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Com logo ou sem logo? 
Marcas, diferenteMente do que se pode supôr, não são tiranas. 
Mais pareceM softwares livres sobre os quais consuMidores e 
sociedade elaboraM usos, significados e eMoções
por André CAuduro d’Angelo

Em 2005, a Prefeitura de São Paulo 
cogitou a possibilidade de as empresas 
financiarem os uniformes dos alunos da 
rede pública de ensino em troca de espa-
ço publicitário para divulgação de suas 
marcas nos próprios uniformes – o que 
geraria uma economia de R$ 70 milhões 
aos cofres públicos. A reação foi imedia-
ta: segundo muitos, a medida colocaria 
os alunos, involuntariamente, a serviço 
da divulgação das marcas ao torná-los 
“outdoors ambulantes”. 
Impossível que, a alguns observadores mais 
atentos, esse episódio não tenha remetido 
ao conhecido livro Sem Logo – a Tirania 
das Marcas num Planeta Vendido (Editora 
Record), no qual a jornalista canadense 
Naomi Klein faz forte crítica ao mundo 
corporativo e, mais especificamente, a suas 
porta-estandartes, as marcas. 
Para Klein, as marcas ocuparam o espaço 
público, não deixando às pessoas alterna-
tiva a não ser destinar a elas sua atenção 
e seu desejo. Misturando-se à paisagem 
urbana – em outdoors, pontos de ônibus, 
banheiros, nomes de estádios e casas de 
espetáculo –, as marcas acabaram incor-
poradas à cultura, numa verdadeira tira-
nia – termo ao qual alguns, certamente, 
devem ter recorrido quando se cogitaram 
os tais uniformes “patrocinados”.  
A leitura de Sem Logo sugere que a 
“tirania” conduz a dois tipos de reação: 
a perda de espírito crítico por parte da 
sociedade, gerando uma postura resigna-
da de aceitação das ações de marketing 
das empresas, como se fossem “naturais”; 
e a resistência engajada, exemplificada 
pelos ativistas anti-corporações, que 
tomam emprestados logotipos e imagens 
publicitárias para elaborar paródias irôni-
cas das marcas e de seus anúncios. 
O livro não permite considerar, no entan-
to, que a maior parte das reações dos 
consumidores não se situa nesses extre-
mos, mas em um saudável meio-termo, 
no qual as marcas sofrem processos 
de reelaboração de usos e significados, 

sendo assim apropriadas pelo consumidor 
de modos particulares. O controle férreo 
que as empresas exercem sobre suas 
marcas cessa uma vez que a mensagem 
publicitária chega ao consumidor, agente 
sobre o qual sua capacidade de influên-
cia, quando fora do alcance dos meios de 
comunicação, é limitada. Nem concor-
dantes passivos nem rebeldes furiosos, os 
consumidores vêem nas marcas elementos 
culturais que fazem parte do cotidiano – e 
sobre os quais sentem-se à vontade para 
construir sua própria rede de valores, emo-
ções, experiências e propósitos. 
Não por acaso, as duas palavras principais 
relativas à gestão de marcas são “identi-
dade” e “imagem”; enquanto a primeira 
diz respeito ao uso e ao significado que 
as empresas almejam para a marca, a 
segunda se refere ao uso e ao significa-
do que os consumidores percebem nela. 
Divórcios – ou, ao menos, “leves desen-
tendimentos” – entre uma e outra não 
raro ocorrem; o branding, como qualquer 
processo de comunicação, é inter-subje-
tivo, e seu resultado depende das lentes 
com as quais as duas partes enxergam o 
fenômeno – o que o caracteriza menos 
como uma relação impositiva e ditatorial 
do que como uma relação negociada, 
aberta a interpretações divergentes. 
Exemplos dessa relação quase “dialética” 
costumam vir à tona quando da realiza-
ção de pesquisas de mercado, nas quais 
se procura capturar a percepção dos con-

sumidores sobre as diferentes marcas de 
uma determinada categoria de produto. 
Outras vezes, entretanto, não é preciso 
tanto para descobri-la; basta estar aten-
to a informações de fontes menos pro-
váveis, como a imprensa, da qual extraio 
os dois relatos a seguir. 
José Junior é coordenador da ONG 
AfroReggae, voltada ao desenvolvimento 
de projetos artísticos e culturais com 
jovens pobres, majoritariamente moradores 
dos morros cariocas. A intenção da entida-
de, através dessas atividades, é desviá-los 
da rota comum aos adolescentes das fave-
las do Rio: o tráfico de drogas. 
José Junior descreve assim sua aborda-
gem para demover um jovem de ingressar 
ou permanecer no tráfico de drogas:
“(...) Impressionar é o segredo. (...) 
‘Principalmente usar roupas de marca, 
sobretudo Nike. A marca tem um papel 
importante tanto para atrair quanto para 
tirar os jovens do crime. A Nike pode 
ser acusada de muitas coisas, menos de 
racista. Quem faz campanha da marca? 
Os astros negros, como os Ronaldos. O 
cara vê esses esportistas e se identifica. 
Nunca roubei, mas a primeira vez em que 
pensei em fazer isso foi em 1985, porque 
queria um tênis Nike. O cara é um nada, 
mas, com aquele tênis, ele acha que vai 
ser aceito’. Nas viagens internacionais do 
AfroReggae, Junior aproveita para comprar 
pares de tênis que mesmo os traficantes 
não têm, pois não estão à venda no Brasil. 
‘Quando entro na favela, logo um comenta 
sobre o tênis. Pegamos os caras pela ima-
gem. Depois que ficamos conhecidos, eu 
nem preciso usar o tênis. É bom? Não, mas 
funciona. A idéia é simples: tenho tudo 
isso que você tem e não sou bandido’, diz 
Junior. O exemplo bom, afirma ele, pode 
ser transmitido do mesmo modo que o 
ruim”. [Revista Época, 07/08/2006]
A receita de cooptação de membros para 
o AfroReggae, portanto, baseia-se na 
apropriação de uma marca de desejo, 
presumível motivadora dos jovens para 
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ingresso no crime. Ao tomar a Nike 
emprestada, a ONG se habilita a oferecer 
aos jovens a alternativa de realizarem 
seus sonhos de consumo sem precisar 
delinqüir. Junior não contesta a autori-
dade da marca em questão, minimizando 
sua atratividade ou tentando desmo-
ralizá-la; apenas a utiliza de maneira a 
favorecer suas intenções. 
Por maiores que sejam os investimentos da 
Nike em branding, sua marca não constitui 
elemento simbólico fechado, impermeável; 
ela é, antes de tudo, uma plataforma cultu-
ral sobre a qual interferem não só a empre-
sa, mas também os consumidores. A Nike, 
por certo, jamais imaginou uma utilização 
de seus produtos e símbolos como esta que 
o AfroReggae promove, e sabe-se lá quan-
tas outras formas de utilização não existem 
por aí, ocorrendo fora do conhecimento da 
companhia e da imprensa. 
Enquanto o AfroReggae optou por aca-
tar a sugestão da Nike, servindo-se da 
autoridade da marca para defender seus 
valores, o jogador de basquete norte-
americano Stephin Marbury optou por 
ignorá-la totalmente. Como? Criando 
sua própria marca.
Marbury associou sua imagem ao Starbury 
One, tênis de basquete que custa US$ 15 
– um décimo do que se paga pelos modelos 
mais caros comercializados por marcas 
como Reebok, Adidas e a própria Nike. 
Segundo ele, se o Starbury for cortado ao 
meio, “(...) você encontrará um tênis igual 
aos vendidos hoje por mais de 100 dólares”. 
A motivação para se engajar nessa emprei-
tada – que inclui utilizar o tênis nas suas 
partidas da NBA –, diz o jogador, veio de 
reminiscências da infância pobre, na qual 
ele e seus amigos viviam a frustração de 
não poder comprar os produtos anunciados 
pelos ídolos do basquete norte-americano. 
“Sei o quanto as crianças se sentem pres-
sionadas pela publicidade e pelos amigos 
para ter um tênis da moda”, disse ele. 
[Revista Veja, 23/08/2006].
A intenção de Marbury não é simples-
mente desmistificar as grandes marcas de 

produtos esportivos, oferecendo funciona-
lidade idêntica a preço mais baixo, mas, 
principalmente, criar um novo mito de 
consumo, concorrente àquele protagoniza-
do por Nike, Reebok e Adidas, ao oferecer 
imagem de sucesso a preço mais baixo. 
Imagem, no caso, que é a dele mesmo. 
Aqui, diferentemente do caso AfroReggae, 
tem-se uma criação original, na qual um 
segmento de consumidores, excluído da 
compra de grifes famosas, têm a oportu-
nidade de aderir a uma nova marca, de 
apelo presumivelmente semelhante, pois 
endossada por um ídolo popular. 
Esses exemplos servem para confirmar que 
a gestão de marcas se parece mais com 
o desenvolvimento de um software livre 
do que com o de um programa fechado, 
daqueles que não permitem modificações. 
A tarefa primordial do branding é a de 
cercar a marca de valores e significados 
congruentes, sugerindo interpretações para 
o consumidor; direcionar a compreensão e 
o entendimento da marca, sem nunca pre-
tender estabelecê-los como definitivos.
Tendo em mente essa noção, torna-se 
mais fácil compreender as recentes ações 
de marketing de grandes marcas nacionais 
e multinacionais, que têm apostado menos 
na publicidade tradicional e mais em 
outras formas de divulgação. As chamadas 
“comunidades de marca” (incentivadas por 
companhias como Apple, Harley-Davidson 
e Porsche, por exemplo), os eventos (como 
Skol Beats, Coca-Cola Vibezone e Nokia 
Trends), as ações de “relacionamento”, 

as campanhas interativas via Internet, os 
comerciais que misturam conteúdo com 
propaganda e os patrocínios esportivos e 
artísticos são vias pelas quais a marca é 
cercada de informações adicionais às dos 
anúncios convencionais, complementando 
sua caracterização perante o consumidor. 
Ações desse tipo ajudam a dar forma a 
elementos que, de outro modo, ficariam 
à mercê da imaginação do consumidor; 
através delas, a empresa oferece novos 
atributos, valores e imagens que poderão 
servir de referência para os consumidores, 
embora não exista garantia alguma disso.
Assim como as manifestações artísticas 
– filmes, discos, livros –, uma vez na rua 
a marca não pertence mais a seu autor, 
a empresa, mas, sim, ao consumidor. 
A transformação de seus usos e signi-
ficados ocorre no dia-a-dia, longe do 
alcance e do controle dos responsáveis 
pelo branding – o que ajuda a explicar 
também o recente boom de pesquisas 
etnográficas em marketing, que põem 
pesquisadores a acompanhar de perto o 
cotidiano de consumidores. 
Marcas foram impositivas no passado, 
quando as opções de produtos e servi-
ços eram restritas, e sua importância 
sócio-cultural, pequena. Hoje, o nível de 
segmentação dos mercados, o grau de 
consciência da sociedade sobre as rela-
ções de consumo, a difusão da tecnologia 
(especialmente a Internet) e a própria 
importância das marcas como ativos 
culturais não permitem mais monólogos 
corporativos, nos quais resta à platéia de 
consumidores ouvir e aplaudir (ou vaiar). 
O espetáculo atual mais parece com uma 
performance interativa, na qual é facul-
tada à platéia a possibilidade de subir ao 
palco e criar seu próprio roteiro – ainda 
que apenas dentro do script oferecido 
pelo capitalismo. 
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