetos, indo de televisões para celulares, de livros para eventos e até 

produtos. Todos com o mesmo objetivo: manter sua marca sempre presente. Daniel 

Galindo, confirma isso: "Hoje, o entretenimento diz respeito a filmes, rock, romances 

sanguinários, histórias em quadrinhos, televisão, jogos eletrônicos, cultura de massa, 
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sendo basicamente uma forma de experiência sensória prazerosa." (GALINDO, 2003, 

s/p). 

A banda atingiu seu destino quando utilizou outros artifícios, além da música, 

para crescer, expandindo para um universo de merchandising. Em um dos primeiros 

shows da banda, um fã utilizou uma jaqueta feita por ele mesmo, com a foto do grupo. 

Na mesma hora, Gene segurou Bill Aucoin, empresário da banda, e o mostrou o 

potencial que aquela simples imagem deles, poderia ter. O Kiss começou criando livros 

de suas turnês e soube (e ainda sabe) explorar profundamente esse universo de 

merchandising que se abria à sua frente. Atualmente, a banda possui suas próprias 

camisetas, fivelas de cintos, revistas em quadrinhos onde os membros da banda são os 

heróis, preservativos, bonecos, babadores, vinhos e até caixões personalizados. Além 

disso, para ligarmos um pouco mais o Kiss com o entretenimento (fora da música), 

podemos trazer alguns exemplos que demonstram a experiência do usuário com a 

marca, como um campo de golfe da banda, em Las Vegas, um time de futebol 

americano e uma rede de cafeterias, restaurantes e cervejarias. Tudo isso, ao lado do 

nome da banda. 

Esses exemplos, dados anteriormente, mostram como o Kiss também conseguiu 

entreter seu público fora dos palcos. Gene Simmons, em uma entrevista à revista 

Billboard (nov. 2012, p. 44), comenta que nunca houve um critério para definir quais 

produtos eles criariam: "A maioria dos produtos que você pensar é ok como 

merchandising... e temos muito mais coisas planejadas, mas tudo começa com música". 

Scott Donaton afirma que: "à medida que se torna a cada dia mais fácil para o 

consumidor se esquivar das mensagens publicitárias, torna-se urgente para os 

publicitários descobrirem novos modos de chamar a atenção do consumidor." 

(DONATON, 2008, p. 37). Sejam com redes de cafeterias personalizadas ou histórias 

em quadrinhos, tudo isso denota o ponto em que queremos chegar: existem diversas 

formas de conversar com seu público e, um novo tipo de comunicação está tomando 

lugar, onde não existe o "comunicar por comunicar", mas sim comunicar a fim de 

realmente entreter o consumidor. Em todos esses anos, o Kiss vem mostrando que sabe 

fazer isso muito bem. 

Além de todas essas exigências midiáticas, temos um mercado cada vez mais 

segmentado e, isso exige uma comunicação mais específica e que supra as necessidades 

e desejos de um público que anseia por novidades e experiências.  
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Estamos testemunhando a fragmentação do mercado na medida em que as 
pessoas tendem cada vez mais a formarem pequenos segmentos de acordo 
com seus gostos pessoais. Falar com o público em massa é uma tarefa cada 
vez mais difícil. (John Hegarty APUD DONATON, p. 28) 
 

Dessa forma, a banda tenta conquistar os consumidores, ao proporcionar uma 

experiência que vai além do âmbito sonoro. Isso demonstra uma maturidade 

mercadológica, uma boa visão sobre o panorama atual e, um ponto de vista 

diferenciado, focando nos interesses dos consumidores da banda, enquanto marca. 

 

6. Lovemarks 

Entramos agora em um conceito mais reservado, o de "lovemark" - uma marca 

que as pessoas realmente amam e a defendem a qualquer custo. 
Havia alguém dizendo que branding era o começo! Passado. O que você 
precisa fazer é avançar além da marca, para as emoções que tornam mais 
profundo o relacionamento com seu consumidor ou seu público potencial. - 
Alan Webber em Lovemarks - O futuro além das marcas (WEBBER, 2005 
apud ROBERTS, 2005, p. 67) 

 

Começaremos esse item de uma forma diferente: analisando um pouco da banda, 

antes de ligá-la a ótica das lovemarks. Todos os membros do Kiss, incluindo 

(principalmente) Bill Aucoin, o empresário da banda, já pensavam que no início, a 

imagem da banda e consequentemente a experiência de todos com ela (sejam eles fãs da 

música, ou apenas conhecedores de sua existência), seria mais importante que sua 

música. Com isso, as máscaras apareceram. Influenciados por um novo formato 

musical, puxado por Alice Cooper e outras bandas de glam metal (um estilo de metal 

que trazia visuais extravagantes), assim como retornando às raízes do teatro Kabuki, 

teatro japonês do fim do século XVI simbolizado por uma estilização dramática e pelas 

maquiagens dos atores. 

As maquiagens formavam toda a bruma que a banda precisava para chamar a 

atenção em seu início.  
Quando chegávamos nos aeroportos, o alvoroço da mídia tentando tirar fotos 
da banda sem a maquiagem era incrível. Eles colocavam máscaras ou 
cachecol para proteger o rosto. Foi um grande golpe publicitário, criou um 
barulho enorme. - Mick Box, guitarrista do Uriah Heep, para quem o Kiss 
abria shows, no livro Nothin' to Lose (SHARP, 2013, p. 403) 

 

Kevin Roberts define que, para que uma marca se torne uma lovemark, ou seja, 

conquiste o amor/paixão das pessoas, ela deve atender (no mínimo) aos seguintes três 

atributos: mistério, sensualidade e intimidade. Iremos mergulhar profundamente em 
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cada um desses atributos, para podermos efetivamente entender se o Kiss está inserido 

em todos eles. 

Primeiramente, analisaremos o mistério. O item que para Roberts, estaria sempre 

no "topo de sua lista". Mas o que exatamente é o mistério? O autor define esse ponto 

como algo que não é dado de mão beijada para as pessoas. Um lugar onde a mágica não 

é revelada. 
O mistério desencadeia a emoção. Soma-se à complexidade dos 
relacionamentos e das experiências. Manifesta-se nas histórias, nas metáforas 
e nos personagens icônicos que conferem uma textura a um relacionamento. 
O mistério é fundamental para criar fidelidade além da razão. (ROBERTS, 
2005, p. 85) 

 

Para ligarmos esse conceito com a banda, é necessário analisar suas roupas e 

maquiagens. Existe uma grande chance de que elas façam mais sucesso que suas 

músicas. O mistério está logo atrás das máscaras, logo atrás de todo o espetáculo criado 

pela banda no palco, afinal, o show é uma verdadeira peça de teatro, com todos seus 

atos, cenas e atores muito bem definidos. Atores que interpretam alguns dos maiores 

personagens que o cenário mundial da música já viu. 

Para começarmos a falar da sensualidade, analisamos uma das bases desse item: 

os sentidos humanos. São eles que tornam qualquer experiência com uma marca, muito 

mais significante, duradoura e excepcional, fazendo com que aquele momento 

permaneça na memória das pessoas, por muito mais tempo. Conforme Roberts, "Os 

sentidos nos alertam, provocam, advertem e enchem nossos corações de alegria. Eles 

nos têm protegido e enriquecido ao longo da história evolucionária." (ROBERTS, 2005, 

p. 85) 

O Kiss também seguia uma linha semelhante, sempre tentando fazer com que o 

ingresso pago pelos seus fãs, valesse ao máximo. Esse foi um dos motivos que fizeram 

com que a banda não apenas tocasse músicas, mas que ela contasse uma verdadeira 

história no palco, assim como fora dele. O storytelling caminhou ao lado da banda desde 

a primeira pincelada de maquiagem no rosto e, continua com ela até os enormes shows 

que a banda realiza atualmente. Joyce Bogart - Trabulus, ex-coempresária do Kiss, 

mostra que esse sentimento corria por todos que trabalhavam para tornar os espetáculos 

possíveis: 
Ira Blacker, da ATI, e eu costumávamos brigar. Ele dizia: "Não posso pagar 
um adiantamento; você está gastando muito dinheiro com equipamento. 
Deixe o equipamento em casa; é caro demais" E eu respondia "Você não 
entende: não é apenas a música; é o show. Estamos criando uma 
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experiência". - Joyce Bogart - Trabulus, ex-coempresária do Kiss, no livro 
Nothin' to Lose (SHARP, 2013, p. 215) 

 

Com muita pirotecnia, luzes, cordas, suor e sangue falso, a banda aguçava os 

mais diversos sentidos do público. A sensualidade era despertada em cima do palco, 

enquanto a banda tocava, mas seus efeitos conseguiam (e conseguem) permanecer em 

todos os outros produtos da banda. 

Partindo para o último item da lista de Kevin Roberts, a qual tenta compreender 

por quais fatores uma marca se torna uma Lovemark, temos a Intimidade. Segundo 

Kevin, esse item se desmembra em três faces: empatia, compromisso e paixão. 

A intimidade, segundo o autor, utiliza da empatia para entender as emoções dos 

outros. Ele diz que somente ouvindo as pessoas, conseguimos respondê-las 

adequadamente. 
Com empatia, flertes se tornam casos de Amor duradouros. Sem empatia, 
você não cria emoção nem Intimidade - e pode esquecer tudo sobre 
sinceridade e transformar a visão do consumidor. (ROBERTS, 2005, p. 136) 

 

O Kiss alvejou esse item quando entendeu o tipo de música que as pessoas 

desejavam e, onde elas precisavam, então realizando turnês pelas cidades pequenas dos 

Estados Unidos. 

Já o compromisso diz respeito à uma certa "prova" de que um relacionamento 

duradouro existe. Roberts considera esse um dos atributos mais importantes e exigentes 

das Lovemarks, afirmando que, "o compromisso pode transformar a fidelidade... em um 

estado de conscientização real impregnado de emoção verdadeira - Fidelidade Além da 

Razão." (ROBERTS, 2005, p. 139).  

A banda conseguiu construir esse atributo junto de seus fãs, com a criação do 

seu fã clube, o Kiss Army. Seguindo os passos que Roberts enumera, os fãs começaram 

a vestir a camisa da banda e defendê-la a qualquer custo. Gene Simmons dizia que 

"Havia uma sensação real de fanatismo, e os fãs se sentiam ligados não apenas à banda, 

mas entre si. E quem tivesse coragem de se maquiar também se tornaria uma estrela. 

Isso continua até hoje." (SHARP, 2013, p. 468). 

E por último, na paixão, Roberts diz: "Sem paixão, os planos mais bem traçados 

podem se deteriorar e perecer. Analisá-la é perda de tempo. Tê-la é uma benção e um 

dom." (ROBERTS, 2005, p. 142). Por ser um assunto muito difícil de ser "mensurado", 

basta direcionarmos nosso olhar para a impetuosidade da banda em toda sua história, 
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enquanto almejava passar uma experiência única para seus fãs e, para todo seu leque de 

produtos e serviços envolvendo sua música. 

 

Metodologia 

Neste artigo, realizamos um estudo de caso onde nosso objeto de estudo foi a 

banda Kiss. YIN afirma que o estudo de caso é a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real (YIN, 2005, p.11). Seguindo esse pensamento, utilizamos 

da pesquisa exploratória, que segundo Malhotra tem como objetivo explorar um 

problema ou uma situação para prover critérios e compreensão (MALHOTRA, 2001, 

p.106) e também da pesquista descritiva que, segundo o mesmo autor, é um modelo de 

pesquisa que tem como principal objetivo descrever as funções ou características de 

alguma coisa (MALHOTRA, 2001, p.108). Tudo isso, com um objetivo em comum: dar 

veracidade aos conceitos abordados, procurando entender como o Kiss deixou de ser 

uma banda e se tornou uma marca.  

Dessa forma, buscamos em fontes bibliográficas informações sobre a banda e 

sobre os conceitos que definimos como decisivos para que ela se tornasse uma marca; 

na internet, em artigos sobre o mesmo assunto e, também em documentários da banda, 

revistas e qualquer fonte que nos pudesse dar um plano de fundo mais claro da banda, 

para entendermos sua ascensão, juntamente com suas práticas de marketing. 

  

Conclusão 

Para a conclusão deste projeto, analisamos a banda dentro de 5 principais áreas: 

música, branding, relações públicas, publicidade e entretenimento e lovemarks. 

Na primeira esfera, podemos ver que a música em si pode ser muito mais que 

um entretenimento ao se transformar e adquirir o status de empreendedorismo. Ao 

sempre tratar e posicionar a banda como uma marca, cria-se a partir da música, um 

negócio. 

Ao analisarmos a parte de branding, nos deparamos com diversos conceitos que 

mostram como um consumidor pode se relacionar de maneiras melhores com uma 

marca e, conforme fundamentado anteriormente, o Kiss se encaixa em diversos deles: 

desde a experiência proposta aos consumidores, até os produtos criados a partir da 
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marca. Em outra área de igual importância, temos as relações públicas. Aqui, vemos um 

dos maiores crescimentos da banda, afinal, essa ferramenta esteve presente desde os 

primeiros álbuns lançados. Estratégias de comunicação institucional e de 

relacionamento, fizeram com que fosse criada uma relação mais forte com seus fãs, 

trazendo assim, um diferencial. 

Avançando para publicidade como entretenimento, vemos que a banda obteve e 

obtém total sucesso ao lançar produtos para expandir a marca Kiss. O entretenimento 

está em todos seus produtos e, além disso, todos começam com sua música. Essa 

expansão, denota a assertividade da banda, pois atualmente o Kiss possui mais de 3000 

produtos licenciados, e dentre os mais inusitados estão mesas de Pinball, guarda-

chuvas, capachos de porta e até sua própria história em quadrinhos. 

Por fim, em Lovemarks, vimos que a banda se encaixa perfeitamente nos três 

atributos propostos pelo autor. Com o mistério das máscaras, a sedução envolvida na 

complexidade dos espetáculos e por fim, no compromisso da construção de um 

relacionamento duradouro com seu fã/consumidor/cliente, é evidente que a banda se 

tornou uma marca amada por muitos.  

Dessa forma, conclui-se que a banda Kiss atingiu o status de marca pois uniu e 

explorou corretamente as diversas ferramentas, estratégias, táticas de comunicação e de 

branding. Todas elas, pontuadas anteriormente neste artigo, demonstram e explanam o 

sucesso da banda, desde o momento de sua criação, até os dias de hoje. 
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