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INTRODUÇÃO 
 

O processo de globalização acirra a competição a partir do momento em que 

organizações de diferentes tipos e porte passam a dominar as técnicas mais 

avançadas de produção e comercialização, provocando, assim, a padronização 

tanto de produtos quanto das práticas de branding, levando essas empresas à 

guerra de preço. Nesse contexto, a definição e projeção da identidade 

corporativa, assim como a estratégia de posicionamento da marca, tornam-se 

fundamentais para a sua sobrevivência no mercado. Estas ações têm como 

principal objetivo focar as práticas de branding no sentido de criar vantagem 

competitiva, ou seja, desenvolver uma proposta de valor que estabeleça um 

diferencial competitivo em relação às marcas concorrentes. Com os 

diferenciais estabelecidos, a organização precisa comunicá-los aos seus 

públicos de interesse, por meio de práticas de comunicação, especialmente de 

publicidade. 

 

Ressalta-se que a publicidade, sob a ótica dos Estudos Culturais, deve ser 

entendida a partir das “relações entre a comunicação e a cultura, entre o texto 

e o contexto” (PIEDRAS, JACKS, 2005, p.200), o que possibilita a consideração 

tanto das práticas quanto da estrutura e seus aspectos vinculados com o 

social. A publicidade, a partir dessa perspectiva, não funciona como simples 

instrumento mercadológico, mas como um processo comunicativo imbuído de 

práticas culturais, devendo ser pensada como um processo constante de 

significação e ressignificação simbólicas, muito além, portanto, de suas 

primárias funções de venda e divulgação. 

 



4 
 

 

Holt (1997) destaca que o entendimento da publicidade migrou de “anúncios 

informativos” para ações publicitárias como fruto de um contexto cultural 

polissêmico, cuja produção de sentido relaciona-se com uma variedade de 

intertextos culturais que se encontram fora do anúncio em si. Piedras e Jacks 

(2006) complementam ao afirmar que a publicidade deve associar-se não 

somente à cultura em que se insere, mas também às condições econômicas 

oferecidas pelo sistema capitalista, à cultura de consumo, à identidade dos 

receptores, dentre outros aspectos. 

 

Este é o caso da publicidade de moda que promove, por meio de seus 

anúncios, interação social; constrói esquemas simbólicos; produz, carrega e 

transmite discursos e sentidos em uma relação de troca mútua entre sujeitos; 

estabelece um diálogo que se dá na intermediação da codificação e 

decodificação de uma linguagem visual e estética que, por sua vez, possibilita 

e torna legítima a interação entre indivíduos. Sobretudo, permite ao indivíduo 

criar-se e recriar-se por meio da vestimenta, incorporando diferentes 

personagens, assumindo diferentes identificações, construindo a própria 

identidade, marcando posição perante o outro e a si próprio. Sendo assim, 

segundo Garcia e Miranda (2007, p.11), “há quem acredite que a moda é fútil 

e frívola. Eu lhes digo que moda é comunicação”. 

 

Nesse contexto, a pesquisa relatada neste artigo objetivou compreender os 

processos de constituição e projeção da identidade corporativa de marca 

considerada seguidora e atuante no campo da moda mineira. Abrange, 

também, a análise do papel desempenhado pela comunicação, especialmente 

pela publicidade, no contexto das práticas de branding da empresa em 
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questão. Portanto, pode-se caracterizá-la como uma pesquisa qualitativa, de 

caráter descritivo que adota o método de estudo de caso único (YIN, 2005).  

 

Como objeto empírico, foi escolhida a grife mineira Patogê em função dos seus 

expressivos resultados financeiros; ter promovido, recentemente, o 

reposicionamento de marca; fazer uso intensivo de publicidade, além de ser 

considerada uma marca seguidora, o que, por si só, constitui um desafio em 

termos de posicionamento. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

em profundidade com o principal estilista e uma das sócias proprietárias da 

empresa (FLICK, 2004), assim como foi feita análise de discurso de 

campanhas publicitárias veiculadas no período de 2005 a 2008, adotando-se, 

para tanto, a abordagem proposta por Carrascoza (2003, 2004). Por 

compreender a natureza da publicidade como de fluxo (PIEDRAS, JACKS, 

2005), priorizou-se a análise do conjunto dos anúncios e não de peças 

isoladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Artigo publicado em 2010 no XXXIV Encontro da Associação nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Administração 

(EnANPAD) e, portanto, antes do Acordo Ortográfico vigente. 



6 
 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Articulação e fluxo: a publicidade sob a ótica dos Estudos Culturais  

 

Hall (1992) argumenta que a produção e recepção de mensagens ocorrem por 

meio de práticas sociais articuladas em campos diversos de interação e 

produção de sentidos, como os campos da identidade, da representação e do 

consumo. Assim, o autor entende a comunicação como um processo, sendo a 

articulação entre emissor e receptor mais complexa do que a proposta pela 

Teoria Funcionalista, que a entende como linear, constituindo-se por meio de 

um simples movimento de emissão e resposta. Acrescentando, Pearce (1996) 

esclarece que o paradigma clássico da comunicação supunha que a linguagem 

se referisse ao mundo, tendo uma dimensão apenas representacional. Estas 

concepções foram superadas pelas noções construtivas da linguagem e da 

comunicação. “Dizer como algo se chama não é simplesmente nomeá-lo ou 

falar sobre isso: é, num sentido muito real, convocá-lo a ser como foi 

nomeado” (PEARCE, 1996, p.176). Portanto, a principal função da 

comunicação é a de construir mundos humanos, não simplesmente transmitir 

mensagens.  

 

Para explicar a dinâmica do processo comunicativo, Martín-Barbero (2006) 

utiliza três vias articuladas entre si: a lógica da produção, a lógica dos usos e 

a mediação. Na sua perspectiva teórica, a lógica da produção se estrutura por 

meio da demanda dos públicos, das rotinas e estratégias de comercialização 

da produção; das ideologias profissionais; da competência comunicativa e da 
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competição entre os meios e as agências de publicidade. Ressalta-se que, 

nesta abordagem, entende-se os meios tanto como matrizes geradoras de 

sentidos quanto como produtos de um contexto. Já a lógica dos usos consiste 

na relação cotidiana entre o sujeito e os meios, esta permeada pela estrutura 

sociocultural na qual o indivíduo se encontra, caracterizando o mesmo como 

agente produtor e consumidor dos meios de comunicação. As mediações 

constituem as articulações entre as práticas comunicativas, os movimentos 

sociais e as dinâmicas da cultura. 

 

Nesse contexto, Piedras e Jacks (2006) lançam mão dos conceitos de 

articulação, desenvolvido por Hall (1992), e fluxo, proposto por Williams 

(1976), a fim de melhor compreender o papel da publicidade a partir da 

perspectiva dos Estudos Culturais. Nessa perspectiva teórica, entende-se 

articulação como a percepção das diversas relações da publicidade com as 

esferas macro (as relações institucionalizadas do sujeito com a publicidade e 

os meios) e micro (as interações entre os sujeitos e suas práticas de produção 

e recepção de sentidos no cotidiano) do mundo social. As autoras enfatizam 

que, a partir dessa perspectiva, podem-se distinguir as diferentes práticas 

culturais, sem, no entanto, perder a noção do contexto em que estas inter-

relações se estabelecem. A articulação é, portanto, circunstancial, devendo ser 

estudada a partir da dialética das relações sociais, estas fundamentadas em 

um dado contexto cultural.  

 

Partindo do entendimento da noção de articulação, pode-se pensar a 

publicidade também a partir da noção de fluxo (WILLIAMS,1976). Esta 

perspectiva baseia-se na análise histórica e social dos meios de comunicação, 

tendo sido fundamentada, inicialmente, em estudos sobre a natureza da 

programação do meio televisivo e da experiência de sua recepção. Williams 
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(1976) argumenta que, neste sistema de radiodifusão, a audiência 

experimenta, concomitantemente, os fluxos da tecnologia (o uso do controle 

remoto, a transmissão da programação etc.) e dos diferentes discursos 

culturais propostos (a temática de cada programa, por exemplo). Como 

explica Piedras (2005, p.93), “o fluxo transmite textos não relacionados em 

uma assemblage televisiva que reorienta o tempo e o espaço cotidianos, o que 

remete à miscelânea que marca a experiência social moderna (...)”. 

 

Piedras (2005) afirma, ainda, que a publicidade constitui seu fluxo nos 

diversos meios de comunicação, podendo ser analisada pela tecnologia que os 

suportes oferecem ao subsidiá-la, assim como pela forma como constrói o 

fluxo de seus discursos e relações com os receptores, ambos permeados pela 

estrutura cultural vigente. Ainda de acordo com esta autora, o fluxo que diz 

respeito exclusivamente à publicidade constitui os anúncios produzidos pela 

mesma. Estes, planejados na estrutura da campanha publicitária, constituem 

parte da programação dos meios que lhes servem de suporte. A 

intertextualidade entre os anúncios e as propostas dos meios de comunicação 

produz outros textos, aumentando as possibilidades de interpretação das 

mensagens. Nesse sentido, Piedras (2005, p.104) destaca que “o fluxo dos 

anúncios publicitários constitui um imenso conjunto de referências implícitas e 

explícitas, potencializando as possibilidades de construção de significados 

específicos pelos receptores a partir de seu universo de referências“.  

 

Nesse contexto, pode-se pensar a publicidade como um processo constante de 

significação e ressignificação simbólicas, por meio da dispersão dos anúncios 

em diferentes meios, pelos intertextos estabelecidos entre os anúncios e os 

suportes midiáticos, bem como pelas diferentes interpretações dos receptores 

sobre as mensagens. Já a análise de anúncios, não pode ser feita de maneira 
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isolada do contexto social, pois isto excluiria o papel de articulação da 

comunicação. Sobre o receptor, o mesmo não é visto como sendo passivo 

diante das mensagens que recebe e, ainda que sofra influência do contexto no 

qual está inserido, não é determinado pelo mesmo.  

 

A mensagem, de recebida, passa a ser compreendida como sendo traduzida, e 

o receptor, ao interferir no sentido da mensagem, passa a fazer parte do 

mesmo. Concluindo, Holt (1997) argumenta que o entendimento da 

publicidade migrou de “anúncios informativos” para ações publicitárias que 

produzem sentidos a partir do acionamento de intertextos culturais que se 

encontram fora do anúncio em si. Enfatiza-se, portanto, que o sentido não 

está na coisa ou no objeto, porém surge na interação entre a organização e 

seus stakeholders. Dessa forma, pode-se dizer que os Estudos Culturais 

constroem um novo olhar sobre o papel da comunicação, sobre a forma como 

se deve analisar anúncios publicitários, assim como sobre a o papel 

desempenhado pelo receptor/consumidor nesse processo.  

 

Especificidades do discurso publicitário 

 

Segundo Carrascoza (2003), o texto publicitário é produzido não só para 

informar, mas também para persuadir os interlocutores, a fim de gerar alguma 

ação futura. O autor também compreende que o discurso publicitário inclui 

 

(...) a linguagem verbal e visual. Tudo, texto e slogan e tudo o mais que se relaciona 

com o código lingüístico, compõe seu campo verbal. O corpo visual do anúncio é 
composto pelos códigos morfológico (mais comumente conhecido como layout), 

topográfico (as famílias de letras escolhidas para dar forma ao conteúdo do código 
lingüístico), cromático (as combinações de cores adotadas) e fotográfico, que melhor 
poderíamos denominar figurativo (já que comporta fotos e ilustrações diversas como a 

logomarca, splashes, vinhetas etc.) (CARRASCOZA, 2003, p.99, grifos nossos) 
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Assim tem-se que um dos elementos caracterizadores do discurso publicitário 

é a persuasão, geralmente acompanhada do apelo à autoridade, que, segundo 

Carrascoza (2003), confere credibilidade ao discurso. A manipulação do texto 

persuasivo, portanto, de acordo com este mesmo autor, pode ser categorizada 

em quatro tipos: a tentação, que incita a recompensa para a ação realizada; a 

intimidação, que manipula por meio de uma ameaça; a sedução, que ressalta 

uma qualidade do receptor a fim de enaltecê-lo; e a provocação, que aponta 

alguma fraqueza do receptor com intuito de desafiá-lo. 

 

O texto publicitário assume, portanto, em suas técnicas persuasivas, diversas 

configurações e funções de linguagem, caracterizadas por Carrascoza (2004) 

como:  

 
» referencial (tem por foco o objeto, o contexto e a mensagem);  

» emotiva (utiliza pronome em primeira pessoa para que o emissor fale de si, 

de seus sentimentos);  

» conativa ou imperativa (exerce forte apelo ao consumidor, dirigindo-se 

diretamente a ele, tentando conquistá-lo); 

» fática (analisa se o meio de comunicação está operando, fingindo despertar 

emoções); 

» linguagem estética ou poética (tem por trabalho a própria 

» metalingüística (a mensagem define outra mensagem para seu objeto);  

» linguagem, utilizando-se, para tanto, de diversos recursos). 

 
Na sua perspectiva teórica, Carrascoza (2004) discorre sobre dois estilos 

textuais: o apolíneo e dionisíaco. Estes perfis não são excludentes, mas sim 

complementares, podendo ser encontrados em uma mesma peça publicitária, 

embora um possa se sobressair sobre o outro. De acordo com o autor, o 
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modelo apolíneo se assemelha ao discurso deliberativo, pois tem como 

objetivo recomendar ou não sobre algo de interesse individual ou coletivo, 

abrangendo o elogio e a censura. O texto é objetivo e, segundo Carrascoza 

(2004, p.47), “(...) evita o questionamento e objetiva levar o leitor a 

conclusões definitivas”. Além disso, há um cuidado extremo para a escolha 

lexical, a fim de obter-se a maior clareza possível. As funções de linguagem 

referenciais e conativas prevalecem neste modelo, pois o mesmo objetiva 

aconselhar e é centrado no interlocutor. Alguns outros aspectos encontrados 

no texto publicitário apolíneo são os estereótipos; apelo à autoridade 

demonstrando testemunhos favoráveis às afirmações e repetições, bem como 

as alusões com a cultura e tradição. 

 
Por sua vez, o discurso dionisíaco refere-se, principalmente, à liberdade e à 

alegria que o consumo proporciona. Nele, de acordo com Carrascoza (2004), 

há a exploração dos sentidos 

e da animação; é o território do encantamento que, ao contrário do discurso 

apolíneo, enfatiza o despertar das emoções. Nesse sentido, o uso das funções 

de linguagem em anúncios dionisíacos é essencial para ampliar a 

expressividade do discurso, bem como tornar a narrativa mais atraente. Neste 

modelo, as funções emotiva e poética são dominantes, devido ao fato de que 

boa parte desses anúncios são feitos em primeira pessoa. 

 

Lipovetsky (1989) destaca que o discurso publicitário contemporâneo tende 

para o discurso dionisíaco, visto que busca surpreender e entreter, mais do 

que convencer. Como o próprio autor esclarece: “ao invés de coerção 

minuciosa, a comunicação; no lugar da rigidez regulamentar, a sedução; no 

lugar do adestramento mecânico, o divertimento lúdico.” (LIPOVETSKY, 1989, 

p.193). Outra tendência contemporânea do discurso publicitário 
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apontada por Carrascoza (2003, p.55) consiste no minimalismo, que se dá por 

meio do uso de slogans. Acrescentando, Carrascoza (2004, p.2) argumenta 

que os publicitários atuam em processo de criação, “cortando, associando, 

unindo e, conseqüentemente, editando informações que se encontram no 

repertório cultural da sociedade”. É neste momento de associação de idéias 

que o efeito mais ou menos explícito da intertextualidade se expressa, 

dependendo da intenção do criador. 

 

Entendimentos sobre identidade corporativa 

 

 

De acordo com a segunda corrente do branding, a identidade corporativa se 

constitui em um contexto simbólico típico da organização, no qual ocorre um 

constante exercício de reinterpretação da realidade e das relações das 

empresas com seus públicos estratégicos, como afirmam Hatch e Schultz 

(1997). Importante ressaltar que a identidade não é elaborada 

somente a partir da alta administração, mas também por meio da participação 

dos membros internos e externos da organização. Nesse contexto, Hatch e 

Schultz (1997, p.358) percebem: 

 

a identidade organizacional como fundamentada em significados locais e em símbolos 
organizacionais e, assim, imersa na cultura organizacional, a qual enxergamos como o 

contexto simbólico interno para o desenvolvimento e manutenção da identidade 
organizacional. A construção simbólica da identidade 

corporativa é comunicada aos membros da organização através do líder administrativo, 
mas é interpretada e acionada pelos membros organizacionais com base nos padrões 
culturais desenvolvidos nas experiências de trabalho na organização e na influência 

social advinda das relações externas com o ambiente. 

 
De acordo com as autoras, as interações que ocorrem na organização 

conferem à identidade um caráter dinâmico, transitório e processual. Gioia, 

Schultz e Corley (2000, p.65) confirmam que este caráter instável da 
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identidade surge no processo das inter-relações existentes no ambiente e na 

cultura organizacional e acrescentam como característica da identidade a 

fluidez. Assim, estes autores postulam que: 

 
(...) a identidade não é, e certamente não pode ser, durável em qualquer sentido 
restrito, mesmo que, aparentemente, ela retenha continuidade nas suas características 
essenciais. Deve haver fluidez nesta noção; do contrário, a organização estagnará em 

face das mudanças inevitáveis do ambiente. 

 
Ao obter um senso de continuidade, o sentido da identidade, portanto, muda 

constantemente de acordo com as interpretações que sofre. Embora a 

identidade esteja sempre ligada aos valores organizacionais - estes que 

conferem, ainda que aparentemente, uma estabilidade para a trajetória 

organizacional, visto que são repetidamente usados para se referirem à 

corporação - a interpretação destes valores não é, necessariamente, estável e 

fixa.  

 

A construção de sentido da identidade se dá, portanto, na complexidade e na 

ambigüidade das inter-relações estabelecidas entre os membros da 

organização, seus stakeholders externos e o ambiente em que se inserem. Por 

se tratar de um contexto multi-relacional, não se deve ignorar, portanto, os 

paradoxos inerentes às práticas organizacionais. Esta habilidade de trabalhar 

com os paradoxos consiste no que Gioia, Schultz e Corley (2000) denominam 

“instabilidade adaptativa”.  

 

Entender a identidade organizacional, de acordo com a perspectiva da segunda 

corrente do branding é, portanto, compreender os paradoxos existentes entre 

os múltiplos planos de identidades que uma organização pode assumir. É 

entender como os membros das organizações se adaptam ao constante 

volume de informações que sugerem os movimentos de reconstrução de 
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sentido. É perceber as inter-relações entre as diferentes projeções da 

identidade e os feedbacks que os membros das empresas recebem. É pensar 

como se constrói o processo de interpretação da identidade, bem como da 

manutenção da sensação de continuidade. É, por fim, interpretar a identidade 

em fluxo, imersa nos relacionamentos da cultura organizacional. 

METODOLOGIA 
 

Tendo em vista que esta pesquisa teve como objetivo compreender os 

processos de constituição e projeção da identidade corporativa de marca 

considerada seguidora atuante no campo da moda mineira, assim como 

analisou o papel desempenhado pela comunicação, especialmente pela 

publicidade, no contexto das práticas de branding, pode caracterizá-la como 

sendo do tipo qualitativa, de caráter descritivo, tendo sido adotado o método 

de estudo de caso único holístico (YIN, 2005). Ressalta-se, ainda, que foi 

adotada uma perspectiva teórico-metodológica baseada no construcionismo 

social. 

 

A escolha da grife mineira Patogê levou em consideração o fato dessa marca 

ser considerada “seguidora de tendências”; fazer uso intensivo de publicidade, 

além de ter promovido, recentemente, o reposicionamento de marca. Já a 

preferência por organizações que atuam no setor da moda se deve ao fato de 

vestimentas e acessórios não serem considerados produtos de primeira 

necessidade, o que implica em um maior esforço de comunicação da marca 

para instigarem desejo de consumo. Além disso, a moda, por se ver obrigada 

a acompanhar mudanças nas tendências, precisa renovar constantemente 
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suas estratégias publicitárias, sem, contudo, descontinuar a identidade da 

marca.  

 

Para a coleta de dados junto à sócia e principal executiva da empresa, Patrícia 

Castro, foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada centrada no 

problema da pesquisa (FLICK, 2004). Neste caso, as questões de pesquisa 

versaram sobre os valores, visão de mundo e trajetória da empresa e dos seus 

fundadores; dilemas e ações relacionadas às estratégias de crescimento da 

empresa; fatores impulsionadores do reposicionamento da marca, a forma 

como este foi conduzido, bem como os resultados esperados e efetivamente 

alcançados, além de expectativas sobre a evolução do campo da moda e sobre 

o seu papel. Já com Ronieri Ferreira, principal estilista da grife, foi realizada 

entrevista do tipo narrativa, sendo que a escolha dessa técnica se deve ao fato 

dela permitir ao pesquisador “abordar o mundo experimental do entrevistado, 

a partir da sua própria estruturação desse mundo” (FLICK, 2004, p.109). 

 

Para o levantamento dos valores (ethos) que constituem o habitus desse 

estilista, foi empregada uma versão adaptada por Bourne e Jenkins (2005) do 

laddering method, criado por Hinkle em 1965, tendo por base a teoria do 

construto pessoal de Kelly, datada de 1955. O uso desta versão do laddering 

method é recomendado quando se deseja elucidar valores pessoais dos 

entrevistados, hierarquizando-os e correlacionando-os com a sua trajetória 

profissional e/ou estratégia adotada pela empresa que possuem e/ou 

representam, sendo estes dados coletados durante uma única ou poucas 

entrevistas onde outros assuntos também são explorados. Ressalta-se que por 

habitus entende-se 
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sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e estrutura as práticas e 

as representações que podem ser objetivamente ‘regulamentadas’ e ‘reguladas’ 
sem que por isso sejam o produto de obediência de regras. Objetivamente adaptadas a 
um fim, sem que se tenha necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio 

das operações para atingi-lo, mas, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem 
serem o produto da ação organizadora de um maestro (BOURDIEU, 1990, p.53). 

 

Cabe ressaltar que todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na 

íntegra, sendo os dados tabulados a partir de codificação temática, conforme 

procedimentos sugeridos por Flick (2004). A técnica de análise de discurso 

utilizada foi vertente anglo-saxã, segundo classificação feita por Heracleous 

(2006). 

 

Além das entrevistas, foram levantadas e catalogadas peças publicitárias da 

grife: catálogos de moda de 2005 a 2008 e oito peças de outdoor de 2008. As 

peças foram organizadas cronologicamente e categorizadas de acordo com as 

estações do ano que constituem o calendário da moda (outono/inverno; 

primavera/verão), sendo analisadas com base na perspectiva proposta por 

Carrascoza (2003, 2004). Dentre os catálogos foram selecionadas, para fins 

de análise mais detalhada, 11 fotografias e, dentre os outdoors, duas imagens. 

Estas peças foram escolhidas por terem sido consideradas típicas (FLICK, 

2004; YIN, 2005); apresentarem elementos expressivos da identidade 

projetada pela Patogê, além de caracterizarem o reposicionamento da marca. 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

O Brasil como seguidor de tendências de moda 
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Segundo Joffily (1999, p.14), a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, 

representou o primeiro contato do País com a moda francesa, uma vez que a 

nobreza portuguesa não tinha uma moda que pudesse ser considerada 

própria. Quando houve uma tentativa de fabricar tecidos elegantes no País, 

um alvará de D. Maria I ordenou a destruição de todos os teares que aqui se 

encontravam e o mesmo aconteceu com a indústria brasileira emergente, uma 

vez que não havia um interesse da metrópole pelo desenvolvimento 

econômico e industrial de sua colônia. Sem alternativas, o Brasil, no período 

colonial, foi obrigado a subordinar-se à indústria do vestuário europeu e 

tornou-se um seguidor da moda francesa, triangulada por Portugal. O retorno 

da Família Real, em 1821, todavia, não representou um rompimento com a 

influência da moda européia. Ao sair do Brasil, a nobreza portuguesa deixou o 

Banco do Brasil sem recurso, que quase foi à falência, impedindo que 

houvesse qualquer movimento no sentido de estimular o nascimento da 

indústria no País. 

 

A influência da moda francesa continuou ainda no início do século XX. Segundo 

Joffily (1999, p.14), “as mulheres continuavam servas fiéis da moda ditada 

pela França” sem qualquer tentativa de adaptá-la ao clima brasileiro, mesmo 

que isso implicasse em sofrimento físico, uma vez que tudo o que não era 

francês não conferia status às pessoas de posse. Numa tentativa de 

integrarem-se à moda vigente, as mulheres de classe média recorriam às 

costureiras que tinham a tarefa de confeccionar cópias fiéis dos modelos 

lançados na França. 

 

Em meados do século XX, a Segunda Guerra Mundial implicou na substituição 

das importações, e as casas de moda foram obrigadas a fabricar roupas no 

Brasil, fato que deu início ao desenvolvimento da indústria têxtil nacional. As 
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tendências de moda, entretanto, ainda eram ditadas pela França. Entretanto, o 

fim da guerra marcou a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, 

uma vez que não foi tão castigado pelas conseqüências dos conflitos, pois seu 

território não sofreu invasões ou bombardeios como a Europa. A economia 

européia entra em declínio neste período e assiste ao crescimento da 

influência do estilo de vida americano no mundo ocidental. Neste cenário, o 

Brasil foi absorvendo aos poucos os 

costumes, valores e hábitos da cultura norte-americana, bem como a moda, 

que teve como suporte o cinema hollywoodiano. Constatando a caracterização 

do Brasil como um seguidor de tendências estrangeiras, Joffily (1999, p.25) 

afirma que: 

existe aqui um processo bastante especial, que eu chamaria de síndrome do “chegou”. 

Chegou ao Brasil a última moda de Paris. (...) É como se eles sempre temessem que a 
última moda, que o último gadget que o mundo inteiro conhece, não chegassem ao 

Brasil. É como se o Brasil fosse um ser à parte, um continente à parte, sempre 
ameaçado de não fazer parte – e que tira sua maior fome do medo de não ser 
convidado para a mesa de todos os outros (...). 

 
 

A consolidação da indústria têxtil no Brasil teve como marco a criação da Feira 

Nacional da Indústria Têxtil, em 1958. Na década de 1960, apesar de a 

indústria avançar significativamente na qualidade de seus produtos, a moda 

ainda era fortemente inspirada nas tendências estrangeiras. Foi nesta época 

que surgiram as primeiras butiques nacionais que representaram a transição 

da Alta-Costura para as confecções, consolidando-se, assim, a moda prêt-à-

porter no Brasil. Os anos 1970 podem ser caracterizados como o período em 

que a influência norte-americana se sobrepõe de vez à francesa. “Do Rio de 

Janeiro a Manaus, passando pelos estados do sul, o Brasil inteiro, começa aos 

poucos, mas num crescente, a carregar a língua ianque no peito” (JOFFILY, 

1999, p.24). 
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A década de 1970, de acordo com Albino (2007), também foi marcada pelo 

crescimento acelerado da economia, durante o chamado “milagre econômico” 

brasileiro, bem como pelo espírito ufanista de exaltação ao orgulho nacional. 

Na moda, estilistas começaram a se destacar com a alta-costura nacional, e 

nomes como Zuzu Angel faziam sucesso não somente no Brasil, mas também 

no exterior. Um fator consideravelmente importante para a moda brasileira 

foram as telenovelas que, segundo Palomino (2003), serviram de influência 

para o estilo e o comportamento dos brasileiros, fato que valorizou a produção 

nacional e desmistificou um pouco as influências internacionais. 

 
A década posterior, considerada perdida por muitos, foi o período de 

redemocratização de vários países que passaram por regimes autoritários 

durante os anos 1960 e 1970. A moda também se democratizou e o segmento 

musical, considerado um meio de divulgação na época, teve uma grande 

participação neste processo. Os videoclipes assumiram o papel de elo entre a 

música e a estética, levando moda para todos, principalmente aos jovens, que 

no Brasil assistiram ao sucesso do prêt-à porter. Atendendo um mercado que, 

até então, era carente, as marcas conseguiram trazer uma moda ao mesmo 

tempo fashion e acessível para classes médias e baixas que antes não eram 

contempladas por este setor. 

 

Os anos 1990, no Brasil, são marcados pelo início da abertura do mercado 

para produtos importados e pela crise econômica provocada pelo Plano Collor, 

que expôs o produto nacional à forte concorrência externa. Nessa época, 

foram realizados desfiles grandiosos com o intuito de atrair a atenção da mídia 

nacional. De acordo com Almeida (2003), neste mesmo ano, a Fórum, uma 

marca nacional de grande repercussão, lança, pela primeira vez, uma coleção 

baseada em valores da cultura popular brasileira. As modelos brasileiras 
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começam a chamar a atenção no exterior. Esta década, portanto, foi decisiva 

para a consolidação da moda do Brasil no cenário internacional. Um fator de 

extrema relevância foi a organização do calendário de moda do País, que 

iniciou com o evento Phytoervas Fashion. Os lançamentos de coleções 

tornaram-se regulares e eram realizados em desfiles, não mais em 

apresentações dos showrooms de cada grife. Mais tarde este evento passou a 

ser denominado Morumbi Fashion e hoje é o internacionalmente reconhecido 

São Paulo Fashion Week. 

 

 

Mercado mineiro de moda 

 

A moda consiste em uma das indústrias de maior destaque no mercado 

contemporâneo. Seu crescimento decorre da globalização, fenômeno que faz 

circular com maior facilidade as tendências, principalmente por meio da 

internet. Nesse contexto, a moda brasileira se tornou mais conhecida e vem se 

destacando como um importante pólo produtor e consumidor dentro cenário 

internacional. 

 

Minas Gerais possui o segundo maior faturamento da indústria brasileira de 

moda. Este setor ganhou força no mercado mineiro durante a década de 70. 

Conforme afirma Andrade (2002, p.8), 

 

a indústria do vestiário de Minas Gerais adquire expressividade em termos 

quantitativos a partir da década de 70, baseada em fatores que propiciam seu 
florescimento, tais como: disponibilidade de áreas industriais de fácil acesso para a 
mão-de-obra utilizada; facilidade de obtenção de mão-de-obra de bom nível de 

escolaridade, predominantemente feminina, e localização estratégica do Estado em 
relação aos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Além desses 

pontos, a produção de matéria-prima dentro do próprio Estado cria condições 
favoráveis para a expansão dos segmentos da cadeia têxtil, como a produção do 
vestuário, que congrega a moda enquanto fenômeno sócio-cultural. 
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Como demonstra o excerto acima, o crescimento do mercado de moda em 

Minas Gerais deu visibilidade à produção local, que passou a ter destaque na 

década de 80 com a criação do Grupo Mineiro de Moda. Esse Grupo reuniu dez 

grifes mineiras e criou um calendário com o intuito de chamar a atenção da 

mídia especializada para o que acontecia na região. Com as temporadas de 

lançamento de novas coleções em Belo Horizonte, o grupo conseguiu chamar a 

atenção não só da mídia, mas também de compradores vindos de todos os 

estados brasileiros. Tal grupo foi decisivo para dar impulso à criação regional e 

torná-la pólo de moda. Para Varella (2005, p.55), o Estado é considerado um 

pólo pelo fato de: 

 

possuir em seu território a maioria dos fatores necessários para a conformação do 

sucesso na complexa indústria da moda. Na Cadeia Têxtil, encontramos os maiores 
produtores de matéria-prima (fios e tecidos) e suas entidades de classe, confecções e 

malharias, grandes designers responsáveis pela renovação da moda e sua longevidade, 
assim como grandes grifes com reconhecimento nacional e internacional, escolas de 
moda com especialistas no assunto e os mediadores responsáveis por erradicar novos 

conceitos e tendências. 
 

Oliveiros (2008) também afirma que os pólos do vestuário em Minas Gerais 

possuem alta capacidade produtiva, altos índices de diversificação de produtos 

e bom desempenho na distribuição dos mesmos. Exemplos de pólos de moda 

em Minas Gerais constituem a região sul do estado e Belo Horizonte. Na região 

sul tem-se o Circuito da Malha que abriga pequenas e médias confecções de 

algumas cidades - como Monte Sião, Jacutinga e Ouro Fino - que oferecem 

grande diversificação de produtos fabricados com este tipo de tecido. Os de 

maior relevância consistem os produtos em tricô e crochê.  

 

Belo Horizonte destaca-se com a região do Barro Preto e Prado, as escolas de 

design de moda (Fumec, UFMG, dentre outras) e renomados estilistas, como 

Ronaldo Fraga, Renato Loureiro, Martielo Toledo, Tereza Santos e Gabriela 
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Demarco (grife Elvira Matilde). Estes tornam a capital mineira reconhecida 

pela criatividade e qualidade de seus trabalhos, pois, de acordo com Albino 

(2007, p.176), eles “estão focados nos consumidores de vanguarda, 

produzindo peças diferenciadas, quase artesanais, em pequena escala”. 

 

Outro fator comprobatório do fato da capital mineira poder ser considerada um 

pólo de moda é o relatório da Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (FIEMG), datado de 2008, que declarou um crescimento de 22,42% do 

faturamento da indústria em janeiro, comparado com o mesmo período do ano 

passado. O setor de Artigos do Vestuário e Acessórios foi um dos que mais se 

destacou no incremento das vendas, com um aumento de 87,37%, ficando à 

frente de setores como Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias e 

Bebidas. A FIEMG também é responsável pela realização do Minas Trend 

Preview, evento que conta com desfiles e palestras, além de promover a 

interação entre os profissionais do mercado, antecipando tendências da 

próxima coleção. 

 

Segundo o Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Minas Gerais 

(SINDIVEST), há alguns pontos deficitários no segmento de moda em Minas 

Gerais, como: falta de estratégia de mercado para divulgar seus produtos; alto 

índice de descapitalização; mão-de-obra gerencial e administrativa de baixa 

qualidade; mão-de-obra produtiva pouco qualificada; tecnologia ultrapassada 

e equipamentos obsoletos; inexistência de crédito nos órgãos financeiros 

privados e estatais e guerra fiscal com os outros estados. Apesar desses 

aspectos, salienta-se, também,vários pontos positivos no segmento de moda 

em Minas, tais como: perspectiva de crescimento das exportações em parceria 

com a indústria têxtil; redução das importações; qualidade dos produtos; 

seriedade empresarial; estilistas com criatividade reconhecida nacional e 
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internacionalmente; consolidação de universidades com cursos de moda e 

design; alta diversificação de produtos; disponibilidade de mão-de-obra (90% 

feminina); matéria-prima de fácil acesso e localização estratégica em relação 

aos mercados consumidores. 

Patogê: estratégia e identidade – uma co-produção?  
 

 
A Patogê foi fundada por Patrícia Castro, nascida em 1973 na cidade de Ibirité, 

cidade do interior de Minas Gerais. Sua mãe era costureira e vestia muitas das 

famílias de alto poder aquisitivo da cidade. Depois de formada em 

Administração de Empresas e mais tarde pós graduada em Gestão de Negócios 

da Moda, Patrícia decidiu abrir uma confecção, junto com seu marido, formado 

em engenharia. Em 1990, eles se uniram à amiga Magna Machado, que era 

modelista e também tinha uma confecção. Assim surgiu a PATOGÊ, que deve 

seu nome à expressão “pra toda gente”. 

 

Em 20 anos, a marca tornou-se referência para lojistas e consumidores. Com 

fábrica própria e lavanderia interna, a Patogê oferece alta performance, 

possuindo tanto agilidade quanto qualidade, competências indispensáveis no 

campo do fast fashion. Além do completo domínio dentro do jeanswear, a 

empresa apresenta coleções completas, que incluem o feminino e o masculino, 

em uma grande diversidade de produtos. Ressalta-se que o primeiro showroom 

da marca foi aberto na região do Barro Preto, em Belo Horizonte, tendo-se 

mudado, posteriormente, para o bairro Prado. Essa mudança de localização 

veio em decorrência de um processo de mudança de posicionamento da marca 

no mercado. Atualmente, a marca pode ser encontrada em mais de 500 lojas 

multimarcas, sendo que, aproximadamente, 80% delas se concentram em 
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Minas Gerais e 20% estão espalhadas por diferentes cidades e regiões do país 

e também no exterior (Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Guiana Francesa, 

Suriname e Itália). 

 

 

A Patogê contratou a consultora de Tereza Horn, que foi diretora comercial da 

Patachou e, atualmente, é proprietária da empresa de consultoria “Conceito”, 

e do “Bureau de Moda”, empresa de consultoria em marketing e comunicação; 

para reposicionar a marca, uma vez que esta era vista como uma copiadora de 

tendências. Desde então, a empresa começou a utilizar artistas em seus 

desfiles e product placement em programas de televisão. As convenções feitas 

para apresentar as coleções aos comerciantes da marca têm se tornado cada 

vez maiores, sendo realizadas em lugares elegantes como o Luminis, 

sofisticado salão de eventos em Belo Horizonte. A empresa também passou a 

desfilar no Minas Trend Preview.  

 

Magda Machado, sócia-proprietária da empresa, é a responsável pela 

modelagem das calças Patogê. Ela experimenta e aprova a modelagem de 

todas as peças pessoalmente, apostando na valorização das curvas e na 

sensualidade da mulher brasileira, aspectos estes que caracterizam a 

identidade do produto da marca. Pode-se dizer que a competência essencial da 

Patogê está relacionada ao seu know how em modelagem de calças e não na 

inovação estética das peças que comercializa. 

 

A empresária Patrícia também conta com os estilistas Roniery Ferreira e 

Fernando J. Silva que cuidam, respectivamente, do jeans e do não-jeans da 

marca, além de dois programadores visuais que trabalham com os estilistas na 

composição das peças das coleções. 
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As decisões para a escolha das tendências que a grife irá investir em cada 

coleção perpassam pesquisas em revistas importadas, na Internet e em 

viagens a países estrangeiros, como a França e Itália, pólos de referência 

mundial em termos de moda. Toda a equipe de estilo participa do processo, 

sendo a aprovação final de responsabilidade das proprietárias. Salienta-se que 

a capacidade da empresa de identificar, dentro das tendências nacionais e 

internacionais, o será moda, ou seja, o que venderá muito em cada estação, é 

um dos diferenciais mais valorizados pelos seus clientes multimarca, sendo 

este grau de acerto obtido pelo envolvimento de toda a empresa, inclusive 

clientes, na definição dos modelos que comporão cada coleção. 

 

O estilista Ronieri Ferreira e as proprietárias da grife Patogê, Patrícia Castro e 

Magda Machado, trabalham em grande sintonia. Por ser uma grife que foca, 

sobretudo, os aspectos comerciais do negócio (e apenas não os estéticos, 

como é o caso de Ronaldo Fraga), sua grande preocupação é desenvolver e 

produzir objetos de moda que tenham rápido giro nas lojas multimarcas que 

comercializam seus produtos. Sua estratégia tem por base a garantia de 

resultados comerciais para seus clientes, oferecendo, para tanto, um produto 

de qualidade, a preço competitivo, de pronta entrega e dentro das tendências 

da moda. 

 

Nesse contexto, a grife precisava de um estilista que buscasse segurança e 

estabilidade ao trabalhar para uma empresa financeiramente sólida e de 

renome no mercado, no caso o mineiro. Como as proprietárias não são 

estilistas, Ronieri Ferreira possui autonomia criativa, desde que não fuja das 

tendências nacionais e internacionais de moda e não desconsidere os aspectos 

comerciais do negócio. Ao atender essas expectativas, ele encontra 

reconhecimento, assim como a empresa investe em seu aprimoramento 
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profissional. A sintonia entre o habitus do estilista e o papel por ele exercido 

no posicionamento da grife pode ser visto no quadro abaixo: 

 

Ethos do Estilista Ronieri Ferreira 

Ethos Sentido Posicionamento Estético 

Segurança 
 

Estabilidade » Cria calças jeans com modelagem sexy 
voltada para jovens de classe média 

baixa; 
 

» Ao seguir tendência, assim como 
perseguir resultados em termos, 

principalmente de venda, seu estilo não 
fica marcado nas peças; 
 

» Preocupa-se muito com qualidade, 
acabamento e com o uso das mais 

modernas técnicas de lavanderia em 
jeans; 

Liberdade Autonomia 

 

Reconhecimento Demonstração 

de Estima 
Aceitação 

 

Aprimoramento Aprendizagem 
Conhecimento 

Crescimento 
Desenvolvimento 

 

 Fonte: quadro desenvolvido pelos autores 

 

Apesar de inovar em termos de modelagem, Patrícia Castro relata que o 

desejo de ser uma grife formadora de moda e de opinião a impulsionou na 

busca de um novo posicionamento. A decisão de trabalhar com o não-jeans 

surgiu desta necessidade. O estilista Ronieri Ferreira, em entrevista, destaca 

que a escolha do não-jeans foi adequada para o reposicionamento da marca, 

visto que este atendia às demandas de consumidoras que procuravam uma 

moda que traduzisse conceitos estéticos e que fossem além da mera cópia de 

tendências de moda. Além disso, o não-jeans auxilia na composição de looks 

para as peças publicitárias e fortalece a estratégia da empresa no sentido de 

trabalhar somente com atacado, haja vista que a Patogê não possui loja 

própria. 
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O reposicionamento da grife significou investimentos em publicidade, com 

produção de catálogos (desde 2002, segundo Patrícia), anúncios em revistas e 

outdoors. Com isso, a Patogê conquistou retorno de mídia espontânea, o que 

gerou maior visibilidade para a marca. Patrícia criou, em seu showroom, um 

“Espaço do Conhecimento” para que suas funcionárias realizem pesquisas de 

moda; disponibilizando acesso livre à Internet, livros e revistas.  

 

A empresária também apostou em programas de educação, saúde e 

treinamento voltados para os seus empregados; bem como em campanhas 

beneficentes, associando-se a escolas, projetos de educação para a infância e 

de profissionalização de jovens para a indústria da moda. Além disso, buscou a 

promoção de desfiles, palestras sobre estilos e tendências de moda, 

envolvendo os clientes não só com as coleções, mas com tudo o que diz 

respeito ao campo da moda. A marca também passou a desenvolver produtos 

para o consumidor masculino, embora não seja este o seu maior foco. Roniery 

ressalta que a linha masculina é recente na empresa e só passou a ganhar 

destaque na publicidade da marca há pouco tempo. 

A proposta de reposicionamento para criar uma moda acessível, aliada a 

conceitos estéticos, pode ser identificada na própria mudança do layout da 

marca. Com a retirada da palavra jeans, pode-se afirmar que a grife 

objetivava não relacionar o seu nome somente a esta categoria de produto, 

mas sim criar um estilo em torno do mesmo. Tais mudanças podem ser 

observadas nas figuras 01 e 02: 
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Nesse contexto, pode-se afirmar que imitação e distinção se articulam 

dialeticamente, criando o diferencial da empresa: produtos de moda, que 

vendem muito e que possuem na modelagem um fator que os singulariza. 

Longe de ser uniformizante, o jeans Patogê sublinha de perto a forma do 

corpo, valoriza os quadris, o comprimento das pernas, as nádegas, 

desenhando, assim, o que há de singular na individualidade física de cada 

cliente. Trata-se, portanto, de um traje de ressonância mais tátil, mais 

imediatamente sexual. Assim, tem-se que, em termos estéticos, a Patogê faz 

releituras, em termos de forma, cria-se o diferencial em modelagem, sendo 

ambos fundamentais para posicionar a marca no mercado. Já o não-jeans e o 

masculino compõem os looks que conferem um estilo à marca, facilitando, 

assim, a identificação da mesma com seus clientes.  

 

Salienta-se, ainda, que tanto a estratégia quanto a identidade da marca 

emergiram da prática, sendo depois impulsionadas por ações deliberadas de 

marketing e comunicação. Da mesma forma, pode-se perceber que estratégia 

e identidade foram co-produzidas ao longo da trajetória da empresa, dos seus 

proprietários e dos seus estilistas. 

 

Narrativas Patogê 

 

Ao analisar a publicidade da Patogê, diversos aspectos da identidade da grife 

foram percebidos, bem como o reposicionamento buscado pela marca. 

Constatou-se, por exemplo, que há continuidade nas peças publicitárias, visto 

que o conceito de sensualidade é afirmado em todas as coleções. A 

continuidade mantém o interlocutor focado no mesmo assunto, bem como 

retoma de maneira diferente os conceitos de campanhas anteriores 
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(sensualidade e modelagem), o que caracteriza o discurso publicitário da 

Patogê como persuasivo, demonstrando unidade textual. 

 

Outro aspecto da identidade da grife projetados em sua publicidade, consiste 

no corpo feminino constantemente explorado em suas formas físicas, 

valorizando a modelagem – diferencial competitivo da empresa. As poses 

utilizadas nos anúncios demonstram tais aspectos e podem ser melhor 

observadas nas peças Catálogo Primavera Verão 2007, Catálogo Primavera 

Verão 2008 e Outdoor Primavera Verão 2008, apresentadas na figura 02, a 

seguir. Percebe-se, nessas peças, o uso de provocação, um tipo de 

manipulação textual descrita por Carrazcosa (2003). As mulheres, tanto 

nesses anúncios, quanto na maioria das peças analisadas da  Patogê, 

demonstram determinação e independência, pois parecem suficientemente 

seguras para provocar. Tal aspecto revela o valor auto-estima proposto pela 

grife e valorizados por clientes de classe média e média-baixa (Bourdieu, 

2007). 

 

No entanto, foram identificadas no Catálogo Outono Inverno 2005, imagens 

não relacionadas a esta mulher independente, mas sim a princesas de contos 

de fada (figura 02). Estas imagens exploram o estereótipo do sexo frágil, 

utilizando-se, para tanto, de apelo intertextual que remete a duas histórias 

infantis de Walt Disney, Bela Adormecida e Branca de Neve e os Sete Anões. Em 

uma das imagens, o espelho lembra o convite ao olhar, uma vez que é ligado 

à auto-admiração e à vaidade. Tal aspecto se relaciona ao conceito de 

voyerismo e narcisismo, igualmente presente no Catálogo Outono Inverno 

2008, aparecendo neste na forma de texto. 
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Peças publicitárias da grife Patogê (2005- 2008) 

 

A presença do jeans pode ser observada na maioria dos looks e peças 

analisadas. Além disso, este tipo de tecido não aparece somente nas calças, 

mas em blusas, casacos, bolsas, shorts e saias. Entretanto, o jeans encontra-se 

em maior evidência nas peças mais antigas, como pode-se perceber na 

primeira imagem do Catálogo Outono Inverno 2005, na qual a modelo 

apresenta um look praticamente em jeans (figura 02). O não-jeans, mesmo 

presente em todos os materiais publicitários recolhidos, ganha maior destaque 

ao longo dos anos, e apresenta-se por completo na primeira imagem do 
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Catálogo Primavera Verão 2007 e no Catálogo Outono Inverno 2008. Nesta 

última, faz-se presente o uso de texto, que é o tema da campanha: “Eu não 

me canso de olhar”. Esta frase corresponde ao tipo de manipulação textual 

caracterizada por Carrazcosa (2003) como sedução, visto que convida sempre 

a olhar o outro e observar suas qualidades, como a beleza, por exemplo. Tal 

discurso está ligado ao voyerismo, além de revelar a identidade da 

organização, pautada na sensualidade. 

 

Sobre a figura masculina, é possível verificar sua crescente relevância nos 

materiais publicitários analisados, sobretudo no destaque dado a ela nas 

fotografias. Na segunda imagem do Catálogo Outono Inverno 2005, também 

apresentada na figura 02, o modelo atua como coadjuvante, no fundo da 

fotografia, de perfil. No Catálogo Outono Inverno 2006 ele se apresenta de 

frente, mas atrás da modelo, que recebe maior destaque. Já no Catálogo 

Primavera Verão 2007 e no Catálogo Outono Inverno 2008, a figura masculina 

ganha destaque completo, pois os modelos aparecem de corpo inteiro e 

sozinhos. 

 

 

O apelo à autoridade não se faz presente nas peças publicitárias da marca, 

uma vez que não há a utilização de modelos famosos e nem de depoimentos 

de celebridades que utilizam o produto. Ainda assim, pode-se observar a 

presença do discurso apolíneo nas peças, pois as mesmas são objetivas, de 

fácil entendimento, com recursos gráficos simples que não confundem o leitor. 

Tais aspectos significam um minimalismo do discurso, predominantemente 

visual e pouco textual; uma tendência contemporânea apresentada por 

Carrazcoza (2003). Já o discurso dionisíaco é predominante nas peças da 

Patogê, pois estas encontram-se diretamente ligadas aos ideais de beleza, 

sensualidade, auto-estima, pertencimento a um grupo, dentre outros. As 
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peças incitam o desejo de consumo de tais ideais, bem como apresentam o 

prazer como recompensa. Isto demonstra o uso da função de linguagem 

caracterizada por Carrascoza (2004) como emotiva, além de apontar a grife 

como imersa numa tendência contemporânea de discurso, defendida por 

Lipovetsky (1989) – o divertimento lúdico.  

 

Concluindo, pode-se afirmar que a identidade projetada pela empresa é 

congruente com a identidade organizacional, sendo enfatizado o principal 

diferencial de seu produto: a sensualidade, proporcionada pela modelagem em 

jeans. Ressalta-se que, mesmo sendo seguidora de tendências, a empresa não 

as copia, mas efetua releituras, assegurando às suas clientes e às lojas 

multimarcas que seus produtos são objetos de moda, mas com preços 

acessíveis – logo, vendáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A identidade organizacional da Patogê foi construída sob a perspectiva da 

segunda corrente do branding, como afirmam Hatch e Schultz (1997), por 

incluir não somente a alta administração na sua definição, mas também contar 

com o envolvimento dos membros internos e externos da organização 

durante, por exemplo, todo o processo de desenvolvimento das coleções. 

 

A grife apresenta uma identidade multifacetada em função de ser seguidora de 

tendências de moda e, em função disso, desenvolver peças e temas diferentes 

para cada coleção, não necessariamente inter-relacionados. Ainda que o 

sentido da identidade da marca 

mude constantemente de acordo com as interpretações que sofre em cada 

estação, a sensualidade permanece como conceito-chave em tudo o que é 

produzido pela grife.  

 

Nesse contexto, tomando-se como referência Gioia, Schultz e Corley (2000), 

entende-se que a aparente estabilidade dos valores associados à identidade da 

Patogê, como a sensualidade, conferem continuidade à identidade 

organizacional. Entretanto, os sentidos associados a estes valores sofrem 

transformações de acordo com o mercado e os constantes questionamentos 

que emergem das relações da empresa com seus membros internos, o que 

caracteriza o processo de construção da  identidade como possuindo uma 

natureza de fluxo. 
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Com relação à projeção da identidade corporativa, a empresa realiza desfiles e 

palestras sobre moda, produz catálogos, peças explicativas sobre as coleções 

e sobre a campanha que acompanhará o lançamento das mesmas, sendo 

estas dirigidas a lojistas multimarca e aos clientes finais, conforme o caso.  

 

A Patogê enfatiza, em suas práticas de branding, o relacionamento com seus 

diversos públicos, sendo este construído não só por meio dos produtos, mas 

de tudo o que envolve a marca: o estilo, as tendências de moda, a vaidade 

feminina. Logo, de acordo com Hatch e Schultz (1997), pode-se compreender 

a identidade da marca como sendo construída por meio das interações entre 

os membros da organização, em um contexto simbólico típico da grife, no qual 

ocorre um constante exercício de reinterpretação da realidade e das relações.  

 

Nesse sentido, as ações de comunicação da marca exercem funções para além 

das propostas mercadológicas de divulgação e venda, pois fazem parte da 

construção dos relacionamentos da grife, mediando contatos entre a marca e 

seus públicos de interesse. Nesse contexto, pode-se dizer que as ações 

publicitárias da marca contribuem para a construção de sua identidade por 

emergirem de contexto cultural polissêmico e articularem-se com uma 

variedade de intertextos culturais que se encontram fora do anúncio em si: a 

história da empresa, a história da moda brasileira, as especificidades do 

mercado mineiro de moda e a estética usual dos anúncios publicitários de 

moda.  

 

Finalmente, pode-se afirmar que imitação e distinção se articulam 

dialeticamente, criando o diferencial da empresa: produtos de moda, que 

vendem muito e que possuem na modelagem um fator que os singulariza. 

Assim, tem-se que, em termos estéticos, a Patogê faz releituras, em termos 
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de forma, cria-se o diferencial em modelagem, sendo ambos fundamentais 

para posicionar a marca no mercado. Da mesma forma, pode-se perceber que 

estratégia e identidade foram co-produzidas ao longo da trajetória da 

empresa, dos seus proprietários e dos seus estilistas. 
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SOBRE A PUC MASTER 
 

A PUC Master, unidade do IEC PUCMinas, oferece cursos masters e programas 

de desenvolvimento profissional (PDP) nas áreas de artes, comunicação, 

design, direito, economia criativa, engenharia e arquitetura, gestão, 

informática e tecnologia, meio ambiente, moda, psicologia e turismo. 

Inovação, conhecimento e transformação constituem os pilares da PUC Master, 

que oferece formação inter e transdisciplinar, foco no saber ser, agir e viver 

juntos, conhecimento de ponta, cursos customizados,interface com parceiros e 

comunidade acadêmica, geração de conteúdo, uso intensivo de tecnologias 

digitais e ênfase em atividades de extensão. 

 

/pucmaster 

 

Puc Master 

 

 

 

https://www.facebook.com/pucmaster
https://www.linkedin.com/company/puc-master
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