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RESUMO 

 

FREY, Karina Pires; JESUS, Grazielli Firmino de; SANTOS, Adriana Romero Alfaro 
dos. Implantação da Comunicação Organizacional Integrada em Empresa de 
Calçados: Um Projeto de Relações Públicas para Fernando A. Pires & Cia. 
Ltda. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social – Habilitação 
em Relações Públicas da Universidade Católica de Santos. 

 

O Composto da Comunicação Organizacional Integrada como apoio à 
estruturação da comunicação e à gestão empresarial de uma fábrica de calçados 
artesanais em São Vicente (SP) e com um ponto de venda a varejo na capital 
paulista. O crescimento considerável do chamado mercado de luxo no País e, 
ainda, a procura por produtos brasileiros no mercado internacional, são questões 
que se impõem à capacidade de produção e, por sua vez, ao aumento das vendas. 
O sucesso do negócio depende da interface com o Planejamento Estratégico de 
Relações Públicas e de mudanças no modelo de gestão empresarial. O 
prognóstico pode ser comprometedor, caso a organização-cliente deixe de adotar as 
propostas para estruturar, sistemática e profissionalmente, a comunicação com seus 
públicos de interesse e despreze as medidas sugeridas para a recuperação da 
saúde financeira do negócio. 

 

Palavras-chaves: Comunicação Organizacional Integrada. Calçados. Mercado de 

Luxo. Relações Públicas. Planejamento Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

FREY, Karina Pires; JESUS, Grazielli Firmino de; SANTOS, Adriana Romero Alfaro 
dos. Implantação da Comunicação Organizacional Integrada em Empresa de 
Calçados: Um Projeto de Relações Públicas para Fernando A. Pires & Cia. 
Ltda. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social – Habilitação 
em Relações Públicas da Universidade Católica de Santos. 

 

The Integrated Organizational Communication Mix as a back up to the structure 
of the communication  and to the business management of handmade  shoes factory  
located in São Vicente (SP) and an outlet in São Paulo’s capital. The substantial 
growth of the so called luxury market in the country and the search for brazilian 
products in the international  market are points that go against the capacity of the 
production and, in its turn, the increase of the sales. The success of the business 
relies on the interface with the Strategic Planning of Public Relations and on the 
changes in the roll of the business management. The prognostic can be 
compromising if the client-organization refuses to accept the proposal to structure, 
systematic and professionally, the communication with its publics and disdain the 
suggestions given to the repair of the financial health of the business.  

 

Keywords: Integrated Organizational Communication Mix.  Shoes.  Luxury Market. 

Strategic Planning.  Public Relations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Modelo de Claude E. Shannon e Warren Weaver...............................23 

Figura 2 – Modelo de DeFleur.................................................................................23 

Figura 3 – Modelo de Claude Dean Barnlud..........................................................24 

Figura 4 – Definição de Signo.................................................................................26 

Figura 5 – Modelo de Tecnologia e Mudança Cultural.........................................30 

Figura 6 – Composto da Comunicação Organizacional Integrada.....................37 

Figura 7 – A Lei de Laver........................................................................................83 

Figura 8 – Estrutura Hierárquica: Representação Informal...............................121 

Figura 9 – Processo de Produção Artesanal.......................................................132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Etapas do Processo de Produção de Calçado.................................96 

Quadro 2 – CC Corso Como...................................................................................98 

Quadro 3 – Sarah Chofakian.................................................................................101 

Quadro 4 – Concorrência dos Shoppings Center de Luxo................................106 

Quadro 5 – Análise SWOT.....................................................................................138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Classificação dos Públicos...................................................................58 

Tabela 2 – Perfil da Indústria Calçadista Nacional................................................93 

Tabela 3 – A Feira em Tópicos................................................................................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................10 

2 AGÊNCIA LUCE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.............................................14 

2.1 Briefing.................................................................................................................14 

2.2 Missão, Visão e Valores.......................................................................................15 

3 REFERENCIAL TEÓRICO.....................................................................................17 

3.1 Origem e Evolucão da Comunicação..................................................................17 

3.2 Processo de Comunicação..................................................................................22 

3.3 Comunicação e Cultura........................................................................................26 

3.4 Comunicação Organizacional...........................................................................32 

3.4.1 Tipos de Comunicação no Ambiente Organizacional.......................................34 

3.4.2 Composto da Comunicação Organizacional.....................................................35 

3.4.3 Identidade Corporativa......................................................................................38 

3.5 Origem das Relações Públicas............................................................................39 

3.6 Processo de Relações Públicas...........................................................................43 

3.7 Planejamento Estratégico de Relações Públicas.................................................45 

3.8 Relações Públicas e Cultura................................................................................47 

3.9 Definição de Público.............................................................................................50 

3.10 Teorias de Público em Relações Públicas.........................................................51 

3.11 Classificação de Públicos em Relações Públicas..............................................54 

3.12 Identificação e Classificação dos Públicos do Cliente.......................................57 

3.13 Definição de Marketing.......................................................................................60 

3.13.1 Marketing e Relações Públicas.......................................................................61 

3.13.2 Definição de Marca.........................................................................................63 

3.13.3 Brand Equity....................................................................................................64 

4 SEGMENTO DE ATUAÇÃO DO CLIENTE............................................................67 

4.1 História da Moda..................................................................................................67 

4.2 Moda e Cultura.....................................................................................................75  

4.3 Moda e Comportamento.......................................................................................79 

4.4 Moda e Comunicação..........................................................................................81 

4.4.1 Comunicação na Indústria da Moda..................................................................84 

4.5 História do Calçado..............................................................................................86 

4.5.1 Simbologia e Importância dos Calçados...........................................................88 



 

 

4.6 Mercado de Calçado............................................................................................91 

4.6.1 Abicalçados.......................................................................................................93 

4.6.2 Couromoda........................................................................................................94 

4.6.3 Concorrência.....................................................................................................95 

4.7 Mercado de Luxo................................................................................................104 

4.7.1 Tendências do Mercado de Luxo....................................................................107 

4.7.2 Produto de Luxo..............................................................................................108 

4.7.3 Consumidor de Luxo.......................................................................................110 

4.8 Comércio Varejista.............................................................................................112 

5 A ORGANIZAÇÃO-CLIENTE...............................................................................116 

5.1 História Institucional ..........................................................................................116 

5.2 Briefing...............................................................................................................119 

5.3 Caracterização do Produto do Cliente...............................................................130 

5.3.1 Processo de Produção do Cliente..................................................................132 

5.4 Análise Financeira.............................................................................................133 

6 ESTUDOS DOS CENÁRIOS E ANÁLISE SWOT................................................135 

7 PESQUISAS.........................................................................................................140 

7.1 Pesquisa em Relações Públicas........................................................................140 

7.2 Auditoria de Comunicação.................................................................................142 

7.2.1 Projeto de Pesquisa – Empregados................................................................143 

7.2.2 Relatório da Auditoria de Comunicação com os Empregados........................144 

7.3 Pesquisa de Opinião..........................................................................................151 

7.3.1 Projeto de Pesquisa – Fornecedores..............................................................151 

7.3.2 Projeto de Pesquisa – Mídia Especializada....................................................152 

7.3.3 Projeto de Pesquisa – Clientes.......................................................................154 

7.3.3.1 Análise da Pesquisa de Opinião com Clientes............................................156 

7.4 Pesquisa de Apelo Visual...................................................................................167 

7.4.1 Relatório da Pesquisa de Apelo Visual...........................................................167 

8 DIAGNÓSTICO.....................................................................................................176 

9 OBJETIVO GERAL...............................................................................................178 

9.1 Objetivos Específicos.........................................................................................178 

10 ESTRATÉGIA GERAL........................................................................................180 

11 IMPANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTEGRADA.........182 

11.1 Adequação da Identidade Visual......................................................................184 

11.2 Assessoria Profissional de Relações Públicas.................................................205 



 

 

11.3 Confraternização de Final de Ano....................................................................207 

11.4 Estande Fernando Pires...................................................................................211 

11.5 Fábrica e Loja, uma Única Empresa................................................................215 

11.6 FP nas Redes Sociais......................................................................................220 

11.7 Identidade Corporativa.....................................................................................229 

11.8 Mailing List...................................................................................................... 232 

11.9 Monitoramento de Mídia...................................................................................236 

11.10 Mural de Avisos..............................................................................................241 

11.11 Newsletter Interno..........................................................................................244 

11.12 Reciclarte.......................................................................................................247 

11.13 Reestruturação do Site Institucional...............................................................255 

11.14 Relacionamento com a Mídia.........................................................................274 

11.15 Reuniões........................................................................................................281 

11.16 Vestir a Camisa..............................................................................................285 

11.17 Capacitação Gerencial para o Proprietário....................................................289 

11.18 Reestruturação da Loja..................................................................................291 

12 ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA ANUAL..........................................................294 

13 CRONOGRAMA DAS AÇÕES...........................................................................296 

13.1 Cronograma – Jubileu de Prata.......................................................................297 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................299 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................301 

APÊNDICE A – Tabela de Fornecedores..............................................................311 

ANEXO A – Declaração Fernando Antônio Pires................................................312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  



10 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Este Projeto Experimental de Relações Públicas é desenvolvido para uma 

pequena empresa do Segundo Setor que produz e comercializa calçados artesanais. 

Para sua elaboração, as autoras constituíram uma agência de Relações Públicas 

fictícia ― a Luce Comunicação Estratégica, e se propuseram a estudar o segmento 

onde a organização-cliente atua: o mercado calçadista brasileiro, além de buscar 

conhecer melhor o comportamento do consumidor de bens de luxo, visto a 

pretensão do cliente em conquistar praças comerciais em outras regiões do Brasil e 

no Exterior. 

Além do cumprimento da condição curricular para a graduação em Relações 

Públicas, as autoras desejavam realizar um Trabalho de Conclusão de Curso com 

sólida base teórica no campo da Comunicação Social, Comunicação Organizacional, 

Identidade Corporativa e Relações Públicas. O primeiro estudo abordou as teorias 

da Comunicação de modo a encontrar, aquela mais adequada para o entendimento 

do processo comunicacional do cliente. Enquanto empresa produtora de bens, a 

organização carece de meios para atingir resultados favoráveis com os mais 

diversos públicos; daí, a relevância da Comunicação Organizacional, cujas 

referências estão apoiadas em autores como J.B. Pinho, Marlene Marchiori e 

Margarida Maria K. Kunsch. E foi a contribuição de Margarida Kunsch, em sua 

análise sobre os elementos que compõem a Comunicação Organizacional Integrada, 

que iluminou como um farol o caminho para a definição do diagnóstico e da 

estratégia geral. 

É condição para este e para qualquer outro projeto de Relações Públicas, 

fazer referência à esta área da Comunicação voltada para a  gestão de 

relacionamentos e justificar a importância de seu processo para o levantamento e 

análise dos cenários, assim como, defender o planejamento estratégico como 

primordial para as decisões empresariais. Esta base teórica é composta por Adão 

Eunes Albuquerque, José Roberto Whitaker Penteado, Waldyr Gutierrez Fortes e 

Hebe Wey. Outro ponto de extrema relevância são as teorias dos públicos que 

colaboram para que os profissionais de RP identifiquem os públicos de acordo com 

o poder de influência nas instituições. No caso, Lucien Matrat (apud SIMÕES, 1995) 
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é o teórico que sustenta a classificação dos públicos de interesse da organização-

cliente. 

As Relações Públicas são uma atividade com amplo campo de atuação e 

diversidade de tipos de organizações, cuja atividade-fim também é plural. O 

profissional de RP, apesar de sua formação acadêmica holística, precisa interar-se 

sobre o universo de cada cliente; sendo assim, as autoras mergulharam no universo 

da moda, desde a história, tendências e influências em grupos culturais, por meio de 

referências de estudiosos, como Baudot François, James Laver, Amy de La Haye, 

Valerie Mendes, Malcom Barnard entre os quais, o brasileiro João Braga. 

Especificamente sobre os calçados, a pesquisa bibliográfica apoiou-se em Linda 

O’Keeffee, na tese de que estes acessórios, com função básica de vestir pés, 

tornaram-se expressão de status, poder, fetichismo e sedução. Ainda se fez 

necessário desvendar os cenários nos quais a organização-cliente se insere. Neste 

sentido, a consulta às obras do professor da Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP), Sílvio Passarelli, contribuíram efetivamente; como complemento, as autoras 

pesquisaram artigos e matérias jornalísticas publicadas em veículos especializados 

e acompanharam noticiário na mídia nacional e internacional.  

Em consonância com a amplitude da ação das Relações Públicas e sua 

efetiva interface com a gestão empresarial para o sucesso do negócio, houve 

necessidade de buscar sustentação em Philip Kotler, Gary Armstrong, David A. 

Aaker, entre outros, sobre Marketing de Negócio, Comércio Varejista, Mix de 

Marketing e Marca. 

Em cumprimento ao Processo de Relações Públicas, as etapas seguintes 

compreendem a apresentação da organização-cliente, desde a caracterização do 

produto, o relato de sua história institucional, o briefing e a análise financeira. Em 

complementação, seguem-se o estudo dos cenários interno e externo, com emprego 

do modelo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

A aplicação de pesquisas de opinião e auditoria de comunicação com 

públicos de interesse completaram o Processo de Relações Públicas juntamente 

com o diagnóstico, objetivo geral e objetivos específicos e estratégia geral. 

Realizadas as etapas processuais, as autoras propõem ações no âmbito da 

Comunicação Organizacional Integrada e sugerem medidas administrativas para a 
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gestão empresarial. Terminam com o descritivo das ações, cronograma, estimativa 

orçamentária e considerações finais. 
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2 AGÊNCIA LUCE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA  

 

2.1 Briefing  

 

 A Agência Luce Comunicação Estratégica foi criada em fevereiro de 2012 em 

cumprimento ao Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso I e II do Curso de 

Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas da Universidade Católica 

de Santos. Seu primeiro cliente é a empresa Fernando A. Pires & Cia. Ltda., que 

será objeto de estudo e pesquisa para, posteriormente, a elaboração de ações de 

comunicação dentro de um Projeto Experimental de Relações Públicas. 

 A escolha do nome da agência refletiu-se em algumas características de sua 

missão, em que Passarelli (2010, p.19) descreve o luxo como uma “[...] correlação 

de luxo com luz (lux) - uma visão positiva do brilho e da capacidade de iluminar 

desses produtos - ou com luxúria (em um viés mais crítico), que lembra todo o 

conjunto de misérias humanas decorrente desse conceito”.  

 A Agência Luce Comunicação Estratégica considera o luxo de forma idêntica 

à consideração de Passarelli, ao se referir à denominação Luxus, principalmente 

sobre refinamento. Acredita também na correlação do luxo com “luz”, a partir da 

visão positiva do brilho e da capacidade de iluminar dos produtos encontrados na 

categoria luxo. A palavra Luz, do italiano Luce, carrega esta crença do brilho e da 

capacidade de iluminação que se origina do luxo. 
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2.2 Missão, Visão e Valores 

 

Missão 

 Desenvolver projetos de comunicação estratégica com ênfase em Relações 

Públicas para clientes do mercado da moda de luxo. 

 

Visão 

 A Luce Comunicação Estratégica deseja ser, no prazo de cinco anos, 

reconhecida por sua alta especialidade em comunicação estratégica para o mercado 

da moda de luxo. 

 

 Valores 

• Ética 

• Comprometimento 

• Transparência 

• Responsabilidade Socioambiental 

 

Diferencial 

• Equipe multidisciplinar 

• Sustentabilidade 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Origem e Evolução da Comunicação 

 

A Comunicação Social, área do conhecimento para a qual está focada a 

elaboração deste trabalho que visa à conclusão do bacharelado em Comunicação 

Social – Habilitação em Relações Públicas estuda as mídias e tecnologias 

empregadas pelas organizações e para o próprio desenvolvimento social, 

econômico e cultural da sociedade humana. Fenômeno primordial para a 

humanidade, a comunicação, da forma como hoje se apresenta, teve origem nos 

primórdios do aparecimento do homo sapiens, portanto, é preciso entender sua 

origem e evolução. 

A princípio, deve-se levar em consideração o fato de que a comunicação 

existe em todo o ser vivo que possui algum tipo de organização química, não 

somente ao ser humano, e, fluindo de dentro de um organismo para fora, ela se 

torna essencial à vida (TELES, 1973). A real diferença entre o homem e os outros 

seres vivos, para o professor de Cosmologia e Fundamentos de Biologia da 

Faculdade de Filosofia do Ceará, João Pompeu de Souza Brasil (1973), é o fato de 

que a linguagem oral por meio da fala permite comunicar o conhecimento 

acumulado em suas gerações, sendo assim um conjunto de tradições que passa a 

ser patrimônio de grupos sociais e não apenas de indivíduos.  

Em uma definição cultural, para Gerbner (1967), comunicação é a interação 

social por meio da mensagem. Outra definição, de Adísia Sá (1973), considera que a 

comunicação implica movimento, se fundamenta em uma capacidade dualística de 

doação e recepção. De acordo com o pesquisador e estudioso da área, Luiz Beltrão 

(1980), o homem tem a necessidade de intercambiar informações entre si a fim de 

alcançar seus objetivos, essa ação conjunta é denominada comunicação.  

Outros dois estudiosos da comunicação e de seu processo, Ball-Rokeach e 

DeFleur (1993) apresentam uma cronologia da evolução da comunicação humana 

dividida em eras e os vários progressos na capacidade de se comunicar do Homo 
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sapiens. Esta se deu pela aptidão de aprendizagem dos seres humanos em trocar, 

registrar e difundir informações, sendo considerado um fator crítico no processo 

evolutivo que durou 70 milhões de anos. 

A primeira etapa é a Era dos Símbolos e Sinais, na progressão da vida pré-

hominídea1 e proto-humana2, em que as respostas eram instintivas e os gestos eram 

utilizados para troca simples de informação. A complexidade das informações que 

podiam transmitir era restrita, comunicação interna, ou seja, usada 

interpessoalmente a partir de contextualização e pensamento de uma comunidade. 

O ritmo de transmissão e recepção era vagaroso e as mensagens deviam ser breves 

para a sua compreensão, por conta do problema da memória em curto prazo. 

Posteriormente, os símbolos e sinais foram convencionados e efetivados (BALL-

ROKEACH; DEFLEUR, 1993).  

Há cerca de 90 e 40 mil anos, os seres humanos ingressaram na Era da Fala 

e Linguagem. Neste período, a vida nômade começou a dar lugar para a agricultura 

permanente e a vida fixa em aldeias. Com isso, a evolução cultural ocorreu em ritmo 

crescente por meio da fala e a linguagem pôde se diversificar entre os povos devido 

a uma fonte de vocabulário comum que se alterou em diferentes regiões. 

Ainda os mesmos autores afirmam que, em apenas cinco mil anos após o 

surgimento da linguagem, foi possível transitar para a Era da Escrita. Foi uma 

passagem da representação pictórica para sistemas fonéticos e utilização de 

simples letras a fim de criar significados padronizados. Este fenômeno ocorreu após 

a fixação da agricultura. A escrita se iniciou no antigo Egito com os hieróglifos, que 

também foram os percussores do primeiro tipo de mídia portátil ao se escrever em 

papiros em 2000 a.C, símbolo de portabilidade à escrita. Já na antiga Suméria, a 

escrita cuneiforme representava sons e não ideias, sendo assim o primeiro esboço 

de uma escrita fonética. Depois de muitas variações entre povos, por volta de 500 

a.C., os gregos padronizaram e simplificaram o sistema com um alfabeto 

amplamente utilizado. Ocorreram grandes mudanças nas instituições políticas e 

religiosas devido à capacidade de escrever e registrar, posteriormente, em livros as 

informações a serem passadas por gerações. 

                                                      
1
 Período antecedente aos hominídeos. 

2
 Hominídeos que não apresentam as mesmas características do moderno Homo sapiens. 
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Antes do Século XV, os livros produzidos eram cópias extensas escritas à 

mão; este fato fazia com que tais obras fossem restritas e ler se tornou um 

monopólio das elites. A Era da Impressão começou com a invenção de Johann 

Gutenberg, na Alemanha em 1455, a prensa e o tipo móvel, que permitiram a 

produção de livros e outros veículos que revolucionaram a maneira como a cultura é 

preservada. Milhares de exemplares de livros foram reproduzidos, em diversas 

línguas e difundiu a alfabetização pela Europa (BALL-ROKEACH; DEFLEUR, 1993). 

Desta forma, o mundo ingressou na Era da Comunicação de Massa. Com o 

aparecimento da imprensa de massa, o ritmo da comunicação se tornou mais 

intenso e promoveu a expansão dos modernos meios tecnológicos de informação 

como os jornais, telefones, cinema e outras mídias o que mudou completamente a 

organização da sociedade. A comunicação de massa foi definida por Janowitz (1968 

apud McQuail, 2003) como as instituições e técnicas em que grupos especializados 

empregam meios tecnológicos para disseminar conteúdos simbólicos às grandes 

audiências heterogêneas e dispersas. 

A primeira fase do estudo sobre o fenômeno da Comunicação Social teve 

início no Século XX e apresentou teorias profundas sobre a recepção e o impacto na 

sociedade humana e buscou explicações para o impacto da comunicação no 

receptor. A Teoria da Bala Mágica ou Teoria Hipodérmica apresentou como ideia 

fundamental que “as mensagens da mídia são recebidas de maneira uniforme pelos 

membros da audiência e que respostas imediatas e diretas são desencadeadas por 

tais estímulos” (BALL-ROKEACH; DEFLEUR, 1993, p.182).  

O modelo dos 5Qs de Lasswell (1949 apud Wolf, 2003) é considerado uma 

evolução da Teoria da Bala Mágica, sendo composto por: Quem (emissor), Diz o 

Quê (conteúdo), Em Que Canal (meio), A Quem (audiência) e Com Que Efeito 

(efeitos causados). 

A partir da década de 1940, a Teoria da Persuasão, também denominada 

como Teoria Empírico-experimental foi desenvolvida para mostrar que os efeitos da 

mídia não são manipulativos e sim de persuasão, de acordo com DeFleur (1993). 

Já a Teoria Empírica de Campo proposta por Lazarsfeld, apresentada por 

Wolf (2003), defende que o público é capaz de fazer suas próprias escolhas. A teoria 
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fala da influência não somente dos media de massa, mas influência geral que 

perpassa as relações comunitárias. Esta teoria abandona a relação direta entre 

causa e efeito, entre a mensagem enviada e o comportamento da audiência como 

indivíduo. 

Wolf (2003) apresenta a Teoria Funcionalista, uma corrente sociológica 

comumente associada à Émile Durkheim e estudada por autores como Lasswell, 

Wright, De Fleur e Webber, cujo ponto central é analisar e explicitar as funções 

exercidas pela mídia na sociedade, não apenas seus efeitos. O estudo é feito na 

produção e difusão cotidiana das mensagens, em que tanto o emissor como o 

receptor são ativos, desta maneira, as mídias são eficientes para o receptor suprir 

satisfações e necessidades. 

Armand e Michèle Mattelart (2001), filósofos da Escola de Frankfurt, se 

inquietaram com a transformação da cultura e criavam a Teoria Crítica. Adorno e 

Horkheimer criaram o conceito de Indústria Cultural por meio da análise da produção 

industrial dos chamados bens culturais como um movimento global, cria-se o 

conceito de sociedade alienada e padronizada. A marca Fernando Pires não faz 

parte da Indústria Cultural por ser um produto confeccionado de modo artesanal, 

logo, seus consumidores não podem ser considerados alienados e padronizados e 

sim o oposto. 

A última teoria pertencente à primeira fase de estudos é a Teoria 

Culturológica, proposta em 1960, parte do pressuposto de que padronização 

cultural não é uma consequência da mídia e sim um fator pré-existente nas 

sociedades por conta de características nacionais, religiosas e/ou humanísticas.  

A segunda fase do estudo sobre Teorias da Comunicação desponta a partir 

da década de 1970 e preocupada com a produção, divulgação e seleção das 

mensagens por meio da mídia. A importância de estudar fenômenos do cotidiano 

justifica-se pela necessidade de se entender como possível explicação das ações a 

serem propostas no Projeto Experimental de Relações Públicas para o cliente 

Fernando Pires. 

Wolf (2003) apontou três novas teorias, voltadas principalmente para o 

comportamento dos veículos de comunicação e os profissionais que neles atuam. 
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Teoria do Agendamento ou Agenda Setting foi formulada por Maxwell McCombs e 

Donald Shaw. A teoria é focada no poder de agendamento dos meios de 

comunicação, a fim de evidenciar determinado assunto na mídia perante a opinião 

pública. A teoria Gatekeeper (guardiões do portão) investiga quais são os critérios 

adotados por profissionais da comunicação ao escolher um determinado assunto 

para veiculação. Estes podem ser pertinentes à cultura de trabalho, a política 

empresarial e de acordo com os critérios de noticiabilidade. E o conceito de 

Newsmaking, que diz respeito à edição final impressa ou a ordem sequencial das 

notícias o meio de comunicação em sua edição final, no qual se escolhem o que 

será manchete de acordo com os interesses específicos de um grupo, como os do 

Estado. 
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3.2 Processo de Comunicação 

 

O objetivo da comunicação para o ser humano, segundo David K. Berlo 

(1997), é influenciar com intenção, ou seja, influenciar os outros, o ambiente físico e 

ao próprio homem, tornando-se agentes determinantes. O processo comunicativo, 

para Beltrão (1980), consiste em uma ação reflexiva e objetiva, em que o sujeito 

emissor deve elaborar uma mensagem, causando uma reação em seu receptor, 

estabelecendo assim, um diálogo.  

O filósofo grego Aristóteles (2006) já afirmava que a comunicação é composta 

por três ingredientes básicos: a pessoa que fala, o discurso que faz e a audiência, 

compreendida pela pessoa que ouve. David K. Berlo (1997) propõe que muitos dos 

modelos de comunicação são similares ao apresentado por Aristóteles, porém, mais 

complexos. 

Pinho (2006) demonstra que o processo de comunicação envolve alguns 

passos entre a fonte e o receptor. Para que uma comunicação eficaz ocorra são 

precisos seis componentes: a fonte, pessoa que deseja enviar uma mensagem para 

outra; a mensagem, um propósito ou ideia a ser transmitida; um canal, meio de 

comunicação disponível para enviar a mensagem; o receptor, outra parte que 

recebe a mensagem e a entende; o feedback, as reações do receptor ao receber a 

mensagem e entendê-la; e o ambiente, o seu conhecimento é importante para o 

entendimento da mensagem. Pode-se considerar ambiente a cultura organizacional 

adotada pela organização, a cultura em que a pessoa física está inserida, assim 

como seus costumes e tradições. Há também outro fator participante da 

comunicação, o ruído, que é qualquer distração que exerce influência sobre os 

componentes do processo de comunicação, como atitudes e emoções do receptor. 

No caso do cliente Fernando Pires, é preciso entender o modelo de gestão 

empresarial para que se possa caracterizar a cultura organizacional e compreender 

o entendimento das mensagens entre seus públicos. 

O modelo dos matemáticos norte-americanos, Claude E. Shannon e Warren 

Weaver (1949), compreende a comunicação como uma via de mão única, linear e 

sequencial, não existe um feedback ou resposta esperada do receptor. 
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Figura 1 – Modelo de Claude E. Shannon e Warren Weaver 

 

 

FONTE: PINHO, 2006, p.66. 

 

Desta forma, a fonte desenvolve uma mensagem constituída por signos 

codificados, enviados por um canal a um receptor, que os decodifica e interpreta. 

Essa proposta é considerada falha, por se tratar de um primeiro estudo do processo 

comunicativo, uma vez que a comunicação é uma via de mão dupla entre o emissor 

e receptor. 

Proposto por DeFleur, apontado por Pinho (2006), o modelo a seguir tem a 

comunicação como interação, adiciona-se outros elementos ao seu processo, que 

percorre um caminho circular entre o emissor e o receptor. A inclusão do feedback 

torna o modelo de comunicação em uma via de mão dupla. 

 

Figura 2 – Modelo de DeFleur 

 

FONTE: PINHO, 2006, p.67. 
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Em um modelo mais complexo, Pinho (2006) apresenta a interpretação de 

Dean Barnlud como uma mudança importante para o processo de comunicação, em 

que o ponto central do modelo de comunicação como transação é que o receptor e 

emissor são simultâneos e contínuos. 

 

Figura 3 – Modelo de Claude Dean Barnlud 

 

 

FONTE: PINHO, 2006, p.69. 

 

O processo de transação é composto por três princípios: os participantes são 

emissores e receptores contínua e simultaneamente, ou seja, ambos comunicam e 

expõem um feedback, como um diálogo. A comunicação tem passado, presente e 

futuro e os participantes desempenham papéis sociais para se adequar às diferentes 

situações cotidianas. 

Esse conceito de transação simultânea e contínua, baseado em observações 

da Agência Luce Comunicação Estratégica in loco, pode ser considerado o mais 

adequado para entender a comunicação do cliente deste Trabalho de Conclusão de 

Curso com seus diversos públicos. A comunicação deve ser vista como um todo, 

mesmo pessoas em movimento enviam mensagens de forma gestual, que possui 

um significado que pode ser decodificado. Os fatos que ocorreram no passado têm 

grande influência no presente, no modo em que as pessoas codificam ou 

decodificam uma mensagem atual, e impulsionam o negócio. Os papéis 

desempenhados pelo empresário, no caso, Fernando Pires, na forma de gestão do 
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negócio, afeta a própria empresa e seus funcionários. O papel social também 

determina a forma como as mensagens são organizadas e interpretadas. 
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3.3 Comunicação e Cultura 

 

Bordenave (2003) considera que a cultura de uma sociedade é um vasto 

sistema de códigos de comunicação. Para ele, a cultura aprendida por meio da 

comunicação é o fator que posiciona o homem em tal grupo social de modo indireto, 

por meio da experiência acumulada em diversos eventos orientadores de conduta. 

Ainda para o estudioso, seria impossível para uma pessoa viver em meio a uma 

cultura sem ter aprendido a usar seus códigos de comunicação, ou seja, ser capaz 

de viver em sociedade e atuar na mesma. 

Ao levar em conta tais observações de Bordenave (2003), Beltrão (1980) 

ressalta a importância da utilização de sinais convencionais correspondentes aos 

elementos subjetivos, os símbolos para que a mensagem possa ser entendida. A 

criação dos símbolos permite que a comunicação se torne uma função social e 

cultural. Desta maneira, “a atribuição de significados a determinados signos é 

precisamente a base da comunicação em geral e da linguagem em particular” 

(BORDENAVE, 2003, p.24). Com o repertório de signos para representar objetos e 

ideias, o homem criou a linguagem e aprendeu a usá-la com coerência. 

 
 
 

Figura 4 – Definição de Signo 
 

 

 

 

 

 
 
FONTE: BORDENAVE, 2003, p.24. 

 

São três os elementos fundamentais que compõem os signos apresentados 

por Bordenave (2003): o primeiro faz referência ao objeto representado ou referente; 

o segundo, significado, é o conceito, ou seja, a imagem formada acerca do 

referente; o terceiro, significante, é a representação física do signo. 
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Sobre o significado, existem dois tipos de acordo com Bordenave (2003): 

significado denotativo, em que o signo indica diretamente um objeto referente; e o 

significado conotativo, onde se incluem as interpretações subjetivas ou pessoais 

derivadas do signo. É pelo significado conotativo que “[...] estabelece-se, assim, o 

império da comunicação cultural – que é o intercâmbio de signos representativos de 

símbolos mentais entre dois pólos [sic] de uma estrutura relacional.” (BELTRÃO, 

1980, p.56). Dessa forma, os calçados são considerados como signos denotativos 

na comunicação com a função de serem um abrigo para os pés, porém, carregam 

diversos significados conotativos de acordo com a sua simbologia. Um calçado pode 

ser símbolo de poder, de fetiche, de conotação sexual, objeto de atração, entre 

outros que serão explicitados no Capítulo 3.6.1 Simbologia e Importância dos 

Calçados. 

A compreensão desses signos na comunicação humana é tão importante 

que, para Bernard Voyenne (1965), o homem não pode abster-se de trocar 

informações. Se o fizer, estará fadado a romper com seu próprio laço social por não 

ter mais nada em comum com seu grupo, assim desaparece da sociedade em que 

está inserido. Carey (1988) também defende que a vida social somente existe 

porque acontece a comunhão de experiências, ideias religiosas, sentimentos 

pessoais, valores e noções intelectuais por meio da comunicação; para ele é “um 

processo simbólico onde a realidade é produzida, mantida, reparada e transformada” 

(CAREY, 1988, p.23). 

A cultura, do ponto de vista de McQuail (2003), é algo coletivo com formas 

simbólicas de expressão, com um padrão, ordem ou regularidade existentes com 

continuidade dinâmica no tempo. E pode ser encontrada nas pessoas; em objetos, 

como textos e artefatos; e nas práticas humanas. 

A Revolução Industrial, iniciada no Reino Unido em meados do Século XVIII e 

expandida para o mundo no Século XIX, consistiu em uma transformação da 

sociedade e da cultura humana em diversos aspectos. As mudanças tecnológicas 

impactaram o processo produtivo que, antes resumia-se em manufatura, ou seja, 

produtos feitos de modo artesanal, e passou à dimensão industrial. A sucessão de 

inventos mecânicos iniciada no Iluminismo possibilitaram mais ganhos em 

produtividade - um dos preceitos do Capitalismo. Por outro lado, a industrialização 

da produção dos bens de consumo provocou a revolta na população com menor 
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poder aquisitivo, por conta do desemprego gerado pela substituição da mão-de-obra 

pela mecânica. Tais mudanças constituíram uma remodelação cultural e econômica 

da sociedade. 

Esses fatores alavancaram pesquisas sobre as massas. Cohn (1978) propôs 

que a nova sociedade de massa era responsável por desenvolver a cultura de 

massa, na qual os valores, crenças culturais e políticas são homogêneas e fluidas. A 

expressão cultura de massa é caracterizada como “produtos manufaturados 

somente para um mercado de massa” (WILENSKY apud COHN, 1978, p.262). Os 

aspectos da produção e do uso dos meios de massas têm uma dimensão cultural, 

responsáveis pela cultura de massa ou cultura popular, afirma McQuail (2003). 

Ainda em sua obra, Cohn (1978) considera que os críticos de mentalidade empírica 

argumentam que mesmo com o conteúdo homogêneo, é possível ter uma 

diversidade de resposta.  

Concomitantemente, é possível perceber algumas semelhanças entre a 

produção de massa e o objeto confeccionado pelo cliente deste Trabalho de 

Conclusão de Curso. O produto Fernando Pires resiste à produção industrial e é 

confeccionado artesanalmente como acessório cultural, mantém viva ainda a antiga 

tradição do ofício do sapateiro, excluído da cultura de massa. 

Em Adorno (apud COHN, 1978), teórico empírico da Escola de Frankfurt, o 

termo cultura de massa foi substituído por Indústria Cultural, resultante da união dos 

domínios da arte superior e inferior, e uma intenção deliberada de seus 

consumidores, em que ambos são prejudicados. Em contrapartida, o consumidor 

tornou-se objeto e não sujeito da indústria e seus bens se apresentam 

individualmente, que é um refúgio de imediatismo para Adorno (apud COHN, 1978). 

De acordo com McQuail (2003), a cultura de massa universal e comercializada foi 

considerada um meio importante para a promoção e o sucesso do Capitalismo 

monopolista. 

Com o surgimento da Indústria Cultural, a cultura veio como um resgate de 

tendências em todos os campos, inclusive na moda.  Como elemento da cultura, a 

moda expandiu-se graças à produção em larga escala de objetos culturais, mesmo 

aqueles com um diferencial. Um exemplo atual de imediatismo é a tendência 

apresentada pelo artista Fernando Pires: a confecção e comercialização de sapatos 
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com plataforma e saltos altíssimos, que remetem à década 1970. A proposta do 

artista foi como resgate cultural e, no começo dos anos 1990, tornou-se uma febre 

mundial, copiada por diversas marcas e indústrias de calçados. É importante afirmar 

que o salto alto aliado à plataforma surgiu no Século XV, eram chamados de 

chapins, calçados com saltos altos e plataformas de até 65 cm de altura (NOVAES, 

2006). Desde então, este binômio de salto alto com plataforma é resgatado e 

reinventado por artistas e designers de moda, utilizado por celebridades em diversas 

épocas, como Carmem Miranda, Madonna, Marília Pera, entre outras. 

Enquanto artista, Fernando Pires deseja que suas criações sejam cobiçadas 

por consumidores como um objeto cultural carregado de significados. Em 

contradição e como empresário, deseja o sucesso comercial. Os calçados são 

criações artísticas, artesanais e únicas – assinados “Fernando Pires”, porém, como 

objetos de consumo, dependem de uma estratégia de mercadológica de 

posicionamento para o sucesso comercial. 

Em meados da década de 1970, Stuart Hall (1980) e outros estudiosos do 

Centro de Estudos da Cultura Contemporânea da Escola de Birmingham, iniciado 

em 1964, na Inglaterra, apresentaram a Teoria Crítica da Cultura como um modelo 

simples que reconhece que a ideologia transmitida pelos meios de comunicação não 

é a mesma ideologia recebida pela audiência. Este é o modelo de codificação-

descodificação do discurso dos media, demonstra que a audiência é capaz de 

decodificar o discurso enviado pelo emissor e tomar suas próprias conclusões sobre 

o tema. John Fiske (FISKE, 1989 apud MCQUAIL, 2003) debate que o mesmo 

produto cultural, apesar de ter um sentido dominante, pode ser interpretado de 

formas diferentes. 

O pós-modernismo3 faz com que se perca a noção tradicional de cultura 

como algo fixo e hierárquico. Na era pós-moderna4 “[...] a cultura é volátil, ilógica, 

caleidoscópica e hedonista.” (MCQUAIL, 2003, p.115). Existe uma revolução cultural 

nas mídias de massas, conduz a uma nova estética, em que se oferecem noções 

convergentes entre a imagem e a realidade. Envolve a rejeição da tradição e a 

                                                      
3
 O conceito de pós-modernismo na obra de McQuail (2003) consiste em uma Teoria Cultural atual 

que marca a ideia do fim da era das ideologias, bem como da sociedade industrial e sua organização 
massiva. Era da diversidade não estruturada, liberdade individual face às regras e pressões sociais, 
novas formas dos media de massas onde se encanta a essência da cultura popular pós-moderna. 
4
 Para McQuail (2003), o pós-moderno liga diversas mudanças sociais como a fragmentação de 

classes, o declínio da ideologia política e a globalização. 
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procura da novidade, da invenção, do prazer momentâneo e da nostalgia. Este 

processo, afirma McQuail (2003), tem origem na modernização dos meios de 

comunicação e leva em consideração que a experiência é mediada 

tecnologicamente. As mídias são extensões do homem, portanto, extensões dos 

próprios sentidos que estão envolvidos no processo de reiterar significados. Beltrão 

(1980) acredita que a sociedade somente foi capaz de progredir ampla e 

rapidamente graças à comunicação cultural como “[...] o mecanismo pela qual 

existem e se desenvolvem as relações humanas.” (BELTRÃO, 1980, p.57). 

Para McQuail (2003), na medida em que a tecnologia se desenvolve e traz 

inovações no campo da comunicação, sofre um efeito em seu próprio processo, uma 

vez que a cultura e a comunicação estão interligadas. Se a experiência do mundo é 

mediada tecnologicamente, então a própria tecnologia deverá ter alguma relevância 

para a sociedade. 

O modelo de tecnologia e mudança cultural proposto por McQuail (2003) 

defende que as próprias tecnologias são artefatos culturais: 

 

Figura 5 – Modelo de Tecnologia e Mudança Cultural 

 

 

 

FONTE: MCQUAIL, 2003, p.110. 

 

Este modelo representa uma “visão geral do processo pelo qual as mudanças 

tecnológicas podem influenciar a cultura mediática” (MCQUAIL, 2003, p.110). A 

probabilidade do impacto direto das tecnologias nas práticas culturais é mínimo, 
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seria relevante apenas se mediado por uma instituição relevante como os media de 

massas. 

É preciso apontar que o modelo proposto por McQuail (2003) não está 

adequado ao processo de produção do cliente Fernando Pires porque apresenta um 

sistema contínuo de mudança técnica e cultural. No caso, a tradição do ofício 

milenar de sapateiro se mantém viva de forma que a fabricação de calçados ainda 

pode ser considerada primária e uma técnica quase milenar. Faz-se importante 

ressaltar que apesar dos novos equipamentos e maquinários do setor coureiro-

calçadista, o cliente optou por manter a produção artesanal. 
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3.4 Comunicação Organizacional 

 

A comunicação é o que preserva os relacionamentos em um ambiente 

organizacional independente do seu segmento. Portanto, envolve vários meios de 

comunicação e visa atingir resultados favoráveis em seu relacionamento com os 

mais diversos públicos (MARCHIORI, 2006). 

De acordo com Marchiori (2006), a organização deve alcançar dois objetivos 

básicos: sustentar a sua própria existência e melhorar a vida daqueles com os quais 

se relaciona. É preciso que o profissional de Relações Públicas se adapte e estude o 

ambiente organizacional para que consiga determinar as ações adequadas à 

empresa. É necessário que o gestor da organização conheça a cultura 

organizacional da empresa a fim de se comunicar com seus públicos de forma 

eficiente. No caso da empresa Fernando Pires, o proprietário centraliza a gestão do 

negócio e da comunicação sem apresentar o perfil ideal para isso.  

Como identificação, “[...] uma organização é um grupo social que estabelece 

tarefas e, ou, padrões interpessoais de relacionamento para o alcance de objetivos 

específicos.” (TORTORIELLO et al., 1978, p. 16 apud PINHO, 2006, p. 28). Por mais 

que o cliente não apresente uma estrutura de comando e de cargos, todos os 

empregados conhecem suas atribuições. 

Pinho (2006) afirma que ao entender as organizações como culturas, os 

estudiosos provenientes da corrente interpretativista5 consideram a cultura 

organizacional como uma rede de significados; estes “[...] buscam revelar as 

realidades socialmente construídas nas organizações (...) através da comunicação, 

isto é, a realidade é criada e mantida por meio da interação entre os indivíduos.” 

(SCROFERNEKER apud PINHO, 2006, p. 38). 

Thayer (1976) destaca que a comunicação organizacional reporta-se “[...] a 

todos os fluxos de dados que são coadjuvantes, de algum modo, dos processos de 

comunicação e intercomunicação da organização.” (THAYER, 1976, p. 38) 

                                                      
5
 Corrente Interpretativista: o vetor de influência é orientado da organização para o ambiente 

(MACHADO-DA-SILVA, 2004). 
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Entre as várias funções da comunicação, Robbins (2002, p. 276-277 apud 

Pinho, 2006, p. 29 grifo do autor) identifica que: 

 

A comunicação facilita a motivação por esclarecer aos funcionários o que 
deve ser feito, avaliar a qualidade do seu desempenho e orientar sobre o 
que fazer para melhorá-lo. O estabelecimento de metas específicas, o 
feedback do progresso em relação a eles e o reforço do comportamento 
desejável estimulam a motivação e requerem comunicação. 

 

A empresa Fernando Pires tem em seu quadro funcional 22 empregados 

supervisionados pelo proprietário e criador que orienta as tarefas de cada um passo 

a passo. As metas não são estabelecidas formalmente e a equipe é organizada 

entre si para a realização das tarefas. 

Os estudos sobre a importância de uma comunicação eficaz evoluem devido 

à preocupação das organizações em adquirir conhecimento sobre o negócio e a 

organização mais aprofundado. De acordo com Marchiori (2006, p. 142), “Esta visão 

corresponde às expectativas de outras áreas que valorizam a nossa atividade e nas 

quais a comunicação vem sendo requisitada a ocupar seu lugar estratégico nas 

organizações”. 

Richmond e McCroskey (1992, p. 24-26 apud Pinho 2006, p. 30) identificaram 

algumas funções, entre as várias que cabem à comunicação, mas que são 

dominantes na comunicação organizacional: função de informação, integração, 

gerenciamento, persuasão, regulação e socialização.  

O modelo de gestão do cliente Fernando Pires contempla a comunicação 

como função de informação para que os empregados consigam realizar bem as 

tarefas; a função de integração é constatada na distribuição e coordenação de 

tarefas em que todos trabalham juntos para uma mesma finalidade. Assim como a 

socialização de empregados pode ser percebida no cotidiano do trabalho. O 

gerenciamento e supervisão estão sob a responsabilidade do proprietário, que se 

comunica com o gerente da loja em São Paulo e a gerente da fábrica instalada em 

São Vicente. As atribuições, direitos e deveres dos empregados são informados pelo 

proprietário por uma comunicação informal. A única função da comunicação que não 

é desenvolvida na empresa é a de persuasão dos empregados. 
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3.4.1 Tipos de Comunicação no Ambiente Organizacional 

 

Segundo Pinho (2006), a comunicação no contexto organizacional é dividida 

em cinco tipos: 

Comunicação Intrapessoal: É a comunicação que acontece no interior de 

um indivíduo. Isso significa que a fonte, canal e destinatário estão reunidos em uma 

só pessoa.  

Comunicação Interpessoal: É quando a comunicação ocorre com dois ou 

mais indivíduos; é uma troca de informações. Um exemplo de comunicação 

interpessoal é quando acontece uma conversa do empregado com o supervisor ou 

colega de trabalho, neste caso, entre Fernando Pires e seus funcionários e gerentes. 

Comunicação em Pequenos Grupos: Ocorre quando um pequeno grupo de 

pessoas se reúnem por um propósito.  

 

Nos pequenos grupos, cada indivíduo tem uma chance igual de participar, 
cada um pode ser facilmente ouvido e interagir com todos os outros 
membros do grupo. Este tipo de interação torna-se, em geral, mais difícil 
quando o grupo conta com mais de 10 ou 12 membros (BYERS, 1997, p.6 
apud PINHO, 2006, p. 33). 

 

Comunicação Organizacional para Grandes Grupos: Essa comunicação 

acontece quando o grupo tem um grande número de pessoas o que impede a 

participação ativa de todos os funcionários. Os canais de comunicação para esse 

tipo de grupo são os mesmos usados na comunicação interpessoal e em grupos 

pequenos. 

A empresa Fernando Pires possui poucos empregados e não se justifica 

comunicação organizacional para grandes grupos. Porém, na loja em São Paulo 

formam um pequeno grupo com pouco contato com o grupo de funcionários da 

fábrica em São Vicente, mas com um contato diário com o proprietário Fernando 

Pires. Já os empregados da fábrica são em maior número e têm pouco contato com 

Fernando Pires, e se reportam à gerente Rosana Pires (hierarquia informal).  

Comunicação Organizacional Aberta: “A comunicação organizacional 

aberta envolve o fluxo mais amplo de mensagens dentro da organização ou da 
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organização para os públicos que existem fora da empresa” (PINHO, 2006, p. 34). 

Os públicos de interesse da organização são o principal alvo desse tipo de 

comunicação. Em se tratar do cliente Fernando Pires, os públicos de interesse são 

empregados e outros ainda não especificados. 

Esses tipos de comunicação podem ser observados na gestão do negócio do 

Fernando Pires, principalmente por ter uma comunicação de caráter informal com os 

empregados, que além de subordinados consideram-se amigos pessoais do 

proprietário e trabalham juntos há muitos anos. Devido à união dos empregados o 

ambiente de trabalho se torna favorável a fim de facilitar a comunicação entre as 

partes. 

 

3.4.2 Composto da Comunicação Organizacional Integrada 

 

A Comunicação Organizacional, para Kunsch (2003), é constituída por quatro 

tipos de que constituem o que a autora denomina de Composto da Comunicação 

Organizacional Integrada. O Trabalho de Conclusão de Curso I tem como premissa 

obedecer ao Composto da Comunicação Organizacional ao propor ações nessa 

área e de Relações Públicas para o cliente Fernando Pires. 

Comunicação Administrativa: Ao se administrar uma organização deve-se 

planejar, coordenar, dirigir e controlar os recursos de tal forma que o objetivo seja a 

alta produtividade e custo benefício: baixo custo e maior lucro. Isso acontece por 

meio de técnicas e métodos específicos, a partir do pressuposto um contínuo 

processo de comunicação para se chegar ao objetivo desejado. O fluxo de 

informações serve como base e permite a organização progredir e manter-se dentro 

da concepção do sistema aberto. Essa comunicação ocorre por meio de veículos 

formais e informais, visa ao alcance dos objetivos da organização. De acordo com o 

pensamento de Torquato (2002), a comunicação administrativa relaciona todos os 

processos comunicacionais da organização. 

Comunicação Interna: A comunicação interna tem o objetivo de interagir os 

empregados e a organização, dessa forma, é possível que haja um relacionamento 

favorável entre todos e criar um clima favorável no ambiente da organização. 
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“A comunicação interna é uma ferramenta estratégica para compatibilizar os 

interesses dos empregados e da empresa, através do estímulo ao diálogo, à troca 

de informações e de experiências e à participação de todos os níveis.” (KUNSCH, 

2003, p.154). 

Comunicação Mercadológica: A comunicação mercadológica está vinculada 

com a divulgação e promoção dos serviços e produtos de uma organização, 

independente do meio utilizado. Segundo Pinho (2006), as principais ferramentas do 

mix da comunicação de marketing são as feiras e exposições, a promoção de 

vendas, publicidade, o marketing direto, a venda pessoal e o merchandising. 

Comunicação Institucional: Esse tipo de comunicação é responsável por 

mostrar aos públicos de interesse, a filosofia, a missão e os valores da organização. 

“A comunicação institucional é a responsável direta, por meio da gestão estratégica 

de relações públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade 

corporativas fortes e positivas de uma organização” (KUNSCH, 2003, p.164). Os 

instrumentos da comunicação institucional são: assessoria de imprensa, jornalismo 

empresarial, editoração multimídia, imagem corporativa, propaganda institucional, o 

marketing social e cultural e a relações públicas no papel de gestão. 

Com base nos encontros com o cliente Fernando Pires e observações in loco, 

tanto na fábrica quanto em sua loja em São Paulo, a comunicação interna precisa 

ser aprimorada, pois há pouco feedback por parte do proprietário.  A Comunicação 

Administrativa almeja a produtividade, porém, não é planejada ou coordenada para 

tal; a empresa Fernando Pires parece não possuir um Plano de Negócios norteador 

de ações e que estabeleça metas concretas e tangíveis. Sua Comunicação 

Mercadológica carece de estruturação para cumprir com a função de divulgação e 

promoção de seus produtos.  Finalmente, percebe-se que não há preocupação com 

a Comunicação Institucional. Não existem uma imagem e identidade corporativas 

consolidadas.  
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Figura 6 - Composto da Comunicação Organizacional Integrada 

 

 

Fonte: KUNSCH, 1997a, p. 116. 
 

É possível demonstrar a multidisciplinaridade da comunicação organizacional 

e suas vertentes. 
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3.4.3 Identidade Corporativa 

 

A identidade corporativa revela a “personalidade” de uma organização e suas 

características. De acordo com Kunsch (2003, p. 172), a identidade corporativa é 

definida em dois parâmetros:  

 

Consiste no que a organização efetivamente é: sua estrutura institucional 
fundadora, seu estatuto legal, o histórico do seu desenvolvimento ou de sua 
trajetória, seus diretores, seu local, o organograma de atividades, suas 
filiais, seu capital e seu patrimônio. E também, no que ela faz: todas as 
atividades que movem o sistema relacional e produtivo, compreendendo 
técnicas e métodos usados, linha de produtos ou serviços, estruturas de 
preços e características de distribuição, num conjunto que está sancionado 
em forma de resultados comerciais e financeiros.  

 

A identidade corporativa é como a organização se identifica perante a 

sociedade e também junto a seus públicos. Para RIEL (apud KUNSCH 2003), é 

formada por quatro fatores: comportamento, comunicação, simbolismo e 

personalidade. A identidade corporativa é criada pelo comportamento da 

organização, considerado o mais importante e sujeito ao julgamento dos públicos. Já 

a comunicação deve ser flexível e empregar os diferentes signos carregados de 

simbolismos que compreendem elementos visuais capazes de expressar a 

personalidade, ou seja, a manifestação da autopercepção. De acordo com Torquato 

(apud KUNSCH, 2003, p.42) “[...] por identidade queremos dizer a natureza 

verdadeira, própria, dos negócios, o perfil técnico e cultural da empresa.”. 

A princípio, o comportamento observado in loco na empresa Fernando Pires é 

informal em todas as áreas. Sua identidade corporativa não está definida, é frágil em 

sua estrutura empresarial. Sua produção não se baseia em modelos e nem em 

metas. O método artesanal de produção e a distribuição podem ser considerados 

desordenados; esses fatores, como citado por Costa (apud KUNSH, 2003) se 

refletem nos resultados comerciais, na imagem e financeiros. Como proprietário e 

gestor centralizador, a marca, negócio e personalidade pública confundem-se tanto 

em sua gestão quanto em sua identidade corporativa perante seus públicos. 
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3.5 Origem das Relações Públicas 

 
 

 Em 1906, Ivy Ledbetter Lee6, publicitário e jornalista norte-americano, ficou 

conhecido por ter sido responsável pelas primeiras ações de Relações Públicas. Na 

época, o industrial norte-americano, John D. Rockfeller, foi alvo da oposição por 

parte da imprensa devido ao conflito com grevistas. A opinião pública e o Senado 

Americano foram contrários ao comportamento de Rockfeller, que passou a ser um 

dos homens mais odiados nos Estados Unidos. Diante da situação, Lee adotou a 

estratégia de trabalhar a imagem pessoal de Rockfeller com o intuito de provocar a 

mudança na opinião pública. A partir da filantropia implantada por Lee, o papel social 

dos negócios passou a ser visto como a grande mudança. Ivy Lee acreditava que 

dizer a verdade sobre as organizações era a melhor forma de obter a aceitação do 

público. Com tal paradigma, revolucionou a comunicação quando foi contratado para 

melhorar a imagem de Rockfeller, reunir informações sobre seu cliente, bem como 

os serviços prestados e, que foram esclarecimento para a mídia. 

 Ivy Lee delcarou uma carta de princípios e distribuiu aos jornais dos Estado 

Unidos: 

 

Este não é um Departamento de Imprensa secreto. Todo nosso trabalho é 

feito às claras. Pretendemos divulgar notícias, e não distribuir anúncios. Se 

acharem que o nosso assunto ficaria melhor como matéria paga, não 

publiquem. Nossa informação é exata. Maiores pormenores sobre qualquer 

questão serão dados prontamente e qualquer redator interessado será 

auxiliado, com o máximo prazer, na verificação direta de qualquer 

declaração de fato. Em resumo, nossos planos, com absoluta franqueza, 

para o bem das empresas e das instituições públicas, é divulgar à imprensa 

e ao público dos Estados Unidos, pronta e exatamente informações 

relativas a assuntos com valor e interesse para o público (AMARAL, 2001, 

apud WEY, 1986, p.30). 

 

A trajetória de Ivy Lee marcou a história da comunicação e apresentou a 

atividade de Relações Públicas como aquela que possui conhecimento e potencial 

                                                      
6
 A trajetória de Ivy Lee foi apresentada juntamente às definições de Relações Públicas no Curso de 

Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas da Universidade Católica de Santos 
como material didático da disciplina de Introducão às Relações Públicas I disponibilizado pela 
professora responsável pela disciplina, Neusa Lopes Vicente. 
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na transformação da imagem pessoal pública ou de uma organização, bem como no 

gerenciamento de crises entre organizações, seus públicos e opinião pública. 

Ivy Lee “[...] configurou as relações públicas como prática de informação ao 

serviço dos interesses de noticiabilidade dos jornalistas (éticos) e dos interesses da 

opinião pública - “o público deve ser informado”.” (ANTUNES, 2009, p.4). 

 A partir da análise a respeito dos primórdios da atividade de Relações 

Públicas, é possível identificar atribuições diferenciadas diante das propostas de 

Lee, o que também possibilita considerar esta profissão como gestora de 

relacionamento.  

 A visão estratégica de Relações Públicas desencadeia um processo natural 

de percepção sobre a atuação das organizações perante a sociedade. Se tornam 

potencial em implantar medidas que, a partir da ética e transparência, podem 

modificar a imagem pública, seja ela de uma pessoa física ou jurídica. O 

planejamento estratégico juntamente à comunicação sistemática possibilita que o 

profissional de relações-públicas possa levantar um diagnóstico sobre a 

organização.  

 A intenção de transparência de Lee foi capaz de transformar a realidade 

institucional e pessoal, prova de que a mudança de comportamento e da valorização 

de determinadas práticas são capazes de transformar situações a medida em que se 

encontra a resolução de problemáticas que interferem na reputação de uma 

organização ou personalidade. 

 Para Edwards L. Bernays7, as Relações Públicas são elemento vital de ajuste, 

interpretação e integração entre indivíduos, grupos e sociedades. Maria José 

Ximenes define as Relações Públicas como os elos que ligam as empresas ou as 

entidades aos seus públicos de modo que proprociona compreensão, simpatia, 

identificação e estabilidade recíprocas. Já René Amorim, considera as Relações 

Públicas como o intercâmbio de informações entre uma instituição e sua clientela ou 

grupo social destinado a estabelecer bom entendimento humano. 

                                                      
7
 Edward L. Bernays e os outros autores citadosneste parágrafo  foram apresentados em sala de aula 

a partir da disciplina de Introdução às Relações Públicas ministrada pela professora Taily Mathias de 
Lima no primeiro semestre do Curso de Comunicação Social - Habilitação Relações Públicas, em 
2009. Estas citações foram encontradas em material didático da atual professora da disciplina de 
Introdução às Relações Públicas I, Neusa Lopes Vicente em 2009. 
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 A partir das colocações desses autores, atribui-se grande valor ao 

relacionamento com os públicos, as organizações podem ser influenciadas por seus 

públicos, enquanto seus públicos podem ser influenciados por elas. O valor, para as 

Relações Públicas, está no relacionamento que é estabelecido entre as 

organizações e seus diversos públicos, desta forma, o relacionamento entende-se 

como uma “via de mão dupla” a favor de ambas as partes.  

 A visão estratégica de Relações Públicas possibilita que às mudanças na 

gestão empresarial e na realidade de seus públicos aconteçam a partir do 

relacionamento estabelecido entre organizaçõe e seus públicos. A troca de 

informações deve ser mútua para que ocorra retorno em favorecimento de ambas as 

partes.  

 As recentes definições sobre Relações Públicas apresentam um cenário 

contemporâneo onde as organizações reconhecem a atividade em decorrência de 

resultados obtidos como, por exemplo, a uma gerência do relacionamento que 

possibilita a harmonização no clima organizacional e na relação com o público.  

 James E. Grunig (2011, p. 24) afirma que 

 
 

[...] as organizações que atualmente empregam profissionais ou agências 
de relações públicas começam a reconhecer a atividade como uma 
importante função gerencial. Reconhecem que as relações públicas criam 
valor para uma organização porque contribuem para o equilíbrio entre os 
interesses da própria organização e os interesses das pessoas que são 
influenciadas por ela ou por aqueles que têm o poder de influir, aqui 
denominados ‘públicos’. 

 
 

 A definição de Grunig (2011) explica a finalidade da Agência Luce 

Comunicação Estratégica ao defender a necessidade do planejamento estratégico 

de Relações Públicas para a empresa Fernando Pires. 

 Há mais de 40 anos como pesquisador e acadêmico, Grunig (2011) 

acompanhou a prática das Relações Públicas ao redor do mundo e constatou haver 

cinco importantes tendências que ocorrem simultaneamente. Dentre elas, três 

tendências ganham destaque por justificarem a proposta do Trabalho de Conclusão 

de Curso: a primeira tendência, é o fato de que, muito além de uma função técnica, 

as Relações Públicas passam a assumir uma função gerencial; segunda tendência, 
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a estratégia passa a nortear os relações-públicas, sendo assim assessores 

estratégicos que se preocupam menos com a publicidade; terceira tendência, a 

prática de Relações Públicas ter se tornado global. 
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3.6 Processo de Relações Públicas 

 

 Adão Eunes Albuquerque (1981) considera que as Relações Públicas existem 

para que, com antecedência, possam traçar o caminho correto rumo aos objetivos, 

descobrir por onde as informações são canalizadas e para que possam enxergar a 

“via de mão dupla”  estabelecida entre a organização e seus públicos. Define que 

“[...] as Relações Públicas, portanto, constituem atividades que necessitam ser 

cuidadosamente planejadas [...]” (ALBUQUERQUE, 1981, p.7).  

 Waldyr Gutierrez Fortes (2001) defende que o processo de Relações Públicas 

da comunicação é o modelo mais adequado para que às organizações em geral se 

preparem na gestão dos negócios devido a praticidade e pelo caráter global das 

atividades propostas e desenvovidas, que prevê suas fases para a sua 

implementação, assim estabelecidas: identificação do público, comportamento do 

público, informações sobre as condições internas, reavaliação das políticas 

administrativas, programa de informações e avaliação dos resultados. 

 O processo de Relações Públicas não permite falhas, pois seu papel é 

responsável por analisar, identificar, gerenciar antecipadamente, permite estudo e 

análise da situação, levantamento de informações e análise final do resultado, para 

obter nos próximos passos o êxito.  

 Whitaker Penteado (1984) citado por Fortes (2001, p.41) define o processo de 

Relações Públicas como aquele que admite a flexibilidade em suas fases por ter 

uma consideração apurada  e estudo sobre os públicos em que “Todas as atividades 

de Relações Públicas, como as ações humanas, caracterizam-se pela sua extrema 

flexibilidade.”. Para Fortes (2001, p.41), o profissional de Relações Públicas “[...] tem 

de acompanhar a ação das relações-públicas e adaptá-las às circunstâncias 

emergentes. É claro que o grande elemento condicionante é sempre o público ao 

qual as relações públicas se destinam.”. Fortes (2001, p.44) ressalta que  

 

[...] as funções básicas têm caráter estratégico, pois suportam os 
relacionamentos estabelecidos e necessários para bem situar a organização 
perante seus públicos e ambientes. Incrementar essas funções das 
Relações Públicas uma ativa participação no processo estratégico das 
organizações. 

 



44 

 

 

 Para Hebe Wey (1986, p.46) o processo de Relações Públicas é  

 

[...] aquele que se insere no próprio processo de racionalização burocrática, 
enquanto substituição consciente dos motivos de uma ação por motivos 
outros socialmente aceitáveis. A organização empresarial ou pública, que 
envolveu sempre motivos econômicos para chegar às suas metas de 
eficiência depende de uma interação baseada na comunicação de 
informações, ou seja, mediante um processo de relações públicas. Daí 
mesmo a justificativa do conceito de processo como sucessão sistemática 
de mudanças, numa direção definida [...] 

 

 Wey (1986) afirma que os trabalhos de Relações Públicas são iniciados por 

um levantamento de dados que irão fornecer um panorama da realidade na qual 

será desenvolvida a atividade, o que justifica a necessidade de transformações e 

mudanças. As primeiras etapas do processo de Relações Públicas serviram para 

nortear o projeto experimental de Relações Públicas, uma vez que a empresa 

Fernando Pires não conta com uma comunicação organizacional sistemática e 

permanente, carece da elaboração de um planejamento estratégico de Relações 

Públicas.  
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3.7 Planejamento Estratégico de Relações Públicas 

 

 

 Penteado (1984) citado por Albuquerque (1981, p.7) apresenta que  

 

[...] planejar significa projetar e na medida em[sic] que nos aprofundamos na 
matéria, esse planejamento, essa projeção torna-se indispensável, ela 
exerce a função de uma bússola capaz de dirigir nossos passos através[sic] 
de mundos senão de todo desconhecidos, pelo menos extremamente 
complexos e, de certa forma, ainda obscuros. 

 

 

  O planejamento estratégico é considerado atualmente como um ponto de 

partida para um planejamento de Relações Públicas. Margarida Maria K. Kunsh 

(1997) argumenta que o planejamento estratégico visa reduzir a ocorrência de riscos 

para o entorno e a incerteza no processo de formulação de decisões estratégicas a 

partir da análise das oportunidades e ameaças advindas do ambiente externo. 

 Kunsh (1997, p.22) explica que 

 

o planejamento estratégico como ponto de partida, é também a melhor fonte 
e melhor iniciativa com vistas à excelência e à eficácia da comunicação, que 
se pode deduzir, hoje, algo que está muito mais voltado para o ambiente, ao 
contrário de antigamente, quando ele se caracterizava muito mais como um 
planejamento financeiro e para o longo prazo. 

 

 O procedimento básico para um planejamento estratégico de Relações 

Públicas se baseia na análise dos públicos que estão envolvidos com a organização 

em seu ambiente macro (externo) e micro (interno), em estabelecer as ações da 

organização, encontrar oportunidades no segmento de mercado em que a 

organização está inserida para que sua imagem possa se solidificar, se torne clara e 

real, pois quando surgir as ameaças, a imagem estará repleta de uma reputação 

favorável. Portanto, se deve listar as oportunidades, ameaças, pontos fortes e 

fracos. É a partir do planejamento estratégico que as organizações poderão 

perceber as mudanças no ambiente interno e externo e, a partir desta percepção, 

detectar tendências, descontinuidade, concorrência e ameaças. A descontinuidade é 

um fator adotado pelo planejamento estratégico, uma vez que a continuidade seja o 

processo originário, natural que permanece e segue adiante.  



46 

 

 

 O planejamento deve provocar o resultado em que apresente o entendimento 

entre todas as partes envolvidas: organização, a sociedade, o meio ambiente, a 

comunidade onde está inserida e os diversos públicos8. Kunsh (1997) argumenta 

que o planejamento estratégico visa reduzir a ocorrência de riscos para o entorno e 

a incerteza no processo de formulação de decisões estratégicas a partir da análise 

das oportunidades e ameaças advindas do ambiente externo. 

 O bom planejamento é “[...] aquele capaz de induzir os decisores a realmente 

praticarem a intervenção sugerida na realidade que se diz desfavorável [...]” 

(ALBUQUERQUE, 1981, p.7). O fragmento do autor se co-relaciona com a realidade 

desfavorável da empresa Fernando Pires a qual a Agência Luce Comunicação 

Estratégica deseja transformar. O artista Fernando Pires, enquanto proprietário, será 

assessorado para compreender e executar as ações propostas pela Agência Luce 

Comunicação Estratégica a partir do planejamento estratégico de Relações Públicas 

e composto da Comunicação Organizacional Integrada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 O procedimento para um planejamento estratégico de Relações Públicas foi apresentado em sala 

de aula a partir da disciplina de Planejamento Estratégico aplicado ao TCC I, março do de 2012. As 
informações foram encontradas no material didático apresentado em sala de aula pelas professoras 
Maria BernardeteSarmento e Neusa Lopes Vicente. 
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3.8 Relações Públicas e Cultura 

 

 

 A cultura, em um conceito social e histórico, se define por um conjunto de 

hábitos, costumes, crenças, valores e mitos que se perpetuam de geração em 

geração. Já em um conceito humanístico, a cultura é definida por um conjunto de 

criações artísticas, linguísticas e filosóficas (informação verbal)9. Para Edward 

Burnett Tylor (1958, p.4) “[...] cultura é aquele todo complexo que inclui 

conhecimentos, crença, arte, moral, direito, costume e outras capacidades e hábitos 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade.” 

 Ao descrever o “cenário” atual de um novo mundo, Marlene Marchiori (2006, 

p.37) apresenta que nele  

 

[...] uma revolução de informações tecnológicas vem ocorrendo somada à 
profunda reestruturação do capitalismo, muito se tem falado sobre os 
impactos da globalização e identidade. O mundo e a vida estão sendo 
comandados pelos conflitos de globalização e identidade. 

 

  Marchiori (2006, p.7) pondera que “[...] se identidade é fonte de significado e 

experiência, envolve cultura [...]”. Marchiori (2006) e Nassar (2000) explicam que 

envolve a concepção que cada indivíduo possui de si mesmo, que surge e nasce a 

partir de todo o processo de existência de diversos fatos, os quais justificam o que é 

a verdade para cada indivíduo e, ao olhar as organizações e o seu interior, não é 

diferente. 

 A partir do que Marchiori (2006) revela, pode-se associar à total relação 

existente entre cultura e a atividade de Relações Públicas. Uma organização é 

composta por indivíduos e identidades diversas. Para Chiavenato (1999), a cultura 

organizacional sofre mudanças ao longo do tempo, está em constante 

transformação de acordo com sua história e seus autores, mesmo que a 

organização resista a elas. 

                                                      
9
Conceitos de cultura foram apresentados em sala de aula a partir da disciplina de Cultura e 

Comunicação Institucional Comparada II, em 2010, ministrada pelos professores Gil Nuno Vaz 
Pereira e Neusa Lopes Vicente. 



48 

 

 

 O relacionamento está inserido e praticado nas organizações enquanto 

identidade pública, social, ativa, praticante apta às mudanças e construção de um 

perfil. Para Marchiori (2006, p.37) “[...] a construção do conceito ‘quem somos’ é 

uma visão real, praticada pelas pessoas que fazem a organização [...]”  

 Para uma melhor compreensão da análise, Marchiori (2006, p.28-29) justifica 

o relacionamento nas organizações, que são compostas por diversas identidades 

quando se refere que 

 

[...] é preciso que haja relacionamento efetivo, o que exige entendimento e 

comprometimento tanto dos públicos quanto da organização. Hoje não se 

pode mais desenvolver uma ação sem pensar em suas consequências, pois 

tudo acontece muito rapidamente. É necessário que os administradores 

entendam as atitudes e os valores de cada um de seus públicos para que, 

dessa forma, possam atingir objetivos institucionais na criação dessa rede 

de relacionamento organizacional.  

 

 Marchiori (2006, p.29) explica que, nesse sentido, é fundamental o papel, a 

função gerencial da atividade de Relações Públicas nas organizações por lidarem 

diretamente nos relacionamentos entre organizações e seus públicos de interesse; 

relacionamentos, estes, que são traduzidos em “[...] expectativas, informação, 

comunicação, verdade, ética, transparência, exemplos de alguns valores que 

envolvem sua prática.”. 

 A cultura institucional, em um conceito social e histórico, se define por um 

conjunto de hábitos, costumes, crenças, ideias, valores e mitos que constituem a 

identidade institucional de uma organização (NASSAR, 2000). Logo, a missão, visão 

e valores formam a declaração oficial de uma identidade institucional; a 

comunicação institucional reflete a cultura da organização que é condicionada pelo 

ambiente cultural (informação verbal)10. 

 As Relações Públicas lidam diretamente com a questão cultural, seja no 

ambiente macro ou no micro. Os públicos são constituídos de personalidades as 

quais carregam consigo repertório e comportamento que são de acordo com a 

                                                      
10

Conceitos de cultura foram apresentados em sala de aula a partir da disciplina de Cultura e 
Comunicação Institucional Comparada II, em 2010, ministrada pelos professores Gil Nuno e Neusa 
Lopes Vicente. 
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cultura em que se tornaram indivíduos. Os valores, as referências, a questão 

familiar, de criação e de desenvolvimento em sociedade formam o perfil dos 

indivíduos e dos públicos. Uma vez que a matéria-prima de Relações Públicas seja 

os públicos, o relacionamento e a comunicação, dentre outras práticas, a cultura 

será, neste contexto, fator influente nas organizações e no trabalho direto do 

profissional de Relações Públicas. Cabe ao relações-públicas a compreensão do 

cenário cultural em que a organização está inserida e nas práticas individuais de 

cada membro que compõe a organização. A flexibilidade e a compreensão devem 

estar lado a lado ao decorrer a atividade profissional. 
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3.9 Definição de Público 

 

 De acordo com Harwood L. Childs (apud ANDRADE, 2003, p.13) “Público é 

simplesmente qualquer coleção de indivíduos.”. A palavra público, para Carlo Majello 

(apud ANDRADE, 2003), significa uma categoria ou grupo particular de pessoas cujo 

as relações são estabelecidas por meio do interesse comum. Desta maneira, P.M. 

de Azevedo conceitua públicos como grupos, indivíduos ou entidades que possuam 

o mesmo interesse ou interesse semelhante ao de determinadas frentes de atuação 

e organizações11.  

 Já para o professor Bertrand Canfield, as Relações Públicas enxergam os 

públicos como grupos de indivíduos que possuam um objetivo comum e interesses 

correlacionados e recíprocos. Hugo Barbieri (apud ANDRADE, 2003) defende que 

público em Relações Públicas não consiste em toda uma comunidade, mas sim o 

setor interessante à organização e para o qual suas mensagens são dirigidas. 

Consequentemente, o público “[...] pode oscilar entre a totalidade da população de 

um país e um pequeno grupo de pessoas.” (Instituto de Relações Públicas da Grã 

Bretanha apud ANDRADE, 2003, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Informações retiradas do material didático da disciplina de Introdução às Relações Públicas II, 
ministrada pela professora Neusa Lopes Vicente. 
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3.10 Teorias de Público em Relações Públicas 

 

 Enquanto objeto de estudo das Relações Públicas e de vital importância para 

as organizações e personalidades públicas, o público tem provocado discussões 

entre os teóricos da área na tentativa de compreender a significação e o grau de 

interferência de pessoas, grupos de pessoas e entidades na vida de instituições 

públicas e privadas. Nos últimos 50 anos da atividade de Relações Públicas, 

surgiram nos Estados Unidos, Europa e Brasil, estudiosos que apresentaram suas 

teorias como uma contribuição para a identificação e classificação dos públicos em 

qualquer organização. 

França afirma que (2004, p. 121)  

 

[...] os públicos pertencem ao relacionamento contínuo e necessário da 
organização, garantindo-lhe a sobrevivência e o apoio ostensivo às suas 
atividades e contribuindo para criar um conceito favorável da empresa junto 
à opinião pública. 

 

  Ao mesmo tempo em que uma organização sofre pressão dos setores 

sociais, ela interfere nas comunidades e no mercado onde atua e depende deles no 

seu negócio. Devido a tais fatores, os públicos existem de qualquer maneira nas 

organizações, independentemente da vontade delas. Para o autor, todos os públicos 

que se relacionam com a organização possuem características próprias que 

necessitam ser observadas e conhecidas na política de ação e estratégias da 

organização.  

 

Os relacionamentos da empresa com seus públicos estratégicos 
centralizam-se nos níveis de sua participação social como sustentadores da 
empresa, parceiros em negócios, consumidores, e, o que não é menos 
importante, como formadores da opinião pública, atentos à projeção do 
conceito da empresa junto a ela e aos líderes de opinião (FRANÇA, 2004, p. 
122). 

 

 Segundo Grunig (2011), os profissionais de Relações Públicas usam 

regularmente o termo público quando se referem à massa da população, conhecida 

também como público em geral. Mas, para o autor, o termo público em geral é 
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considerado uma contradição, pois público é um grupo onde as pessoas que o 

compõem possuem interesses específicos nas organizações. Já o termo plural 

públicos, é usado “para se referir aos grupos para os quais os programas de 

relações públicas são planejados”. (GRUNIG, 2011, p. 88). Nesses grupos 

encontram-se os consumidores, jornalistas, funcionários, investidores, comunidades 

locais, membros de associações e grupos sem fins lucrativos e governos. 

 Para descobrir os públicos, é preciso adotar um procedimento “identificador 

que precisa determinar quais são as partes interessadas ou estratégicas e o porquê 

do relacionamento com a organização” (FRANÇA, 2011, p. 280).  Para identificá-las, 

o autor propõe a observação de 10 fatores indispensáveis ao relações-públicas que 

têm essa incumbência: 

  Fator 1 - “Ter visão corporativa dos públicos para identificá-los e mapeá-los 

segundo os interesses da organização”. Existem muitos públicos dentro de uma só 

sociedade, o que faz com que a empresa selecione aqueles que tenham diversos 

interesses na organização. 

 Fator 2 - “Selecionar do rol geral, os públicos de interesse específico da 

organização e determinar o seu perfil.”. A empresa é responsável na seleção dos 

públicos que ela necessita se relacionar para que os objetivos possam ser atingidos. 

 Fator 3 - “Estudar a cultura dos públicos para conhecê-los dentro do seu 

contexto social e garantir o estabelecimento da interatividade duradoura com eles”. 

É crucial para a organização, que ela não se limite a conhecer o perfil do público-

alvo. Deve-se, então, estudar seus valores, crenças, tradições, comportamento e 

cultura. 

 Fator 4 – “Analisar o tipo de relacionamento que a empresa quer manter com 

os públicos escolhidos e vice-versa”. As empresas devem analisar o tipo de 

relacionamento que gostaria de ter, para assim, determinar a razão pela qual 

escolheram esse público-alvo. Estabelecendo um relacionamento, assim como, 

prever o impacto destes nos negócios. 
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 Fator 5 – “Definir os objetivos do relacionamento com esses públicos”. 

Quando não se é traçado um objetivo claro e coeso dificilmente estes serão 

alcançados. E com isso os resultados podem ser diferentes e menores do que o 

esperado. 

 Fator 6 – “Determinar as expectativas da organização nessa relação”. Os 

objetivos de uma empresa corresponde ao que se espera que o público responda e 

se a expectativa com cada público foi alcançada. 

 Fator 7 – “Analisar o nível de interdependência organização-públicos”. É 

necessário determinar o quanto o interesse dos públicos vai de acordo com o da 

organização para que o sucesso do empreendimento seja alcançado. 

 Fator 8 – “Compreender e atender às expectativas do público”. O caminho 

para a compreensão e expectativas é uma via de mão dupla. Da mesma forma que 

um dos lados tem expectativa em relação ao desempenho e organização, o outro 

espera participar das decisões que o afete. 

 Fator 9 – “Criar e manter um processo efetivo de comunicação com os 

públicos”. A base de qualquer relacionamento é a comunicação. No caso de uma 

organização, é preciso criar um plano específico de comunicação para cada tipo de 

público; como processo de interatividade. A comunicação corporativa deve ser 

implantada para que o público conheça a organização, seus objetivos e seus 

negócios. É pela comunicação que os relacionamentos podem ser medidos e 

avaliados. 

 Fator 10 – “Utilizar a pesquisa para garantir a compreensão e a qualidade 

constante dos relacionamentos”. Para que os relacionamentos sejam bem 

administrados, a organização deve pesquisar e analisar de que forma a interação 

com o seu público-alvo é estabelecida; e como as mensagens estão contribuindo 

para sua reputação. 
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3.11 Classificação de Públicos em Relações Públicas 

 

 A conceituação dos públicos é fundamental para o profissional de 

Relações Públicas “e não pode ser confundida com as análises de sua formação e 

com a constatação de sua importância.” (FORTES, 2003, p.70). Para tanto, é 

preciso analisar tipos de classificações de públicos de acordo com diversos autores. 

Na obra de Penteado Whitaker (1989), sua classificação de públicos divide-se 

em apenas interno e externo. O professor pós-doutorado em Relações Públicas 

Governamentais pela universidade de São Paulo, Cândido Teobaldo de Souza 

Andrade (2003), acredita que a classificação de Whitaker seja insuficiente ao 

apresentar apenas dois tipos de públicos, portanto, inclui o público misto. Como 

público interno, caracteriza aquele que está diretamente ligado com a organização e 

ocupa seu espaço físico e vivencia a rotina. O público externo se interessa por 

objetivos sociológicos ou mercadológicos inerentes à organização, porém, não 

apresenta ligações econômicas ou jurídicas. Já o público misto é aquele cujo 

apresenta ligações com a organização sem envolvimento direto e ocupação do 

espaço físico.  

Os públicos de redes de interferência positiva ou negativa são definidos por 

França (2008 apud França 2011) como públicos que fazem parte do cenário externo 

de uma organização e são classificados como: rede da concorrência, são 

organizações que apresentam produtos semelhantes por outras organizações são 

destacados como públicos importantes e se distinguem em concorrências diretas, 

indiretas, nacionais e internacionais; redes de comunicação de massa, que são 

centralizadas em imprensa eletrônica e digital; redes ativistas e ideológicas, grupos 

que vão de encontro com ações implantadas pelas organizações por considerarem 

errôneas ou inadequadas à sociedade; e, por fim, grupos de pressão, que se 

organizam para manifestar sua posição social perante as ações das organizações. 

 França (2011), explica a Teoria Situacional dos Públicos desenvolvida por 

Grunig e Hunt com base nos conceitos do filósofo John Dewey. Nesta teoria, os 

relacionamentos constituem-se de acordo com o comportamento ativo ou passivo 

dos públicos e as informações que os fazem interagir ou não com determinada 

organização. São considerados quatro tipos de públicos: o não público, que não 

mantém relacionamento com a organização; o público latente considerado passivo, 
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porém pode se tornar potencial ao conhecer a organização; o público consciente 

identifica os problemas e pode tomar a iniciativa de resolve-lo; e por fim o público 

ativo, que reconhece os problemas e mantém o envolvimento com a organização, 

dessa forma, pode ser considerável, favorável ou hostil. 

 Construída por Freeman em 1984, o conceito stakeholders, identifica o 

público pela capacidade que ele tem de afetar as organizações e vice-versa. 

Segundo Carroll (1998 apud França, 2011, p. 299), os stakeholders identificam todos 

que se interessam nas organizações, como: os consumidores, funcionários, 

shareholders (acionistas), o governo, a mídia e a comunidade. 

 Montoya (2007 apud França, 2011), mostra algumas definições desse 

conceito: grupos potenciais para influenciar em decisões, grupos interessados no 

desenvolvimento e na existência da organização, grupos interessados na 

sobrevivência da organização, pode afetar ou não nas decisões finais, entre outros. 

Segundo França (2011, p.300), no conceito stakeholders 

 

Tampouco analisa as diferentes fases do relacionamento da organização 
com os públicos, tais como o tipo de relação, os objetivos e as expectativas 
dessa relação, nem determina o nível de dependência ou não da 
organização desses públicos, nem as formas de participação ou de 
interferência que podem exercer na tomada de decisões e no 
desenvolvimento de suas atividades. 

 

 A incerteza na definição dos públicos que interessam para a organização é a 

dificuldade remanescente e isso acaba por dificultar a formação da comunicação 

corporativa. 

 Apesar de ser a classificação mais usada pelos autores, França (2011) afirma 

que identificar os públicos como internos, externos e mistos, acaba por comprometer 

a formação das relações corporativas, pois não distingue as diferenças dos públicos 

e os coloca no mesmo nível. Torna-se uma classificação não confiável para a 

construção dos relacionamentos corporativos. 

 A teoria de Roberto Porto Simões (1995) baseia-se na constatação de que 

existem os indivíduos que se deslocam em meio aos diversos tipos de públicos em 

que pertencem. Para o autor, os públicos devem ser compreendidos a partir de 

análises e referenciais quanto ao poder que exercem em relação aos objetivos das 

organizações pode beneficiá-los, com facilidades ou não. Os públicos devem ser 
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vistos sob outra ótica. Simões (1995) também acredita que os públicos não devem 

ser definidos como apenas, internos, externos e mistos, pois é essencial analisá-los, 

distingui-los, identificá-los a partir do poder de influência que possuem sobre as 

organizações para favorecer ou prejudicar. Para isso, Simões (1995) estabelece o 

critério de escolha dos públicos que deve ser seguido pelo profissional de relações-

públicas para categorizar e delimitar um público para a produção de algum 

diagnóstico, pois ao seguir o mesmo, a solução dos conflitos torna-se viável quando 

outros meios são analisados. 

 O critério se baseia em contemplar outros parâmetros além da classificação 

geográfica ou estratificada (público interno, externo e misto, classes A, B C, D e E), 

bem como a análise do poder e das tendências dos públicos que estão 

correlacionadas às migrações de um grupo para o outro. Para Roberto Porto Simões 

(1995) o indivíduo pode pertencer a diversos públicos simultaneamente. Há 

deslocamentos constantes de pessoas e organizações a partir dos variados tipos de 

públicos que podem pertencer. A avaliação e identificação dos públicos conceituada 

por Simões (1995) é também idealizada por Hebe Wey (1983) quando afirma que as 

Relações Públicas devem não só identificá-los para classificá-los, como também 

avaliar o comportamento desses públicos em relação as organizações para informá-

los do que possa ser de interesse desses indivíduos e também sobre suas políticas 

corporativas. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

3.12 Identificação e Classificação dos Públicos do Cliente 

 

De acordo com os teóricos de Relações Públicas, é fundamental que o 

profissional da área identifique e classifique os públicos importantes para a 

organização, com a finalidade de adequar as ações às características destes 

públicos. Ao seguir este princípio, a Agência Luce Comunicação Estratégica 

identificou como importantes para a empresa Fernando Pires os seguintes públicos:  

 

1 Empregados; 

2 Clientes Fixos; 

3 Consumidores do Mercado de Luxo; 

4 Concorrentes; 

5 Fornecedores; 

6 Mídia Especializada (local, nacional e internacional); 

7 Órgãos das categorias profissionais do segmento (sindicatos, câmaras de lojistas, 

entidades representativas de fabricantes de calçados, associações de empregados, 

entre outros); 

8 Órgão Públicos (municipais, estaduais e federais: Prefeituras de São Vicente e 

São Paulo, Secretaria de Estado da Fazenda, Receita Federal, Ibama, Cetesb, entre 

outros); 

9 Profissionais de moda; 

10 Comunidade do entorno; 

11 Mercados nacional e internacional (lojas do mercado de luxo) 

 

Entre as teorias de públicos em Relações Públicas, a análise do teórico 

francês, Lucien Matrat, classifica os públicos de acordo com o tipo de poder que 

cada um deles apresenta em relação à organização. O professor  e teórico Roberto 

Porto Simões (1995) apropriou-se desta classificação em sua obra “Relações 
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Públicas: função política” e considerou quatro tipos de públicos identificados por 

Matrat: decisão, consulta, comportamento e opinião.  

Os públicos de decisão são aqueles em que a autorização ou concordância 

permite que a organização exerça suas atividades, como por exemplo, as prefeituras 

que possuem poder concedente e de caráter suspensivo. O de consulta representa 

os públicos sondados pela organização antes da concretização de ações, como os 

acionistas, sindicatos patronais, entre outros. Já os públicos classificados como 

comportamento são aqueles “[...] cuja atuação pode frear ou favorecer a ação da 

organização.” (SIMÕES, 1995, p.132). Estes podem ser os funcionários, afinal, as 

atividades da organização dependem do estímulo e empenho dos mesmos; e 

também os clientes, pois sua conduta individual é um fator condicionante para a 

permanência da organização. Por último, considera os públicos que influenciam a 

organização por meio de sua manifestação, julgamento e opinião. Estes são os 

líderes de opinião - podem ser pessoas envolvidas com a mídia, líderes comunitários 

e multiplicadores de opinião de forma geral (SIMÕES, 1995). 

A Agência Luce Comunicação Estratégica optou por classificar os públicos do 

cliente Fernando Pires segundo a tipologia de Matrat. Portanto, os onze públicos 

identificados podem ser classificados de acordo com seus quatro tipos. É importante 

ressaltar que um mesmo público pode ser classificado em um ou mais destes tipos, 

pois permeiam entre os espaços e podem pertencer a diversos públicos 

simultaneamente, segundo o teórico francês. 

 

Tabela 1 - Classificação dos Públicos 

 

Públicos Fernando A. Pires & Cia. Ltda. 

Decisão 

 Órgãos públicos (municipais, estaduais e federais: 

Prefeituras de SV e SP, Secretaria de Estado da 

Fazenda, Receita Federal, Ibama, Cetesb, entre 

outros); 
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Consulta 

 Órgãos de categoria (câmara de lojistas, entidades 

representativas de fabricantes de calçados, 

associações de empregados, entre outros); 

Comportamento 

 Empregados; 

 Clientes fixos; 

 Consumidores do mercado de luxo; 

 Mídia especializada (local, nacional e internacional); 

 Comunidade do entorno; 

 Mercados nacional e internacional (lojas do mercado de 

luxo). 

Opinião 

 Mídia especializada (local, nacional e internacional)12; 

 Profissionais de moda; 

 Concorrentes 

 Fornecedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

  Segundo Lucien Matrat, o público “mídia especializada” permeia por dois tipos de classificação de públicos, 
afinal, é tanto um formador de opinião quanto influenciador de comportamento. 
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3.13 Definição de Marketing 

 

Devido à globalização da economia e ao mercado competitivo, o Marketing 

torna-se fundamental para a sobrevivência de uma organização. Como definição, “O 

marketing é um processo administrativo social pelo qual indivíduos e organizações 

obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os 

outros.” (ARMSTRONG; KOTLER, 2007, p. 4). Ou seja, o marketing é um processo 

onde as organizações criam vínculos com os clientes para em troca conquistar seu 

valor.  

De acordo com Cobra (1997), os 4Ps, os 4 As e os 4 Cs são sistemas 

integrados de Marketing que determinam os inter-relacionamentos dos elementos 

que compõem o marketing com o meio ambiente. 

Os 4 Ps: O composto de Marketing atende ao mercado consumidor e 

apresenta quatro funções consideradas básicas: O Produto deve atender à 

necessidade do cliente e de acordo com o autor deve ter qualidade e ser 

padronizado, os modelos e os tamanhos devem atender às expectativas do cliente e 

devem ter configuração em relação à apresentação física do produto. O Ponto para 

o produto é relacionado com o canal de distribuição escolhido pela organização, com 

o objetivo de levar o produto para o cliente de uma forma mais rápida e acessível. O 

Preço é determinado de acordo com o mercado e com o custo da fabricação. Já a 

Promoção, é a divulgação do produto no mercado, envolvendo o merchandising, a 

promoção de vendas, a publicidade, as relações públicas e a venda pessoal. 

Os 4 As: Este modelo “descreve, além do composto mercadológico, a 

interação da empresa com o meio ambiente e avalia os resultados operacionais da 

adoção do conceito de marketing em função dos objetivos da empresa” (COBRA, 

1997, p. 31). Na Análise são identificadas as forças e as interações no mercado com 

a empresa, para isso são utilizados a pesquisa de mercado e o sistema de 

informação em marketing. A Adaptação são as linhas de produtos adequadas e isso 

ocorre por meio do design, marca, embalagem do produto, pelo preço e pela 

assistência ao cliente. A Ativação é composta pela logística, a venda pessoal e pelo 

composto de comunicação. E a Avaliação é o controle dos resultados dos esforços 

gastos de marketing. 
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Os 4Cs: De acordo com o professor Lauterborn, da Universidade da Carolina 

do Norte (apud COBRA, 1997, p. 31), o foco de uma organização para ser bem 

sucedida precisa ser o Cliente. O Consumidor busca o produto para atender a suas 

necessidades e o Custo do produto deve ter um destaque maior pela organização. A 

organização precisa proporcionar uma conveniência decente ao cliente para uma 

maior facilidade de compra, além de seus diversos serviços. Quanto à 

Comunicação, a organização necessita mostrar a existência do produto para o 

público-alvo.  

Segundo Cobra (1997, p.32), na realidade brasileira “o marketing é muitas 

vezes acionado na expectativa de criar desejos de consumo de certos produtos ou 

serviços inócuos ou que não atendem a nenhuma necessidade”. O marketing 

estimula a compra, mas não cria hábitos de consumo. Hoje em dia, é possível 

encontrar uma grande variação de ofertas no mercado e isso faz com que o cliente 

procure qualidades que vão além do preço. Cabe ao marketing descobrir quais são 

essas qualidades e atendê-las. Armstrong e Kotler (2007) acreditam que a 

construção de relacionamentos ao visar o lucro e valor para o cliente seja o passo 

mais importante do marketing.  

Kunsch (1997, p.125) conclui que “O grande valor de uma organização e seu 

produto ou serviço é a diferença e a credibilidade gravada na mente do 

consumidor.”.  

 

3.13.1 Marketing e Relações Públicas 

 

Tanto o Marketing quanto as Relações Públicas são funções importantes para 

uma organização. Devido à nova realidade do mercado, para Kunsch (1997), a área 

de Relações Públicas precisa criar uma afinidade com a área de Marketing, se 

posiciona como valor econômico para as organizações e não apenas como um valor 

político e social. De acordo com a autora, as Relações Públicas “[...] podem auxiliar 

na administração de conflitos, nos serviços de atendimento ao consumidor e no 

gerenciamento da comunicação com os diferentes públicos do marketing e a 

sociedade em geral.” (KUNSCH, 1997, p. 124). Segundo Kotler e Armstrong (2007), 

as ações de Relações Públicas podem custar bem menos e ter mais credibilidade do 



62 

 

 

que a propaganda e ainda assim produzir um grande impacto no público. Mesmo 

não recebe uma grande parte do orçamento geral de Marketing, as Relações 

Públicas estão cada vez mais consideradas importantes na construção de uma 

marca. 

Para atingir as metas estabelecidas por uma organização, o profissional de 

relações públicas utiliza várias ferramentas, entre as quais notícias, palestras e 

eventos. É possível ainda utilizar materiais audiovisuais, escritos e de identidade 

corporativa. Kotler e Armstrong (2007, p. 398) afirmam que “As empresas podem 

atrair o público contribuindo com dinheiro e tempo para serviços de utilidade 

pública.”. Uma estratégia utilizada por organizações é o buzz marketing que faz com 

que os consumidores gerem propaganda boca à boca sobre a marca. Desta forma, o 

buzz marketing: 

 

[...] se utiliza dos benefícios dos processos de redes sociais ao incentivar os 
próprios consumidores a divulgar informações sobre um produto ou serviço 
para outros membros de suas comunidades. (KOTLER; ARMSTRONG, 
2007, p. 398). 

 

O marketing itinerante (mobile tour marketing) é outro da área que pode 

utilizar-se das Relações Públicas. De acordo com Kotler e Armstrong (2007), o 

marketing itinerante são tours promocionais que possuem o objetivo de construir 

relacionamentos com os consumidores.  

A gerência de uma organização é responsável, para Kotler e Armstrong 

(2007), por considerar quando e de que modo é preciso utilizar as ferramentas de 

Relações Públicas. Deve também estabelecer os objetivos, escolher quais as 

mensagens serão propagadas e seus veículos, implementar o plano de Relações 

Públicas e ser capaz de avaliar seus resultados. Por fim, este setor da organização 

precisa ser bem programado junto com as atividades que fazem parte da 

comunicação integrada de marketing 
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3.13.2 Definição de Marca 

 

Segundo Aaker (1998), uma marca é um nome ou símbolo que identifica e 

diferencia os bens ou serviços dos concorrentes. Ou seja, a marca é responsável 

por levar o consumidor a identificar as diferenças de um produto.  

De acordo com Kotler (apud KELLER; MACHADO, 2006), há uma diferença 

entre marca e produto, desta forma, “produto é qualquer coisa que possa ser 

oferecida a um mercado para apreciação, aquisição, utilização ou consumo e que 

possa satisfazer uma necessidade ou um desejo” (KOTLER apud KELLER; 

MACHADO, 2006, p.3). Deste modo, o produto pode ser um serviço, um bem físico, 

uma pessoa, uma loja de varejo, um lugar, uma organização ou uma ideia. Sendo 

assim, para Keller e Machado (2006), uma marca é um produto que agrega áreas 

que acabam diferenciando de outros produtos que são criados para satisfazer a 

mesma necessidade. Essas diferenças podem ser racionais e tangíveis ou mais 

intangíveis, simbólicas ou emocionais. 

John Murphy (apud KELLER; MACHADO, 2006) sustenta que para a criação 

de uma marca de sucesso é necessário que o produto ou o serviço sejam de alta 

qualidade e apropriado às necessidades dos consumidores. O nome da marca 

precisa ser atraente e ajustado com o que o consumidor acha referente ao produto, 

preço, embalagem e promoção. Além destes elementos, todos os outros devem 

passar nos testes de diferenciação, apelo e adequação.  

A marca do cliente deste Trabalho de Conclusão de Curso leva o nome do 

artista e proprietário, Fernando Pires, portanto, muitas vezes confunde-se sua 

pessoa e o produto oferecido. Como artista, Fernando Pires é reconhecido no Brasil 

e alguns países por conta de suas criações que já vestiram os pés de 

personalidades famosas, como Madonna e Dita Von Teese. O produto oferecido é 

diferenciado e de alta qualidade, confeccionado totalmente de maneira artesanal, 

ponto forte de diferenciação entre os outros produtos da categoria, segundo o 

próprio cliente. 

Para Keller e Machado (2006, p.5) “[...] uma marca é um ativo intangível 

valioso que precisa ser tratado com cuidado.”. Os consumidores acreditam que a 

marca assume funções importantes e significados especiais, se torna um meio 
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rápido na escolha de produtos. Segundo os autores, existem produtos que fazem 

com que os consumidores se comuniquem com os outros ou até a si próprios, ao 

expressar o tipo de pessoas que gostariam de ser ou que são. O significado de uma 

marca para o consumidor tem a capacidade de mudar sua percepção em relação ao 

produto e facilitam suas atividades do cotidiano.  

 

3.13.3 Brand Equity  

 

A marca é determinante na relação de uma organização com os 

consumidores, quando a marca é forte, significa que possui um alto Brand Equity. 

Para Aaker (1998, p.16) essa classificação é apontada:  

 

O brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, 
seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor 
proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os 
consumidores dela. 

 

Já para Kotler e Armstrong (2007, p.10), “[...] o brand equity é o efeito 

diferenciador positivo que o conhecimento do nome da marca tem sobre a reação do 

cliente ao produto ou serviço.”. Desta forma, o valor que o brand influencia na 

maneira de como o consumidor age em relação à marca. De acordo com Aaker 

(1998), existem cinco ativos que propagam o brand equity: 

Lealdade à marca: A vulnerabilidade da ação competitiva é reduzida pela 

lealdade da base de consumidores, atrai melhores negócios com o comércio. Além 

de ser mais barato para uma organização manter os clientes, a lealdade é o que liga 

o consumidor à organização e define se ela sobreviverá à concorrência. 

Conhecimento do nome: Normalmente, as pessoas são acostumadas a 

comprar uma marca pela confortabilidade adquirida com o que é familiar; este 

conceito de familiaridade traz confiança, segurança e qualidade. Então é necessário 

que uma marca seja conhecida para tornar-se uma opção de compra dos 

consumidores. 
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Qualidade percebida: A percepção da qualidade deve ser fundamental para 

o crescimento da marca. Se esta não é bem conceituada, supõe-se que seja de má 

qualidade e essa qualidade influencia diretamente na compra e na lealdade à marca. 

Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida: São valores 

ligados à marca, lembranças que o consumidor associa que podem criar algo 

positivo em relação à marca e conseguir atrair mais consumidores.  

Outros ativos do proprietário da marca: Os outros ativos são as patentes, 

as marcas registradas e o relacionamento exclusivo com canais de distribuição, que 

são capazes de impedir ou inibir as ações dos concorrentes; estes são valiosos se 

estiverem ligados à marca. 

A marca Fernando Pires possui clientes leais, como a artista Claudia Raia, 

que procura as criações de Fernando Pires, assim como outras consumidoras fiéis. 

A alta qualidade do produto Fernando Pires é reconhecida por seus consumidores. 

Os calçados apresentam bom acabamento e são de materiais nobres com valores 

de exclusividade e requinte. O cliente não possui um canal consolidado de 

distribuição e não há outras marcas registradas ou licenciamento de produtos. 

Para Aaker (1998), um alto brand equity fornece várias vantagens 

competitivas a uma organização, pois uma marca poderosa possui um nível alto de 

fidelidade e conscientização do consumidor. Kotler e Armstrong (2007) concluem 

que “O ativo fundamental por trás do brand equity é o valor do cliente – o valor dos 

relacionamentos com o cliente criados pela marca.” (ARMSTRONG; KOTLER, 2007, 

p.210). 
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4 SEGMENTO DE ATUAÇÃO DO CLIENTE 

 

4.1 História da Moda 

 

A sequência evolutiva da vestimenta do homem teve início com folhas 

vegetais e, posteriormente, peles animais. Independente do tipo de material, a 

humanidade passou a ter a necessidade de cobrir o corpo, primeiramente, por 

proteção, pudor e caráter de adorno como uma maneira de se impor perante os 

demais.  

O estilista e professor universitário da Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP), João Braga (2004), traça uma narrativa com a história da moda, demonstra 

sua importância para o homem. Na Pré-história, os homens usavam peles de 

animais; assim que se tornaram nômades e estabeleceram a prática da agricultura, 

foi possível fabricar tecidos a partir do linho vegetal durante a Idade do Bronze. 

Na Antiguidade Oriental, desenvolveram-se diversos povos e culturas, cada 

qual com seu tipo de vestimenta. Os mesopotâmios usavam saiotes feitos com pêlos 

de animais, chamados de kaunakés. Eles conheciam a técnicas de tecelagem, ainda 

que primitivas, criaram as franjas e descobriram o uso do algodão, do linho e da 

seda provenientes da Índia e China. No Egito os adornos eram uma forte 

diferenciação social, os homens sem posses andavam nus e os trajes típicos eram 

túnicas para mulheres e saias para os homens. Os egípcios inventaram as perucas 

como proteção ao sol e conotação cerimonial, apesar disso, foram poucas 

mudanças na indumentária egípcia durante três mil anos (BRAGA, 2004). 

Na Antiguidade Clássica houve uma considerável diferença entre roupas 

femininas e masculinas, porém, as roupas ainda eram simples e com características 

primitivas. Em Creta, a estética vigente era a da cintura afinada por cintos e 

mulheres com blusas que deixavam os seios nus. Já na Grécia, a indumentária foi 

muito peculiar, vestes com drapeados elaborados e com pouco caráter de erotismo. 

O traje mais comum era o quíton, retângulos de tecidos de linho de diversas cores, 

volumosos e longos com drapeados usados por homens e mulheres para cerimônias 

e curtos para o dia-a-dia. Os romanos usavam a toga como peça característica, feita 



68 

 

 

em lã, em que a cor e tamanho denunciavam o status social do indivíduo. Os pés 

eram adornados com sandálias e o uso de jóias era comum (LAVER, 2006).  

Ainda Braga (2004) explica que a queda do Império Romano, foi impulsionada 

pelos bárbaros, povo esse que usava roupas feitas de cânhamo, linho e algodão em 

modelos de túnicas e calças adornadas com peles e broches. A Idade Média se 

iniciou no ano de 476 d.C., no Império Bizantino, as roupas civis aproximam-se às 

roupas religiosas e a seda era o tecido principal e de fabricação local. As roupas 

eram bordadas com fios de ouro e pedrarias, com gosto requintado e luxuoso, trajes 

ostensivos em cores e com pingentes. Na Europa Feudal, roupas tinham o objetivo 

de evidenciar as diferenças sociais entre o senhor e o empregado. Pela própria 

razão econômica do período, as roupas eram menos opulentas que as do Império 

Bizantino. Os homens usavam gonelles, túnicas até as panturrilhas para os 

endinheirados e até os joelhos para os pobres, amarradas com um cinto e uso de 

calções com meias por baixo das túnicas. As túnicas femininas receberam o nome 

de stolla eram presas nos ombros com broches e como adornos usavam a palla, um 

lenço que cobria os ombros. Os calçados eram de couro com tiras cruzadas e 

amarradas à perna. 

Foi possível, por muitos séculos, regular pela lei a aparência dos indivíduos, 

suas escolhas não eram uma questão privadas e sim matéria de intervenção pública 

(MUZZARELLI, 2008). Este conjunto de regras foi formalizado no Século XV, 

denominado de Normas Suntuárias, com objetivo de definir a estética específica 

para cada categoria social. A regulamentação das aparências terminou em 29 de 

outubro de 1793, data no qual se decidiu que a liberdade no vestir é um direito 

fundamental (MUZZARELLI, 2008). 

No período posterior ao Feudalismo, chamado de Baixa Idade Média, surgiu a 

tendência gótica com aspectos de orientalização nas vestimentas. As peculiaridades 

das cortes européias eram representadas nos trajes que passam a delinear os 

corpos femininos: as mangas tornam-se maiores e amplas na altura dos punhos; 

aparecem os corpetes, saias amplas e o uso de véus. Os trajes masculinos tornam-

se mais curtos e o uso de calças é definitivamente adotado. Uma moda muito 

comum foi a dos sapatos com bico fino, especialmente para os homens, como 

significado do grau de nobreza (FEGHALI; DYWER, 2004). A aristocracia passa a 

ter alfaiates e pessoas especializadas em corte e costura. Neste período surge o 
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conceito de moda, especialmente da corte de Borgonha, “[...] uma vez que os nobres 

locais se incomodavam com as cópias feitas das suas roupas por uma classe social 

mais abastada, os burgueses [...]” (BRAGA, 2004, p.40). Com isso, os nobres 

começam a diferenciar suas roupas daquelas copiadas pelos burgueses, um ciclo de 

criação e cópia (FEGHALI; DYWER, 2004). 

O período da Idade Moderna inicia-se com o Renascimento, época que se 

redescobriu os valores do Humanismo Greco-romano. A indústria têxtil desenvolveu 

tecidos de primeira qualidade como brocados, veludos, sedas e cetins, traz mais 

requinte para as roupas. Os trajes são arredondados de acordo com os reflexos da 

arquitetura da época, também surgem os rufos, que são golas engomadas de 

proporções inimagináveis, limitava os movimentos e era sinônimo de prestígio social. 

Os homens usavam meias coloridas que representavam seu respectivo clã de 

acordo com a Heráldica. Na Itália, já no Século XVII, houve o crescimento do estilo 

Barroco, expandido por toda Europa. Marcada pelo esplendor, surgiam as gravatas 

para os homens e o uso de meias de seda era indispensável. As mulheres trajavam 

camisas de mangas curtas com sobre camisas com recortes, corpetes ajustados 

feitos em tecidos luxuosos e caros. Uma curiosidade da época é o uso das “moscas 

de beleza”, pequenos pedaços de seda preta similares em diversos formatos com 

colantes na parte de trás para serem aplicadas à face (BRAGA, 2002; WEBER, 

2008). 

Por fim, o Iluminismo do Século XVIII impulsiona o período denominado 

Rococó que teve início em solo francês, “[...] o Rococó pode ser considerado o 

exagero do exagero.” (BRAGA, 2004, p.51). Os costumes eram ligados às 

frivolidades, as roupas com aspecto de leveza e fineza com rendas em vigor para 

ornamentar coletes e camisas. O hábito do uso das perucas passa a existir, estas 

deviam ser empoadas em pó branco. Como grande ícone do período, Maria 

Antonieta, tornou-se um retrato fiel à moda Rococó: penteados mirabolantes, saias 

cônicas com volumes mantidos por armações de barbatanas de baleia, volumes 

laterais com o uso dos paniers, decotes profundos e muitos adornos mostravam o 

capricho e excentricidade da época (WEBER, 2008). 

A partir da Revolução Francesa em 1789, a história humana chega até a 

Idade Contemporânea, no Século XIX. Neste período, segundo Braga (2004), a 

moda priorizou o conforto e aboliu todos os exageros do Rococó, passa por um 
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grande período de mudanças até se firmar novamente no Império Napoleônico. As 

mulheres adotaram o vestido tipo império: semelhantes a uma camisola solta, 

cintura marcada abaixo do busto, decotes quadrados e confeccionados de tecidos 

finos, soltos e transparentes. Foi o primeiro momento das barras curtas, na altura 

das canelas, deixa os pés à mostra. Um adorno importante foi o xale como um 

complemento aos vestidos. Para os homens, surgiriam as calças como são vistas 

atualmente e o conceito de alfaiataria inglesa (LIPOVESTSKY, 2003). O período de 

transição entre a moda Império e a Romântica foi chamado de Restauração, quando 

as mulheres passavam a vestir trajes em formas cônicas com mangas bufantes 

compridas e justas até os punhos. Na Inglaterra, por meio de Gorge Brummel, 

aparece o Dandismo para os homens como um estilo de vida e moda, chamado de 

estilo Dândi. Usavam cartolas, roupas justas, impecáveis, sem supérfluos tinham 

golas altas e pescoços adornados com plastron, um lenço que contribuía para a 

arrogância típica do Dândi (KÖLER 2009). 

A partir do Século XVII, a moda do vestuário apresentou um importante 

crescimento. Sua expansão e padronização ocorreram, principalmente, por conta 

dos jornais, periódicos e publicações semi-especializadas em moda, denominadas 

de grand magazines (LIPOVESTSKY, 2003). Com a Revolução Industrial em pleno 

vapor, o Romantismo resgatou inspirações do passado - os vestidos tinham 

estampas de flores e listras e cintura no lugar marcada pelo uso de corpetes e 

anáguas. As mangas presunto foram utilizadas para dar o aspecto de ombros largos 

para as mulheres junto com o decote canoa. O uso do leque era indispensável, 

assim como jóias finas como relicários, crucifixos, broches e pulseiras (BRAGA, 

2004). 

Na Inglaterra, na Era Vitoriana, adotou-se o uso de crinolinas - tecidos rijos e 

flexíveis para dar volume enorme por cima de uma armação de metal chamada cage 

(gaiola). Desta maneira, pela primeira vez, os burgueses se aproximaram da 

nobreza no modo de se vestir. Os homens adotaram uma imagem mais séria e 

enquanto que as mulheres se enfeitaram, como uma representação do poder 

masculino do qual eram dependentes. Concomitantemente à Revolução Industrial e 

a troca das manufaturas pelos maquinários, ocorreram dois fenômenos: o 

surgimento da confecção industrial, que passou a reproduzir as tendências para 

todas as classes sociais, e a criação do primeiro ateliê de alta costura em 1850, pelo 
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inglês Charles-Frédéric Worth, com o propósito de oferecer uma moda com criações 

exclusivas e lançar tendências (BRAGA, 2004; LAVER, 2006). 

O último período da moda do Século XIX foi a Belle Époque, com o gosto pelo 

curvilínio e orgânico provenientes do estilo artístico inglês - Art Nouveau. A cintura 

passou a ser extremamente afunilada, com o ideal de beleza de 40 cm de diâmetro, 

cria a silhueta tipo ampulheta. Os corpos foram envoltos em tecidos, com apenas 

com face, e mãos aparentes (MOUTINHO; VALENÇA, 2000). Por outro lado, as 

práticas desportivas intensificaram-se e os trajes específicos para a prática de 

esportes foram criados. Com o lazer em voga, os hábitos de banho e mar eram 

também considerados terapêuticos; daí o surgimento da moda praia. A moda 

masculina já estava estruturada e fundamentada na praticidade e funcionalidade das 

peças do vestuário. 

No fim do Século XIX, apareceram grandes lojas de departamento - outro 

momento crucial para a história do consumo, devido à democratização da moda, 

revolução das vendas por conta do seu ambiente interativo e a disponibilidade de 

todos os tipos de produtos. O público foi incentivado ao consumo pelo surgimento 

das vitrines com exposição e contemplação dos objetos de luxo e desejo que, junto 

à publicidade, incentivaram a cultura de consumo (LIPOVESTSKY, 2003). 

A partir da Idade Contemporânea, já no Século XX, a moda se transformou a 

cada década, com estilos e tendências bem marcadas até os dias de hoje. A 

Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, fez com que as mulheres passassem a 

ocupar os espaços masculinos, portanto, o uso dos espartilhos caiu e tons escuros 

se tornam predominantes. As saias e vestidos se encurtaram até a altura das 

canelas e a estilista francesa Gabrielle Coco Chanel lançou os tailleurs de jérsei. Os 

homens se padronizaram ao usar calça comprida, paletó, colete e gravata. Nos anos 

1920, chamados de “anos loucos”, a mulher se emancipou do homem e tornou-se 

consumidora. Os ritmos musicais como Jazz e Foxtrot contribuíram para que as 

roupas se adaptassem: as bainhas e saias continuaram subindo, a silhueta tubular 

se deu pelo movimento artístico Art Déco e a cintura deslocou-se para os quadris 

com o uso de cintas (MOUTINHO; VALENÇA, 2000). A diferenciação social por meio 

das roupas desapareceu e surgiu a androginia por conta da simplificação e 

funcionalismo. O batom vermelho, o chapéu tipo sino e o salto tipo carretel foram os 

adornos da época. Para os homens, os pulôveres e suéteres se tornaram uma 
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grande moda, assim como o uso do smoking, sapatos bicolores, calças esportivas, o 

chapéu coco e o tecido Príncipe de Gales (LAVER, 2006). 

A década de 1930 chegou com a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque 

e a crise financeira mundial. Apesar disso, a moda foi impulsionada pelo cinema e 

grandes artistas de Hollywood ditavam a moda com muita feminilidade. Os vestidos 

voltaram ter barras compridas, apenas a 25 cm do chão, denominados de mi-molet 

com cortes godê ou evasê, criados por Madeleine Vionnet - o aspecto era de 

elegância sofisticada. Os trajes evidenciavam as costas, com decotes, recortes e 

adornos. Os trajes esportivos também estiveram em voga, assim como os trajes de 

banho como shorts e calças do tipo pantalona, introduzidas por Chanel. Cabelos 

curtos, à la garçonne e ondulados com chapéus pequenos. A inovação foi de Elsa 

Schiaparelli, que introduziu conceitos surrealistas da arte. A moda masculina 

permaneceu com um caráter funcionalista (MENDES, 2003). 

A recessão da década de 1940 foi uma das consequências da Segunda 

Guerra Mundial, quando as roupas femininas tornam-se masculinizadas com o uso 

de duas peças como vestidos e casacos com cortes justos e a saia-calça. A Alta 

Costura sofreu uma queda abrupta, porém, nessa época nomes, como Cristóbal 

Balenciaga e Hubert de Givenchy, começam a atuar na moda. A adoção de 

chapéus, lenços e turbantes como adornos incorporou-se ao cotidiano pela 

necessidade de praticidade, assim como as bolsas à tiracolo. Os sapatos eram 

pesados e com plataformas; Carmen Miranda se fez presente no cinema e ajudou a 

difundir o uso da plataforma. O fim da guerra trouxe as meias de nylon e o conceito 

prêt-à-porter ou ready-to-wear, ou seja, roupas em escala industrial, porém, com 

expressão de moda (BAUDOT, 2002; MENDES, 2003; BRAGA, 2004).  

Em 1946, surgiu o primeiro biquíni criado por Louis Réard. Em 1947, Christian 

Dior cria o conceito New Look, com cinturas marcadas e saias volumosas a fim de 

resgatar a feminilidade, que mais tarde viria a definir a moda na década de 1950. 

Época denominada como “Anos Dourados”, quando a Alta Costura teve seu 

esplendor. As cinturas deviam ser finas e adaptadas ao New Look de Dior, para 

completar, se deu o uso de scarpins, luvas e bijuterias finas imitam jóias como 

adornos. O colete caiu em desuso para os homens, que aderiram aos paletós 

compridos, calças justas e até mesmo ao chapéu côco. Ao mesmo tempo, os jovens 



73 

 

 

adotaram trajes mais informais, com camisetas, saias rodadas e o estilo college ou 

preppy foi adotado (BRAGA, 2004; MENDES, 2003). 

A década de 1960 representou grandes mudanças a partir da conquista 

espacial pelo pouso do homem na Lua pela primeira vez, assim como a Guerra do 

Vietnã e o movimento Hippie, com o grande evento de Rock - Woodstock. André 

Courrèges lançou os mini vestidos e calças compridas, Pierre Cardin investiu em 

looks espaciais com macacões e detalhes futuristas, Yves Saint Laurent abriu sua 

própria Maison, consagrada pelo vestido tubinho e Mary Quant criou a famosa 

minissaia. De modo geral, “[...] a moda feminina dos anos 60 era de aspecto ingênuo 

onde Twiggy, outra grande modelo, difundiu o visual de menina com cabelos curtos 

e olhos maquiados com aspectos de “olho de boneca” [...]” (BRAGA, 2004, p. 89). 

As referências hippies foram carregadas até os anos 1970 com o uso de 

calças boca de sino, estampas coloridas, cabelos longos e batas indianas, assim 

como o penteado black-power para os negros. A moda passou a diferenciar tribos e 

grupos sociais, torna-se plural; houve diversas tendências como o romantismo, com 

estampas florais e acabamentos delicados, conjuntos de agasalho e calças baggy 

para a moda training, o glamour e glam rock aliados ao estilo musical, os punks e 

Movimento Negro (BAUDOT, 2002). A primeira feira de moda têxtil foi realizada em 

Paris, cria o conceito de coleção Primavera/Verão e Outono/Inverno usado até hoje 

e os bureaus de estilo. 

A profusão de influências e contrastes dos anos 1980 foi uma das 

características da moda contemporânea, apresentada com uma pluralidade de 

opções (BRAGA, 2004). Diversas tribos de moda, ou seja, grupos com identidades 

próprias surgiram, como por exemplo: os darks, com referências góticas e 

romantismo associado a aspectos religiosos ou a filosofia zen minimalista com a 

máxima “Menos é Mais”. O excesso das práticas esportivas trouxe roupas justas e 

coloridas que exibiam o corpo com tendências como o color blocking, chamado de 

blocos de cores, levadas para as discotecas (BAUDOT, 2002). Os yuppies, jovens 

profissionais, passaram a ter roupas impecáveis e de caráter formal de trabalho, 

como ternos bem cortados e conjuntos de tailleurs. Houve inovações na área têxtil e 

informatização para o setor da moda. 
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A Queda do Muro de Berlim em 1989 representou o fim de uma época e 

ideologia, e ocorreu “[...] o fim de determinadas barreiras e preconceitos no vestir e o 

aparecimento de uma grande liberdade de se expressar visualmente.” (BRAGA, 

2004, p.100). Na década de 1990, o conceito de tribos urbanas apresentado em 

1980 teve sua sequência com os grunges, clubbers, drag queens, ravers, entre 

outros grupos. Dessa forma, a moda adquiriu a mistura de estilos, tendências e 

vertentes, ou seja, tornou-se globalizada assim como a ideologia mundial. O 

streetwear, ou a moda de rua, ganhou espaço. A sustentabilidade esteve em voga 

em muitas coleções de estilistas conceituados, assim como o rejuvenescimento de 

ideias, conceitos e pessoas (BRAGA, 2004). 

Surgiriam os novos profissionais de moda, criadores de conceitos, imagens e 

ideias, entre eles os estilistas, stylists, consultores e fotógrafos de moda. Pode-se 

dizer que a partir do Século XXI, a moda se profissionalizou e se instituiu por conta 

do reconhecimento de muito trabalho e criatividade, tornando-se um conceito, uma 

linguagem, um mercado e indústria globais. 
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4.2 Moda e Cultura 

 

O autor Malcolm Barnard (2003) apresenta a ideia de cultura relacionada ao 

processo de desenvolvimento humano, como um modo de vida de diferentes 

períodos e nações relativas entre si. Por esta ótica, a moda possui elementos de 

mudança e diferenciação que também são compatíveis com as transições da 

cultura. Portanto, por meio da moda e da indumentária, os seres humanos são 

capazes de se constituir como seres sociais, culturais e se comunicarem no grupo.  

A moda e a indumentária geram significados que produzem e reproduzem 

grupos sociais. São meios pelos quais as pessoas comunicam sentimentos, valores, 

esperanças e crenças em que estão inseridas, consequentemente, constituem os 

grupos sociais e as identidades dos indivíduos pertencentes e não meramente as 

reflete. Deste modo, “Uma roupa é a representação sintética e simultânea de muitos 

acontecimentos: pessoais e coletivos, econômicos, sociais e políticos.” 

(MUZARELLI, 2008, p.29). Os objetos do vestuário fazem parte das artes 

decorativas, afirma Alessandra Vaccari (2008) que define a palavra vestuário como 

um conjunto de peças de roupas e ornamentos utilizados para adorno, inclusive o 

calçado. 

Segundo a pesquisadora italiana Patrizia Calefato (1997), do ponto de vista 

do sujeito que cria a moda, a coleção dos elementos que constituem esse processo 

apresenta-se como um sistema organizado em relação ao mundo. Como um sistema 

de signos, a moda é um pedaço da sociedade materializado em objetos, estilos, ritos 

e modos de embelezamento corporal. Se o vestir é uma linguagem, então, moda é 

um sistema de sinais verbais e não verbais por meio do qual essa linguagem se 

expressa no contexto da modernidade.  

A moda se tornou o signo inicial ao consumo, provoca efeitos positivos e 

negativos aos consumidores, por conta de ser um elemento que, no imaginário da 

sociedade, é como um objeto que gera felicidade. Parte da satisfação de 

necessidades conscientes e inconscientes e também pela busca de ascensão social, 

fatores ligados à cultura de consumo, o corpo passa a se configurar como um dos 

principais espaços simbólicos na construção de identidade e estilos de vida. Gilles 

Lipovetsky (1989) afirma que os indivíduos têm o desejo de assemelhar-se aos seus 
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superiores a fim de alcançar o mesmo prestígio e posição por meio da aparência. 

Este mimetismo do desejo e dos comportamentos é o responsável pela difusão da 

moda contemporânea.  

A semiótica da cultura procura justificar que esta arte pode dar informações 

sobre sua própria estrutura, artista, objeto e contexto cultural da época, portanto, 

não há moda sem a conjunção do efêmero com a fantasia estética (LIPOVETSKY, 

1989). Além disso, a moda e a indumentária podem ter 11 funções relevantes para 

Barnard (2003): 

Proteção: A indumentária sem uma significação de moda é uma resposta à 

necessidade física básica do conforto corporal, ou seja, de abrigo. A vestimenta 

pode proteger o corpo do frio e calor, assim como resguardo psicológico, por 

exemplo, um monge com vestes específicas, livra-se de danos morais. 

Pudor e Encobrimento: Flügel (1930 apud BARNARD, 2003) afirma que 

ocorreu uma intensificação do pudor após o declínio da civilização greco-romana. O 

pudor é originário da tradição judaico-cristã, que dá ênfase à alma em oposição ao 

corpo, um sinal de plena humanidade. Como função de encobrimento, os trajes têm 

a função de camuflar e adequar quem os veste, como exemplos, o traje militar e 

roupas elegantes em uma festa de gala. 

Impudor e Atração: Em oposição a Pudor e Encobrimento, afirma-se que a 

vestimenta tem como objetivo atrair a atenção para o corpo, enfatiza a animalidade 

do ser humano. Tem conotação sexual na intenção de vestir-se para atrair um 

companheiro, quando as mulheres usam roupas que seguem o princípio da sedução 

mostra sua atratividade e os homens, o princípio da hierarquia para exibir seu status 

social. 

Comunicação: À medida que moda, indumentária e vestuário constituem 

práticas significantes, são formas de o indivíduo comunicar sua posição em uma 

ordem social e cultural. 

Expressão Individual: As roupas são modos pelos quais as pessoas podem 

se diferenciar e declarar uma singularidade individual, principalmente, ao combinar 

peças e adornos de forma única. A aquisição de roupas novas também é um ato de 

expressão individual com a finalidade de mudar o humor e estado psicológico do 

consumidor em questão. 



77 

 

 

Importância Social ou Status: Indumentária e moda são fatores de 

julgamento social pela sociedade, as pessoas mostram o que são pelo modo como 

se vestem. O status de uma pessoa pode ser fixo, no caso, atribuído, ou mutável, 

aquele que é alcançado ao longo da vida. Pode-se afirmar que o status também 

pode se referir aos relacionamentos, por exemplo, uma pessoa solteira que se torna 

noiva, passa a usar o adorno aliança como um signo do futuro matrimônio. 

Definição do Papel Social: Primeiramente, é preciso explicar que o papel 

social dos indivíduos é produzido pelo status, este que define como deverão se 

comportar para ocupar sua posição. Os trajes de uma pessoa indicam ou definem 

seu papel social, permitem com que se efetue uma interação social. O traje branco 

do médico revela seu papel e posição social, portanto, mostra como deve se 

comportar; a diferença na vestimenta também justifica o modo em que é tratado pela 

sociedade. 

Importância Econômica13ou Status: A moda pode refletir o tipo de 

organização econômica em que uma pessoa está inserida e o status interior desta 

economia. Neste caso, o traje branco do médico significa o lado econômico e 

contratual do adorno. Pode indicar uma profissão: a expressão “colarinho-branco” 

significa que a profissão requer o uso de terno, camisa e gravata, enquanto o 

“colarinho-azul” que significa que envolve trabalho manual. Tais expressões também 

indicam status econômico, o “colarinho-branco” é considerado melhor sucedido que 

os de “colarinho-azul”. 

Símbolo Político: O poder, que pode ser do Estado ou entre pessoas, está 

ligado ao status econômico e social. A indumentária pode ser usada pelo Estado 

para alcançar legitimação e operacionalidade. Ao ser usada pelos cidadãos, mostra 

qual é sua preferência política. 

Condição Mágico-Religiosa: Alguns elementos simbólicos no traje e 

indumentária possuem status fixo de alto valor, estes são colocados nas tradições e 

na manutenção da ordem. A vestimenta é usada por sua crença e com o objetivo de 

fortificá-la, indica a adesão ou afiliação a um grupo religioso. 

                                                      
13

 “O status econômico concerne à posição dentro de uma economia.” (BARNARD, Malcolm; 2003, 
p.96). 
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Ritos Sociais: Casamentos, funerais, comemorações de bodas, entre outros, 

são ritos socais que mostram o início e o fim de rituais. Para isso, existem trajes 

diferenciados do habitual como regra do ritual. 

Lazer: Enquanto o ritual possui regulamentos e tem caráter formal, o lazer é 

seu inverso. A indumentária representa o início e o fim dos períodos de relaxamento, 

como o lazer precisa de uma disponibilidade de tempo e dinheiro, também é um 

indicador de status social. É importante ressaltar que pessoas de classe superior 

tendem a usar roupas mais relaxadas em atividade de lazer, enquanto as classes 

inferiores se arrumam melhor do que no cotidiano. Algumas atividades de lazer 

requerem a mudança do vestuário para algo específico, como a prática do hipismo.  

A partir desses aspectos funcionais da moda, pode-se observar que todos 

têm pontos em comum e que os indivíduos usam praticamente todas as suas 

funções ao se vestirem cotidianamente (BARNARD, 2003). 

Os calçados confeccionados pela empresa Fernando Pires são itens de 

moda, portanto, apresentam funcionalidade. Acima de tudo, são objetos de impudor, 

pois muitos modelos deixam os pés à mostra para a sociedade e também um item 

de atração usado pelas mulheres que altera o imaginário. Os saltos vertiginosos 

aliados às plataformas tornam as mulheres “poderosas” e com um forte apelo sexual 

(O’KEEFFE, 1996), mesmo quando combinados com peças com função de pudor e 

encobrimento, a fim de causar uma diferenciação individual.  

São também símbolos de status social por conta da exclusividade oferecida 

aos clientes e de status econômico porque são calçados que possuem um preço 

elevado em relação à concorrência nacional.  
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4.3 Moda e Comportamento 

 

A moda reflete a fragmentação cultural do período pós-moderno, conceito já 

apresentado no Capítulo 2.3 Comunicação e Cultura, que uma das características 

fundamentais é a fluidez da noção de identidade (CALANCA, 2008).  

Para G. Simmel (1904 apud BATTISTELLI, 2008), a moda é a modificação 

obrigatória do gosto. O mesmo apresenta a Teoria do Gotejamento, que defende o 

fato de que a moda passa de classe em classe, cria um tipo de paradoxo. Afinal, a 

moda é adotada como diferenciação, mas assim que se difunde e se torna 

assimilada por todas as classes, possui o efeito contrário, condena-se à reinvenção. 

A teoria do gotejamento apenas funcionaria em uma sociedade com classes sociais 

extremamente hierarquizadas, porém, na sociedade atual, a moda pode nascer em 

qualquer camada social e partir para as outras como uma grande rede. Portanto, 

pode surgir a diferenciação por imitação de outras classes sociais, uma grande 

contradição. Multiplicaram-se os estilos e a moda vigente muda constantemente, há 

uma pluralidade de imagens e normas veiculadas pelo jogo das identificações.  

“Os padrões de consumo definiram ou ajudaram a definir a identidade de 

diversas subculturas.” (BURKE, 2008, p.34) e, desta forma, rotulam-se as “tribos”, 

com rockers, punks, mods, entre outros a partir do final do Século XX. Entre os anos 

1940 e 1970 houve a ascensão do efêmero, ou seja, o surgimento da “cultura do 

descartável” e a ideia de “estatização da vida” espalhou-se pela sociedade ocidental 

por meio da multiplicidade de lifestyles14. Aquilo que se compra passa a ser a 

identidade do sujeito, reflete o estilo de vida que se escolhe e até mesmo a pessoa 

que se quer ser. Para Lurie (1997, p.27) “[...] dentro dos limites impostos pela 

economia, as roupas são compradas, usadas e descartadas exatamente como as 

palavras, porque satisfazem nossas necessidades e expressam nossas ideias e 

emoções.” 

Alguns valores humanos como liberdade, emancipação e autonomia, para 

Airton Embacher (1999), fazem parte da discussão da identidade humana, portanto, 

para compreender a relação entre moda e identidade é preciso ter um ponto de visto 

psicológico. Por exemplo, o indivíduo pode buscar a emancipação e autonomia ao 

                                                      
14

  Estilos de vida. 
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tentar se libertar de si mesmo e construir um estilo próprio. Desta forma, a moda 

pode ser pensada como algo coercitivo, pois nega a individualidade por ser movida 

pela imitação, por outro lado, é um meio de expressar o indivíduo. 

De acordo com a psicologia, Battistelli (2008) explica que a categorização 

social mostra que em cada sujeito há representações de categorias grupais de 

pertencimento e divergência por onde é realizada a construção do self e da 

identidade. Para tanto, “O processo de identificação com um papel e sua respectiva 

interiorização não deve ser um processo nem unilateral, nem mecanicista. Faz-se 

necessária uma dialética entre a identidade dada pelos outros e a auto-

identificação.” (EMBACHER, 1999, p.21). Para Lipovetsky (1989) a moda 

corresponde aos jogos dos desejos, vontades e caprichos humanos, tem ligação 

com o prazer de ver e ser visto.  

A roupa representa o self nas suas várias facetas, afinal, é construído com 

base nos significados da roupa como objeto subjetivo. Ao escolher uma roupa, 

sempre se faz em interação com algo ou alguém, se trata de negociações tácitas, 

implícitas e interiorizadas do sujeito (BATTISTELLI, 2008). Pode-se observar, por 

meio de Lipovetsky (1989), que as classes superiores compram itens de moda de 

acordo com o princípio do esbanjamento ostentatório, a fim de ser estimado e 

invejado pelos outros, sobretudo, consome-se pelo individualismo narcísico. 

O vestuário exprime corporeidade e sexualidade, desta forma, rompe os 

equilíbrios tradicionais dos papéis sociais e sexuais. Por esta perspectiva, a história 

do vestuário é um ponto privilegiado para se observar a circularidade entre história 

da sexualidade, dos comportamentos sexuais, assim como das mulheres, da vida 

privada, do corpo, percepções e representações (CALANCA, 2008). 

Ao redesenhar o próprio corpo por meio das roupas, o ser humano conforme 

aponta Kathia Castilho (2004), distancia-se de ser biológico e torna-se um ser 

cultural. O impulso de “olhar e ser olhado” pode ser definido pelo fato de que este é 

o primeiro sentido que permite a apreensão de significados de linguagens não-

verbais. Por isso, que imperam questões como provocar, persuadir, seduzir e fazer-

se notar nas relações sociais por meio da visibilidade do sujeito, revela, assim, o 

cuidado com o embelezamento do corpo. 
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4.4 Moda e Comunicação 

 

Barnard (2003) explica o processo de comunicação por meio das 

vestimentas, em que a peça de roupa pode ser considerada o meio pelo qual uma 

pessoa manda uma mensagem para outra, é também o que será percebido pelo 

receptor. Neste caso, o mais importante no processo de comunicação é a intenção 

do remetente, a eficiência da transmissão e o efeito em quem a recebe. É importante 

mencionar que não é apenas o usuário de uma roupa que envia um tipo de 

mensagem ao escolhê-la para vestir, mas também o estilista da peça referida. Este 

cativa o usuário com suas ideias, que compra a roupa e a usa, a fim de exprimir sua 

singularidade por meio da vestimenta. O modelo utilizado neste tipo de comunicação 

pela indumentária é o mesmo apontado por Fiske (1990) no Capítulo 2.6 sobre o 

Processo de Comunicação, ou seja, tem a comunicação como interação social 

através de mensagens em uma comunidade, neste caso, por meio da indumentária.  

A indumentária, para Barnard (2003) pode ser considerada um dos tantos 

meios pelos quais os grupos sociais comunicam sua identidade entre si, para se 

posicionar e apresentar as diferenças. A origem ou fonte de uma roupa pode possuir 

diversas autoridades exteriores, como o próprio estilista que a cria, o indivíduo que a 

usa, o espectador que a nota, assim como as autoridades políticas e religiosas. 

Barnard (2003) explica cada uma de suas origens e significados. O estilista 

ou criador expressa seus pensamentos, sentimentos, crenças e desejos em sua 

peça roupa. Porém, as roupas podem ter interpretações subjetivas, alternativas 

àquele significado adotado pelo criador, logo, o significado não é um produto das 

intenções do estilista. 

O usuário exprime suas crenças, esperanças e receios com o uso das roupas 

conferem a elas significados alternativos; o mesmo aplica-se ao espectador ao 

criticar o indivíduo em que traja determinada roupa de acordo com seus 

pensamentos. Logo, o usuário e o espectador não produzem os significados de uma 

vestimenta. 

Pessoas com status de autoridade detém poder de escolher a vestimenta de 

um determinado grupo social, como os uniformes escolares ou militares. São 

escolhas subjetivas, de acordo com as intenções impostas ao indivíduo.  Lurie 
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(1997) explica o uso do uniforme em instituições militares e religiosas; ou seja, os 

militares usam o traje específico que os destaca e não pode ser utilizado por civis, 

assim como os religiosos. Por outro lado, estar uniformizado também pode ser uma 

desvantagem física e psicológica; se usado fora de contexto, pode significar 

desleixo, descuido e até mesmo falta de respeito (LAVER, 2006). Entretanto, os 

significados não podem ser impostos a um conjunto de cores, tipo de corte e 

modelos porque são mutáveis no espaço e no tempo e estão disponíveis para toda a 

sociedade. Dessa maneira, então os significados não podem ser gerados ou 

definidos apenas pelas autoridades (BARNARD, 2003). 

Em contrapartida, existem correntes que defendem que o significado pode ser 

inerente à roupa, como por exemplo, cores apropriadas para se utilizar em um 

funeral ou a camisa branca como uma peça básica do ambiente formal de trabalho. 

Nesta vertente de pensamento, as próprias roupas apresentam significados dentro 

de determinadas culturas. Todavia, não parece certo afirmar que o significado resida 

nas roupas, pois também são mutáveis de acordo com a moda vigente (BARNARD, 

2003; LURIE, 1997). 

Em uma abordagem semiológica15, Barnard (2003) afirma que os significados 

de uma peça de roupa são os resultados da negociação dos próprios significados de 

modo constante para que haja sua troca. Para Lurie (1997), a moda é uma 

linguagem de signos, um sistema não-verbal de comunicação. Afirma ainda que a 

moda, a maneira de se vestir, é um idioma com uma gramática e vocabulário como 

qualquer outro. Consequentemente, cada indivíduo pode ter seu próprio estoque de 

palavras, e as usa de acordo com variações pessoais de tom e significado. 

Nesta abordagem de Lurie (1997), o vocabulário das roupas inclui também 

acessórios, maquiagem, jóias e todo tipo de adorno para o corpo, além da própria 

vestimenta. Desta maneira, todos conseguem compreender o significado dos estilos, 

mesmo que nunca usados. Escolher roupas é um ato de definição do indivíduo, 

apesar de considerações práticas que influenciam as escolhas, como o conforto, 

durabilidade, preço e viabilidade. Os calçados Fernando Pires também fazem parte 

do imaginário das mulheres e estão sujeitos às considerações práticas; por mais que 

haja o desejo de obtê-los, há restrições diversas como o preço do produto. 

                                                      
15

 Semiologia: “Ciência que estuda a vida dos signos dentro da sociedade [...]” (SAUSSURE, 1974, 
p.16). 
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A escolha de um traje que representa um período histórico diferente da época 

atual pode revelar a personalidade e o estado emocional do indivíduo que o usa. 

Laver (apud LURIE, 1997) estabelece uma relação cronológica entre a época do 

traje e o significado atual. Este estudo é conhecido como a Lei de Laver. 

 

Figura 7 – A Lei de Laver 

 

 

 

Fonte: LURIE, 1997, p.22. 

 

As roupas casuais, se usadas em situações formais, causam impacto. Do 

mesmo modo que ao adicionar alguns adornos e acessórios, o traje ganha um efeito 

luxuoso e sensual. Os calçados são considerados acessórios, adornos que 

complementam as roupas de um indivíduo. 

Os calçados Fernando Pires são considerados exuberantes e ousados, 

significam exclusividade, luxo e sensualidade. É importante perceber que o 

significado de cada roupa depende de situações e circunstâncias como hora, clima e 

lugar; e também algumas variáveis como idade, sexo e atributos físicos (LURIE, 

1997). 
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A identificação do indivíduo como participativo e ativo em um grupo social 

envolve o corpo humano, a vestimenta utilizada e seus adornos. As roupas também 

podem servir como um disfarce e fornecer falsas informações sobre o indivíduo de 

maneira voluntária ou involuntária. Uma mulher que se veste com adornos opulentos 

transmite a mensagem de riqueza. Ou em um exemplo mais prático, ao vestir-se 

formalmente para uma entrevista de trabalho, o recrutador entende como uma 

pessoa séria e competente, a personalidade real não é revelada pela vestimenta 

(LURIE, 1997) 

É possível concluir que a moda tem um papel fundamental na construção e 

identificação do indivíduo. As roupas possuem uma linguagem própria, por meio dos 

signos que representam, permite a troca de mensagens entre o indivíduo e o 

receptor.  

 

4.4.1 Comunicação na Indústria da Moda 

 

Nos Estados Unidos, a indústria da moda já percebeu a importância do 

profissional de relações-públicas para consolidar suas marcas e impulsionar o 

mercado com suas estratégias. Existem serviços de Relações Públicas 

especializados em negócios da Moda, como “Fashion PR Agency”16, com 

profissionais qualificados em desenvolver ações de comunicação. Desta forma, as 

Relações Públicas são uma função estratégica para que as empresas deste 

segmento possam superar os obstáculos do mercado consumidor perante a opinião 

pública. Com diversas ações de comunicação, desfiles e demais eventos 

relacionados à moda, atividades ligadas à sustentabilidade, interação com seus 

públicos, entre outras, as Relações Públicas revelam a capacidade de transformar e 

consolidar marcas (SORCINELLI, 2008). Uma das maiores agências de Relações 

Públicas especializada no mercado de moda é People’s Revolution, liderada pela 

relações-públicas Kelly Cutrone (KELLY CUTRONE, 2012).  

Nos anos 1990, a realização de grandes eventos de moda no Brasil, como o 

São Paulo Fashion Week, criou oportunidades para que os profissionais da 

comunicação participassem neste segmento, pois foi preciso divulgar os desfiles e 

                                                      
16

 Agência de Relações Públicas de Moda (PR COUTURE, 2012). 
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as marcas. Surgiram os editoriais de moda brasileiros junto com a atuação de 

assessores de imprensa e jornalistas e, por fim, os produtores de moda assumiram a 

função dos relações-públicas, que engloba as áreas da comunicação.  

É indispensável consolidar a atividade de Relações Públicas no segmento 

moda, principalmente para o cliente Fernando Pires; afinal, o gestor da comunicação 

é o responsável por manter a boa imagem de uma marca a fim de expandir o 

mercado de atuação e tornar-se competitivo. 

No Brasil, já existem empresas de comunicação especializadas em moda, 

como o grupo Ferraz Inteligência de Moda, criado por Alice Ferraz, que oferece o 

trabalho de Comunicação, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas para 

empresas de moda por meio de três agências: Ferraz Moda Assessoria de 

Imprensa, Ferraz Moda Propaganda e a FHits Prime Network. A mesma profissional 

foi pioneira ao lançar uma rede de blogueiras de moda - FHits, a primeira  Prime 

Network do Brasil e o FHits shop, um e-commerce afiliado à FHits (FERRAZ MODA, 

2012). Já se conhece relações-públicas com destaque no segmento, de acordo com 

o artigo de Igor Zahir (2011): Marcello Manzini, assessor de moda e comunicação do 

Grupo Armani Brasil, cujo trabalho consiste em atender produtores e editores de 

moda, cuidar da “clipagem” dos editoriais de moda e assessoria de imprensa. Carol 

Althaller é a relações-públicas da empresa líder mundial em pesquisa de tendências 

de consumo e comportamento - site WSGN. Ela é responsável pelas redes sociais - 

twitter e facebook, Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia em geral. 

Para que a moda no Brasil consolide-se, faz-se necessário o planejamento 

estratégico, inovação e diferencial que podem ser alcançados por meio do relações-

públicas e agências de comunicação especializadas.  
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4.5 História do Calçado 

 

Os calçados têm como função básica o revestimento dos pés, uma proteção 

para evitar possíveis lesões, temperaturas e relevos diferenciados. A partir do 

abandono dos extintos primitivos, os calçados passam a ser utilizados como meio de 

preservação à sensibilidade física e estética para os seres humanos (NOVAES, 

2012). Registros históricos datam a existência dos calçados em 10 mil a.C. em 

pinturas rupestres na França e Espanha. No Egito Antigo, os calçados serviam para 

proteger os pés das areias escaldantes; em Roma, eram utilizados como acessórios. 

Já na Mesopotâmia e Grécia indicavam a classe social. Há quatro mil anos, os 

etruscos dominavam a região leste da Itália e usavam botas altas, apesar do clima 

extremamente quente da região; uma das primeiras evidências das tendências de 

moda em calçados (NOVAES, 2012).  

Para a tradição anglo-saxã, os sapatos revelavam um símbolo de poder e 

posição sexual - durante a cerimônia matrimonial, o pai da noiva deveria entregar 

um pé de sapato ao noivo, como símbolo de transferência de autoridade sob a filha 

(NOVAES, 2012). Na China, no século X, as mulheres viam-se forçadas a amarrar 

seus pés à custa de torturas e privações a partir dos três anos de idade para que 

fossem delicados e deformados, os chamados “Pés de Lótus” e coubessem nos 

sapatos de Lótus como objeto de desejo. 

Foi a partir da Idade Média que o uso dos calçados ganhou a Europa. Os 

valores judaico-cristãos mostram que os calçados devem ser usados com pudor e 

pés desnudos deixaram de ser aceitos pela sociedade (RUIZ, 2004). No século XIII, 

Eduardo I, rei da Inglaterra, foi responsável pela padronização da numeração dos 

calçados, a mesma utilizada até os dias de hoje. No início do século XIV, os bicos 

dos sapatos tornaram-se mais ousados, com até 18 polegadas de bico fino; o que 

significa a reafirmação de valores como beleza e elegância em detrimento do 

conforto e proteção.  

Um século depois, foram criados os chapins, sapatos com até 65 cm de altura 

- a primeira versão dos atuais calçados com salto alto e plataforma (NOVAES, 

2012). Porém, apenas no século XVII, os saltos altos deixaram de ser tão 

impopulares. Até então, os saltos verticalizavam-se abruptamente da base dos 
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calçados; neste período, os sapateiros europeus encaixavam uma estrutura de aço 

dentro dos calçados que permitiam saltos muito mais altos e delicados (RUIZ, 2004).  

Nesta época, o rei francês, Luís XV, utilizou os sapatos altos para adquirir o status 

de soberano e os saltos vermelhos tornam-se exclusividade da nobreza francesa 

(O’KEEFFE, 1996). De acordo com Löbach (apud LINDEN, 2004), a origem dos 

saltos altos está no Império Mongol, quando as botas dos cavaleiros tinham saltos 

altos usados como batentes nos estribos e os bicos finos funcionavam como guia.  

Os calçados confeccionados por Fernando Pires podem ser considerados 

uma releitura dos antigos chapins utilizados no século XV: sapatos com salto alto e 

plataformas. O artesão transformou as antigas fórmulas em ousadia no modelo, 

reinventado em diversas épocas e usado por diferentes classes sociais e 

personalidades públicas. 

A Revolução Industrial, na Inglaterra, no início do século XVIII, proporcionou 

que calçados delicados associados às fantasias fetichistas da época fossem 

produzidos em larga escala. Porém, há registros em 1642, que Thomas Pendleton 

foi o primeiro a reproduzir sapatos em massa ao fabricar quatro mil pares e 600 

botas para o exército inglês (NOVAES, 2012). Foi apenas em 1822, que os 

sapateiros norte-americanos criaram o sapato torto, ou seja, a diferenciação entre o 

pé direito e o esquerdo do par de calçados, tornando-os mais confortáveis. E foi no 

século XIX que os sapatos masculinos e femininos começam a se diferenciar; até 

esta data, os modelos eram similares para homens e mulheres (RUIZ, 2004).  

Duas grandes guerras mundiais marcaram o século XX e exerceram forte 

influência sobre a moda mundial. Após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, 

as sandálias de salto, antes trocadas por sapatilhas rasteiras, reaparecem no 

vestuário feminino (RUIZ, 2004). Com uma influência mais significativa na moda, 

Veillon (2004) afirma que a Segunda Guerra Mundial (1940-1945) atingiu a maior 

capital de moda da época, Paris. Desta forma, com restrições de materiais, os 

calçados de couro tornaram-se artigos racionados. No verão armistício17, a solução 

encontrada foi a fabricação de alpargatas, tamancos de madeira e sandálias de 

praia, porém, no período que se sucedeu,  foi preciso enfrentar invernos rigorosos. A 

única solução encontrada foi criar palmilhas com base de cortiça e à base de farinha 

de mostarda para aquecer os pés. 
                                                      
17

 Período do verão durante a Segunda Guerra Mundial (RUIZ, 2004). 
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Com o final da Segunda Guerra Mundial, surgiu a recessão, período em que a 

indústria da moda se viu obrigada a manter padrões masculinizados por mais algum 

tempo. Foi então que, em 1947, Christian Dior rompeu os padrões da moda de 

guerra e lançou uma coleção inovadora, batizada de New Look por Carmel Snow, a 

diretora da época da revista Harper’s (VEILLON, 2004). Os calçados utilizados no 

New Look de Dior possuíam bicos finos e saltos altos, o que mais tarde viria a ser 

chamado de Stiletto.  

A partir deste momento revolucionário, surgiu um novo papel na indústria da 

moda, o de designers de sapatos, com produções que conquistaram o mercado, 

recriavam estilos e ressuscitavam antigas formas adequadas à moda vigente.Os 

calçados de hoje são inspirados em elementos de sedução e estilo atribuídos às 

diversas épocas (POTIER, 2003). Para Silvia Grandi (2008), a moda tentou anular a 

diferença estrutural entre artista e estilista ou designer de moda e equivaler ambas 

as nomenclaturas, porém, estas apresentam aspectos diferenciados. O estilista deve 

ser considerado um gênio criativo capaz de concorrer com o artista no setor de 

pesquisas e experimentações visuais por ter um poder comunicativo e econômico, 

que falta ao artista.  

Por tal consideração, Fernando Pires é considerado um artesão e artista. Seu 

sucesso deve-se a suas criações e ao talento de reinventar a moda ao longo dos 

tempos. Porém, não pode ser considerado um designer de moda por não ter poder 

comunicativo e econômico efetivo em sua empresa. A gestão não visa à 

lucratividade e não há experimentos e pesquisas para que seu produto seja 

aperfeiçoado nos aspectos de venda e produção.  

 

4.5.1 Simbologia e Importância dos Calçados 

 

A cultura de um povo pode estar representada de várias formas, para Costa 

(2002), tal representação acontece por meio de signos e símbolos com valores 

inerentes à realidade social, assim como a criação artística, intelectual ou científica. 

Os adornos utilizados por membros de cada cultura são representações simbólicas 

carregadas de significações próprias. Ao longo da história humana, os calçados 

mantiveram-se, em grande parte, ocultos embaixo dos volumes das saias das 
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mulheres e embora fossem um dos mais escondidos adornos femininos, 

ironicamente, são os mais reveladores (NOVAES, 2012).  

Mesmo assim, ultrapassam qualquer senso prático e objetivo pela 

representação subjetiva, transcendem à finalidade como invólucros para os pés e se 

tornam indicadores sociais, símbolos de passagem e poder, objetos de fetiche e 

sedução (O’KEEFFE, 1996). Sigmund Freud, em seu ensaio “Fetichismo” define 

fetiche como “[...] uma atribuição de poder a um objeto inanimado, mas por 

transferência do desejo do corpo.” (STEELE, 1997, p.23). Já para Lima (apud 

VALIM, 2006), com um ponto de vista freudiano, “O fetiche torna-se um símbolo de 

triunfo sobre a ameaça de castração e serve de proteção contra ela.” (LIMA apud 

VALIM, 2006, p.69). 

Desta forma, o calçado pode re-simbolizar o corpo, tornando-se um objeto de 

fetiche. Observa-se, como exemplo de fetiche, a história do sapato denominado 

“Lótus Chinês” em que a simbologia do prazer, desejo e sexualidade são deslocados 

do corpo para o objeto (STEELE, 1997). Na Europa, no Século XIX, as mulheres 

também passaram a utilizar sapatos de bico fino e salto alto, os famosos Stilettos, 

para dar uma aparência delicada e pequena aos pés, mesmo que para isso, os pés 

adquirissem deformidades (MONTEIRO, 1999). 

Com isso, concluiu-se que o conforto é um aspecto menos considerado no 

estudo dos calçados e que nenhuma outra parte do corpo tem sido tão maltratada 

quanto os pés (RUIZ, 2004). Pelo fato de os calçados percorrerem as fantasias 

femininas e serem símbolos de status, tornam-se a intersecção entre a fantasia e a 

realidade. A indefinível atração por um novo par de calçados e o impulso de compra 

não têm a ver com a necessidade da mulher e sim com o desejo desencadeado por 

intensas fantasias pessoais. Portanto, os calçados deixam de ser necessidade física 

e se impõem como respeito e adoração.  

Os calçados confeccionados por Fernando Pires possuem saltos altíssimos 

aliados às plataformas que podem se tornar desconfortáveis, caso usados por um 

longo período no dia-a-dia. Mesmo assim, suas clientes calçam suas criações por 

conta do simbolismo imputado aos pares de sapatos: são mulheres poderosas, com 

um status social elevado e alto poder econômico porque o preço dos calçados 

Fernando Pires é alto em relação à concorrência. Os calçados carregam uma 
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simbologia inegável de fetichismo e sedução, tornam-se artefatos que usam a 

comunicação como função de impudor e atração sexual (O’KEEFFE, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

4.6 Mercado de Calçado 

 
 

 Para Silvio Anaz, nas modernas sociedades consumistas, a moda é um 

segmento em ascensão. Sua indústria está em constante crescimento e movimenta 

uma parte signifcativa da economia mundial, justamente por determinar hábitos, 

estilos de vida e criar novos desejos em todas as camadas sociais (ANAZ, 2012). 

 A Assessoria de Comunicação Social da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) divulgou o crescimento do mercado mundial de 

calçados, que representou, em 2010, 20 bilhões de pares consumidos e há a 

expectativa de em 2025 a comercialização alcançar 30 bilhões. No que se refere ao 

Brasil, os destaques são o fortalecimento da indústria nacional, a retomada da 

competitividade internacional e o crescimento do consumo interno. “De acordo com 

o presidente-fundador do Grupo Couromoda, Francisco Santos, neste ano, o 

consumo interno deverá ser de mais de 85% da produção nacional [...] o setor 

calçadista está entre os mais beneficiados pelo Plano Brasil Maior.” (ABDI, 2012). 

 Os Emirados Árabes Unidos foram listados como mercados-alvo das ações 

de promoção da indústria calçadista brasileira em 2012, estão inseridos na lista de 

oito destinos escolhidos pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) e a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) 

para divulgação de inovações e design dos sapatos nacionais. 

 

O país árabe será foco de um estudo sobre o mercado de consumo de 
calçados [...] Quanto a imagem do calçado brasileiro, o objetivo será o 
destaque do design e a inovação do produto nacional. [...] Em 2011, as 
exportações brasileiras de calçados para os Emirados somaram US$ 13,32 
milhões, 5,5% a mais que em 2010. Já em volume, no ano passado foram 
vendidos 935.318 pares ao País do Golfo, contra 793.728 em 2010. 
(EXPORT NEWS, 2012) 

 

 A Assessoria de Comunicação Social da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2012) informa que: 

 

[...] em 2012, o setor calçadista espera manter o ritmo de crescimento no 
varejo alcançado no ano anterior - apesar de se dizer pressionado pela 
concorrência dos importados. Os calçados produzidos na Ásia são 
oferecidos no mercado a preços menores. Resultado: enquanto o 
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faturamento do varejo aumentou 7%, de janeiro a novembro, a balança 
comercial do setor ficou negativa em 27,8%, de acordo com a Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Segundo a entidade, o 
resultado é fruto da redução de 13% no faturamento das exportações e do 
aumento de 40% no valor pago pelas importações. 

 

 Cerca de oito mil fábricas de sapatos formam o parque calçadista brasileiro, 

em que 73% são consideradas microempresas (ABDI, 2012). O panorama geral do 

segmento revela que está em ascensão, “Para Klein, sempre haverá lugar para a 

empresa que investe em produtos qualificados, originais e com alto valor agregado. 

A diferenciação pode ocorrer tanto em aspectos tecnológicos de confecção do 

calçado como no design do sapato. Quem atender a esses requisitos terá sempre a 

preferência do consumidor [...]" (TERRA, 2012). 

 Os veículos de comunicação apontam destaques de investimento e 

crescimento a respeito do mercado de calçados. Quanto aos investimentos, relatório 

do Instituto Brasileiro de Opinião pública e Estatística - IBOPE revela que “[...] de 

acordo com a ferramenta para dimensionar o mercado de consumo, a base de 

dados Pyxis, do IBOPE Inteligência, em 2011 o varejo na área deve movimentar, no 

Brasil, cerca de R$ 136 bilhões.” (IBOPE, 2012, p.1). Já as informações a respeito 

do crescimento do mercado de calçados são apontadas com base em dados da 

evolução comparada aos anos anteriores.  

 Além das informações na mídia, outro fator impulsionará o crescimento e a 

previsão de movimentação do mercado: dois convênios com o setor de calçados e 

artefatos foram assinados pela ABDI durante a Couromoda18 2012, em São Paulo. A 

implantação da Plataforma GOL19 no desenvolvimento do Projeto Design e Inovação 

na Cadeia Produtiva da Moda, “[...] duas iniciativas fortemente ligadas aos grandes 

focos do Plano Brasil Maior, que são inovação e fortalecimento da cadeia nacional 

de fornecedores.”, destaca o diretor da ABDI, Clayton Campanhola (ABDI, 2012). 

 

 

 

                                                      
18

 Maior evento de moda e negócios do setor de calçados da América Latina.  
19

 Adoção de um software, custeado pela ABDI, para promover a integração tecnológica e comercial 
entre compradores e fornecedores do setor, oferece a todas as empresas, principalmente àquelas de 
pequeno porte, acesso ao padrão mundial de código de barras. 
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4.6.1 Abicalçados 

 

Fundada em 1983, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados, 2012) tem por objetivo representar os interesses das indústrias de 

calçados e de cabedais20. Atua na defesa das políticas do setor, acompanha e se 

envolve diretamente em questões nacionais e internacionais com resultados e 

reflexos nas atividades. A Abicalçados tem um quadro de associados composto de 

empresas de micro, pequeno, médio e grande porte, oriundo de vários estados 

brasileiros. A sede da entidade está localizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do 

Sul, considerada a capital do maior pólo calçadista do mundo, no Vale do Rio dos 

Sinos. 

 

Tabela 2 - Perfil da Indústria Calçadista Nacional 

 

• Produziu 814 milhões de pares (2010) 

• Exportou 113 milhões de pares (2011)  

 

• Divisas de US$ 1,5 bilhão com as exportações  

 

• 150 países importam calçados do Brasil 

 

• O principal importador de calçados brasileiros é o norte-americano, seguido pelo Reino Unido, 

Argentina e Itália. 

 

 

Fonte: ABICALÇADOS, 2012. 

 

                                                      
20

 Acessório de grande importância para a fabricação das sandálias e calçados, os cabedais são 
aplicados na parte superior dos calçados, podem ser de tecido de fibras naturais ou materiais 
sintéticos criados pela indústria de calçados. (ABICALÇADOS, 2012). 
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4.6.2 Couromoda 

 

Considerada a maior feira da América Latina, a Couromoda reúne a cada 

edição, empresários de toda a cadeia couro-calçadista do Brasil. A finalidade é 

impulsionar “[...] a indústria calçadista em seu novo ano de trabalho e os negócios 

fechados e/ou encaminhados durante o evento, que respondem por até 30% das 

vendas anuais do setor.” (COUROMODA, 2012). Também considerada como Feira 

Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro,  

 

[...] a Couromoda 2012 reuniu 1.100 empresas expositoras, de porte 
grande, médio e micro, ocupando 80.000 m2 de área de exposição no 
pavilhão do Anhembi/São Paulo, para apresentar as coleções outono-
inverno de aproximadamente 3.000 marcas. Representando 13 Estados 
brasileiros, as empresas participantes da feira respondem por 90% da 
produção brasileira do setor, que hoje supera os 890 milhões de pares 
anuais (COUROMODA, 2012). 

 

Neste ano o evento recebeu 85 mil visitantes em quatro dias de realização. O 

objetivo geral se resume em falar sobre a “[...] moda, marketing e indicar os rumos 

que os negócios tomarão no primeiro semestre de 2012 [...]” (COUROMODA, 2012). 

Abaixo, segue a tabela que demonstra a movimentação da Couromoda 2012. 

 

Tabela 3 - A Feira em Tópicos 

 

Empresas Expositoras 1.100 

Marcas 3.000 

Estados representados 13 

m2 de área 80.000 

Visitas profissionais 85.000 

Visitantes únicos de 64 países 41.000 

Vendas correspondentes 35% da produção anual do setor 
 

 

Fonte: COUROMODA, 2012. 
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A Couromoda é a maior feira coureiro-calçadista na América Latina e 

segunda do mundo, reúne profissionais dos curtumes às lojas de varejo. O setor tem 

hoje um PIB superior a R$ 50 bilhões anuais e gera cerca de um milhão de 

empregos diretos e indiretos. Em 2010, as vendas da cadeia couro-calçados para o 

mercado externo alcançaram cerca de US$ 4,3 bilhões, com superávit acima de US$ 

3 bilhões (LUCAS REDECKER, 2012).  

 

4.6.3 Concorrência 

 

Antes de se traçar uma linha sobre a concorrência direta da empresa 

Fernando Pires, faz-se necessário conhecer a estrutura o processo de produção do 

produto do cliente. Para isso, será apresentado a seguir um breve resumo sobre a 

estrutura produtiva e de mercado da indústria de calçados. 

Segundo a relação estabelecida pelo programa do Governo de São Paulo 

Design21 (2012), o processo produtivo na indústria de calçados é caracterizado pela 

descontinuidade à medida que o fluxo de produção ocorre entre estágios distintos 

entre si. É subdividido em cinco etapas realizadas por uma diversidade de 

operações que, para serem executadas em determinada forma, dependem do tipo 

de calçado que se produz, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Programa implementado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo em parceria com o Governo Federal para ampliar a participação de produtos 
industrializados em território paulista, no mercado internacional, se considerar suas diferentes 
peculiaridades regionais e setoriais. O programa tem o objetivo de também reafirmar a oportunidade 
de se adotar ações concretas e imediatas para acelerar o desenvolvimento industrial do Estado de 
São Paulo, aplica conceitos de inovação e design como ferramenta fundamental para a 
competitividade. 
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Quadro 1 - Etapas do Processo de Produção de Calçado 

 

Etapa  Processo 

1 Design/Modelagem 

Sem dúvida a etapa de maior importância em todo o 

processo de produção, pois é nesta etapa que são 

concebidos os calçados, ou seja, os projetos nascem a partir 

desta etapa. 

Ao modelista cabe a importante função técnica de adequar 

produtividade ou a manufaturabilidade do produto, adaptando 

a concepção do Designer às condições e características do 

processo de produção, como adaptar os novos modelos e 

projetos para a fabricação, verifica a escalação de modelos, 

palmilhas, solas e outros componentes, a comprovação dos 

cortes escalados e a programação de navalhas. O processo 

tradicional utiliza o pantógrafo, que faz a escala e corta a 

cartolina para os modelos. Mais recentemente, os 

equipamentos CAD (Computer Aided Design) bi e 

tridimensionais vêm sendo utilizados para criar modelos a 

partir de informações estruturais digitalizadas e visualizadas 

no monitor, possibilita uma precisão e agilidade muito maior 

na tarefa de modificação e criação de novos modelos. 

Os atributos finais dos calçados como a beleza, estilo, 

conforto, durabilidade entre outros, dependem das 

habilidades e criatividade do Designer e da competência do 

Modelista, além da forma como estes conseguem interagir 

com as outras etapas do processo produtivo, inclusive com 

os Departamentos de Vendas e Marketing. 

2 Corte 

Com base no que foi definido pelo Design / Modelagem, a 

matéria prima é cortada, aos funcionários que realizam estas 

operações denominam-se Cortadores. No processo 

tradicional, o corte é realizado com facas e balancins. 

Quando a matéria-prima utilizada é o couro, o Cortador deve 

estar atento ao sentido das fibras, a elasticidade e a 

existência de defeitos para definir as posições do corte e 

minimizar o desperdício de material. Os processos mais 

avançados utilizam o corte a laser, jato de água, ou ar-

comprimido, em geral de forma integrada com a modelagem 

por CAD, resulta em um aproveitamento da matéria-prima 

bastante superior dado que o controle da área a ser cortada é 

feito pelo computador. Deve-se ressaltar que as diferenças 

entre os processos tradicionais e os mais avançados, é em 

grande parte, determinado pelo tipo de matéria-prima 

utilizado e seu grau de homogeneidade, ou heterogeneidade. 

É ainda nesta etapa que são efetuadas todas as marcações 

que servirão de bases para a próxima etapa. 
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3 Costura/Pesponto 

As peças que foram cortadas e marcadas na etapa anterior, 

agora são unidas pela costura ou pesponto. Nesta fase os 

profissionais recebem denominação de Costureiras e 

Preparadoras, depende do estilo ou tipo de calçados, as 

várias peças que compões os cabedais costurados, virados, 

refilados, picotados, colados, recebem a aplicação dos 

enfeites, fivelas e outros metais, pedrarias, além de bordados 

e aplicações. 

4 Montagem 

Existem máquinas de costura de controle numérico, porém de 

utilização restrita para alguns poucos tipos de costura e/ou de 

produto. Considerando-se os vários tipos de operação e as 

várias formas de realizar a união das peças de acordo com o 

produto final que se deseja obter, pode-se entender a 

restrição existente para que se avance na automação nessa 

etapa do processo e o predomínio da atividade manual. 

5 Solado 

É muito comum as indústrias terceirizarem esta etapa da 

produção, geralmente fora das suas instalações, a estes que 

realizam esta etapa e suas operações recebem a 

denominação de Ateliês de Costura ou Ateliês de Pespontos. 

6 
Acabamento 

 

Por fim, nesta etapa de acabamento, o calçado é 

desenformado e passa pelos retoques finais como: 

Colocação de forros, taloneiras, sobre palmilhas, pintura, 

enceramento, encaixotamento e etc. 

 

Fonte: ESPÍNDULA, 2009. 

Após a apresentação das etapas do processo de produção, agora, o tipo de 

calçado artesanal, produto da empresa Fernando Pires. Priscilla Equi (2011) citada 

por Fernanda Sartori Fernandes (2011) descreve o processo de confecção do 

calçado artesanal. 

 

O sapato artesanal, por exemplo, é feito a mão, um a um, e não leva o 
procedimento de maquinários. Possui modelo único e exclusivo, diminuindo 
o risco de encontrar outros modelos iguais ao seu. O sapato artesanal é 
conhecido por oferecer a suas consumidoras muita individualidade e 
exclusividade de uso, por isso a sua venda tem crescido cada vez mais no 
mercado brasileiro (FERNANDES, 2011). 

 

Para traçar uma linha de concorrência da empresa Fernando Pires, duas 

marcas do mercado de calçados artesanais foram escolhidas e analisadas a partir 

de informações institucionais e sobre o produto. 
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A CC Corso Como dispõe, a partir de seu endereço eletrônico, um breve 

histórico sobre a marca, o que na tabela abaixo corresponde ao institucional; a 

filosofia da marca, o que desejam para o consumidor; a apresentação dos materiais, 

pode ser considerado atenção por parte da empresa em deixar o consumidor 

informado a respeito do produto; a responsabilidade socioambiental, fundamental 

para toda e qualquer frente de atuação, pois trata-se do papel e da posição da 

organização na sociedade em que está inserida como identidade que respeita e 

adota o cuidado com o meio ambiente, o código de conduta, para apresentar de que 

forma é realizado o trabalho dos colaboradores, forma de demonstrar a preocupação 

com leis e questões sociais e trabalhistas e, por fim, a iniciativa de instruir e orientar 

o consumidor a respeito do próprio produto. 

 

Quadro 2 – CC Corso Como 

 

Portfólio estabelecido pela 
marca 

Descrição 

 
Institucional 

A CC Corso Como é uma marca de calçados e acessórios 

gaúcha. Fundada em 2005 pelo grupo Strada Shoes, foi 

inicialmente comercializada apenas no mercado norte-

americano. Hoje conta com mais de 900 pontos de venda no 

exterior, inclui agora uma loja virtual - corsocomoshoes.com – 

e ganha espaço na imprensa internacional e nos pés das 

atrizes hollywoodianas como, por exemplo, Kate Hudson e 

Jessica Alba. Desde 2007 no Brasil, a CC Corso Como traz 

em sua coleção os mesmos diferenciais que conquistaram os 

americanos: sapatos que mixam qualidade, conforto e 

sustentabilidade em suas criações.  A marca traduz todo 

seu conceito com uma concept store no coração dos Jardins, 

em São Paulo. 

Filosofia 

A filosofia da CC Corso Como é produzir para você, calçados 

artesanais, com visual artístico que demonstram inovações de 

design e conforto para seus pés.Confeccionados à mão, por 

fábricas de calçados do tipo boutique, que produzem os 

artigos com os melhores materiais disponíveis no 

mercado.Nós estamos dedicados a criar calçados que 

possam ostentar um incomparável nível de conforto, que até o 

momento era considerado incompatível com calçados feitos 

nos padrões de alta moda. 
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Materiais 

Solado: A flexibilidade do solado é a chave para o conforto. 

Nosso exclusivo processo de curtimento adiciona  um visual 

refinado aos calçados. A cor clara do solado utilizado em 

nossos produtos, é devido ao fato de não empregarmos 

nenhum processo de correção química ou mecânica. 

Naturalmente tratado, o couro conserva pequenas variações 

de cor, portanto, cada solado tem uma beleza única e rústica. 

Nossas solas de couro proporcionam maior flexibilidade aos 

seus pés, permitindo que você ande facilmente, sem sentir 

dor. 

 

Forro: Os couros macios utilizados nos forros dos calçados 

CC Corso Como são desenvolvidos com o objetivo de deixar 

seus pés respirarem, enquanto reduzem umidade. O processo 

natural de curtimento dos couros elimina a possibilidade de 

transferência da cor do couro para seus pés. 

 

Componentes Internos: Como a base de seu calçado é 

responsável por sua estabilidade, longevidade e conforto, a 

CC Corso Como toma cuidados especiais para utilizar os 

materiais com mais alto nível de qualidade na produção de 

cada um dos componentes. 

 
Responsabilidade 

Socioambiental 

Meio ambiente: Nós encorajamos você, a familiarizar-se com 

nossos processos de manufatura e de procedimentos. 

Adquirindo um produto CC Corso Como, você estará 

contribuindo com a luta em favor de uma consciência de 

economia global. 

 

A CC Corso Como está comprometida em proteger o meio-

ambiente, através da utilização de papéis recicláveis em todas 

as suas embalagens. Com esta atitude, estamos ajudando a 

salvar cerca de 2.000 árvores por ano.  

 

Sociedade: Em adição ao nosso compromisso com o meio-

ambiente, a CC Corso Como dedica-se a reforçar os altos 

padrões éticos através de um CÓDIGO DE CONDUTA próprio 

que deve ser seguido por todas as fabricas e organizações 

que fornecem nossos materiais.Assim, a Strada Shoes está 

comprometida em conduzir seus negócios de acordo com 

padrões éticos e dentro das leis. Esperamos que nossas 

fábricas conduzam seus negócios da mesma forma. Esta é 

uma das condições que as fábricas devem satisfazer para 

efetuarem negócios com a Strada Shoes. 
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Código de Conduta 

Trabalho infantil: A fábrica não poderá contratar nenhum 

funcionário com idade inferior ao permitido por lei, ou seja, 16 

anos. A fábrica deve obedecer as leis, códigos, normas e 

regulamentos. 

 

Salários e benefícios: A fábrica oferecerá compensação aos 

funcionários através de salário e benefícios mínimos exigidos 

por lei. 

 

Horário de trabalho: A fábrica manterá um horário razoável de 

horas de trabalho de acordo com as leis de trabalho locais. 

 

Trabalho forçado: A fábrica não poderá utilizar o trabalho de 

prisioneiros, condenados e nem trabalho forçado. 

Saúde e segurança: A fábrica terá que prover aos seus 

empregados, condições de trabalho seguras e saudáveis.  

Ambiente de trabalho: A fábrica deverá ter um ambiente de 

dignidade e respeito, livre de atitudes abusivas e hostis com 

os funcionários. 

 

Liberdade de associações: A fábrica deverá dar o direito aos 

seus funcionários de estabelecerem e participarem de 

associações de classe de escolha própria, sem serem 

penalizados por exercerem os seus direitos de forma não 

violenta. 

 

Inspeções nas fábricas/ações corretivas: A fábrica deverá 

permitir que a Strada Shoes conduza inspeções periódicas 

em suas instalações para a verificação do cumprimento das 

políticas e Código de Conduta. Se a Strada Shoes determinar 

que a fábrica de alguma forma violou as normas, poderá 

encerrar suas relações de negócios ou requerer que a fábrica 

implemente um plano de ações corretivas. 

Os códigos de conduta constituem a legislação brasileira e 

devem ser cumpridos por todas as empresas. 

 
 
 

Cuidados com seu 
calçado CC Corso Como 

Como a ventilação é primordial para manter as características 

naturais do couro, a CC Corso Como especialmente 

desenhou para seus calçados uma caixa que permite que o 

calçado respire. Para melhor proteger seu calçado, 

recomendamos que você o guarde na própria caixa.Se seu 

calçado estiver molhado, deixe-o secar totalmente, de 

maneira natural, antes de colocá-lo de volta na caixa.Para 

limpeza, utilize um tecido macio, flanela seca e um limpador 

de couro não siliconado que você encontra à disposição em 

lojas do ramo. 
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Fonte: CORSO COMO, 2012. 

Sarah Chofakian possui site interativo, original e com forte apelo do seu 

produto e sua identidade visual. Seu portfólio disponibiliza acesso direto à coleção, 

clipping eletrônico, lojas, contato com inscrição para a newsletter da empresa e blog. 

A interatividade e a tecnologia levam a marca e o institucional a um patamar 

elevado que condiz com a proposta do produto. Acredita-se que as mídias digitais 

devem ser utilizadas para que se possa criar uma experiência do consumidor com a 

organização, seu histórico, seu produto, isto é, a disposição de um espaço interativo 

onde o consumidor possa sentir-se acolhido, informado e possibilitado de encontrar 

a versão do produto desejado 

 

Quadro 3 - Sarah Chofakian 

 

Portfólio estabelecido pela 
marca 

 
Descrição 

A marca 
Nosso estilo 

Além das lições de vida tiradas nas viagens feitas pelo 

mundo, Sarah trouxe na bagagem uma certeza: vestir os pés 

das brasileiras com muito charme e glamour. 

Em 1997, quando Sarah começou a desenhar, um mundo de 

possibilidades e um universo de cores foi proposto para um 

mercado, até então, cercado de padrões sem muita novidade. 

Ela pôde dar vida a seus desenhos que já nasciam cheios de 

estilo e personalidade. 

A marca foi criada para agradar mulheres contemporâneas, 

autênticas e ativas que preferem usar um par de sapatos 

autoral e especial para enfrentar as mais diversas ocasiões 

sem abrir mão da elegância. 

Feito à mão 

É Sarah quem comanda pessoalmente a produção de 200 

modelos ao ano, em um processo artesanal onde pequenos e 

preciosos detalhes fazem toda a diferença. Conhecida pelo 

bom gosto e qualidade em tudo que produz, o conforto de um 

Sarah Chofakian é a regra número um no processo de 

confecção dos seus sapatos. Os materiais são nobres, como 

a palmilha feita em pelica e o solado, feito em couro natural. 

Os modelos possuem um design exclusivo e um número 

limitado de pares. 

 
Coleção 

Apresentação ilustrativa dos calçados. Linhas: Sandálias, 

Mary Janes, Scarpins, Botas e Oxfords e acessórios. 
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Clipping 
Apresentação ilustrativa da clippagem eletrônica. Acesso às 

matérias em versão digital. 

 
 
 
 

Onde encontrar 
 
 
 

Hiperlinks para: 

7 Lojas 
8 Multimarcas 
9 Internacionais 

 
Endereço eletrônico da loja virtual: loja.sarahchofakian.com.br 

Loja espaço físico: Alameda Lorena, 1616 - Jardins - São 

Paulo - SP 

 
Contato 

Espaço para o público se manifestar por meio de mensagem. 

Inscrição de endereço eletrônico para newsletter. 

Blog 
Hiperlink para o blog sarahchofakian.com.br/blog 

Loja 
 

Hiperlink para a loja virtual a partir do endereço eletrônico 

http://loja.sarahchofakian.com.br/ 

 

Fonte: CHOFAKIAN, 2012. 

 

De acordo com os exemplos e referências estabelecidas na página virtual do 

Programa SP design (2012), 

 

Um exemplo bem claro da importância da fixação de marcas é a empresa 
Nike, de origem norte-americana, líder mundial no segmento de calçados 
esportivos, com um faturamento de US$ 6,5 bilhões em tênis, roupas e 
equipamentos esportivos e lucros líquidos de US$ 550 milhões no ano fiscal 
de 1996. Esses números são o resultado de uma estratégia alicerçada em 
dois pontos principais: um enorme esforço publicitário, que se traduz em 
campanhas de marketing bastante agressivas, e fortes investimentos em 
design e desenvolvimento de produtos, que envolve o lançamento de, em 
média, um tênis por dia (Revista Exame, n. 662/96).  

 

 A Agênca Luce Comunicação Estratégica acredita que o design do produto do 

cliente pode ser considerado uma força que prioriza a representação da marca 

perante a concorrência direta. Ao considerar as informações apresentadas no 

processo de produção, bem como nas concorrentes diretas CC Corso Como e Sarah 

Chofakian, percebe-se que o design e a personalidade do produto, principalmente 

quando se trata do calçado que representa a moda de luxo, representam a marca 
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por suas características próprias e originais; por esta razão, o enfoque da primeira 

etapa do processo de producão se dá à modelagem e a experiência que o designer 

ou o artista adota para a criação e desenho do produto. Em geral, a concorrência 

apresenta o que se pode denominar como “experiência” do consumidor em relação 

marcar a partir da página na Internet. A interatividade que se proporciona ganha 

espaço e atenção do consumidor, uma vez que ao pensar em bens de luxo e nas 

tendências para o mercado de luxo apresentadas no Capítulo 3.6.1 Tendências do 

Mercado de Luxo, pode ser considerado como relevante a “experência” que se 

proporciona ao consumidor, neste caso, por meio do acesso a marca pela página na 

Internet. Levar a história da marca, bem como a apresentação da nobreza dos 

materiais e da ideia do que se deseja estabelecer para o público a partir do produto. 

A relação das novas tecnologias com o design está na experiência que se 

pode proporcionar ao público, a partir do site da marca, onde o espaço está 

reservado para o contato do público com o institucional, a empresa, a marca e o 

produto. Neste espaço é possível relacionar as principais forças do design, a 

originalidade e a identidade visual do produto quando aplicadas às próprias 

características do site e na distribuição das informações, sejam institucionais ou a 

respeito do produto. O exemplo referencial é Sarah Chofakian, que apresenta um 

forte apelo visual e característico do que se quer proporcionar com o calçado.  

O apelo visual, a começar pelo próprio design que representa a moda retrógada 

traduzida nos calçados e compartilhadas no webdesign do site, a partir de trilha 

musical que representa épocas dos anos 1920 aos 1960, os hiperlinks que dão fácil 

acesso à loja online, as ilustrações de clipping, bem como das coleções. Todo o 

conjunto de representação visual e, também, a estratégia de organizar informações 

de forma diferenciada para disponibilizar, a partir do site, uma “experiência” ao 

público quando acessam a página virtual da marca. O design, juntamente à ideia do 

estilo e das características próprias representadas pelas tecnologias aplicadas ao 

website proporcionam um contato diferente com a marca e, por se tratar de um 

produto do luxo contemporâneo, se torna uma força para se diferenciarem da 

concorrência, aqueles que produzem produtos semelhantes em um nicho de 

mercado em ascenção.  

 

 



104 

 

 

4.7 Mercado de Luxo 

 

 O luxo, segundo Silvio Passarelli (2010, p.7), “é um segmento de negócios 

que no Brasil ganhou, nos últimos 10 anos, destaque e importância. Tal fato é 

também comentado por Nicole Pozza (2012, p.1) quando destaca que “em vista do 

crescimento da economia mundial e do poder de compra, o mercado do luxo está 

crescendo em muitos países como Brasil, Rússia, Índia e China”, tais países 

compõem o BRIC’s. Passareli (2010, p.7) segue a mesma linha de raciocínio de 

Pozza (2012), considera que “isso se deve, em grande medida, à abertura da 

economia brasileira, uma dolorosa dinâmica para ajustar a nossa economia às mais 

desenvolvidas do planeta, por meio da globalização dos processos produtivos e dos 

mercados”. Pozza (2012, p.1) relata que,  

 

[...] um estudo recente da Bain & Company, juntamente com a Fondazione 
Altagamma, apresentado em outubro de 2011 pela profissional Claudia 
D’Arpizio, em Milão, na Itália, acena boas perspectivas para o setor do luxo 
no Brasil, levantando dados demográficos e estilo de vida dos brasileiros. O 
estudo destacou um crescimento de 45% no mercado do luxo no País entre 
2003 e 2011 - fato esse que se conecta com três macropilares: o primeiro 
situa o Brasil como um território que avança em vista da economia; o 
segundo pilar diz respeito ao aumento da oferta de bens de luxo nesse país; 
e por fim, o terceiro pilar posiciona o brasileiro como cada vez mais 
interessado por essa categoria de produtos e serviços. Ou seja, a situação 
faz do Brasil um mercado potencial para o luxo, já que o número de 
brasileiros milionários cresce, grandes marcas internacionais inauguram 
lojas e os brasileiros estão adquirindo um gosto mais sofisticado. 
 

 

 Indubitalvemente, a fase de crescimento e transformação da economia 

brasileira em meio à globalização dos processos produtivos e à solidificação deste 

segmento de mercado, como citado pelos autores, é um fator em que a Agência 

Luce Comunicação Estratégica se apoiará para criação do planejamento estratégico, 

uma vez que a agência tem como sua missão, desenvolver projetos de comunicação 

estratégica com ênfase em Relações Públicas para clientes deste segmento, isto é, 

clientes que vivenciam um cenário de transformação e crescimento. Pode-se 

considerar que tal fato poderá revelar oportunidades. 
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 Para Alessandra Dal Bianco (MERCADO, 2012, p.11), “[...] os números são 

impressionantes para um país de terceiro mundo como o Brasil, mas perfeitamente 

aceitáveis quando se tem alta concentração de renda. Por aqui o mercado de luxo 

cresce a [sic] taxas absurdamente mais elevadas do que o PIB”. Dal Bianco vai além 

quando se apoia em pesquisas para sustentar que o País apresenta potencial para 

esse mercado:  

 

[...] um estudo da Fundação Getúlio Vargas é mais seletivo e interpreta 
como consumidores de luxo apenas 500 mil pessoasm algo em torno de 
0,3% da população, que gastam anualmente quase US$ 2,3 bilhões. Falar e 
vender para esse pequeno, mas abastado contingente é o sonho de 
qualquer marca. Afinal, são consumidores que não precisam pensar em 
preço, mas apenas na satisfação que a marca pode proporcionar (BIANCO, 
2006, p.11). 

 

 Alia-se à Dal Bianco, Pozza (2012, p.2) defende que “[...] o futuro do luxo no 

Brasil é promissor [...] São Paulo e Rio de Janeiro continuam fazendo jus aos dignos 

investimentos[...]”. Ainda ressalta que, 

 

[...] o luxo no Brasil é percebido em termos de oportunidades e problemas 
que, de qualquer forma, situam o país como um grande mercado. As 
oportunidades estão ligadas à expansão da economia, ao engrandecimento 
da base do consumo, às oportunidades de negócios durante eventos como 
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e[sic] ao fato de marcas 
locais estarem investindo em um posicionamento mais refinado, em 
qualidade e personalidade (POZZA, 2012, p.2). 

 

 

 Segundo Claudia Rolli (2012, p. B12) em matéria sobre os investimentos no 

mercado de luxo publicado em 10 de abril de 2012, no jornal Folha de S. Paulo, a 

abertura de um novo shopping center de luxo na capital paulista “[...] marca o 

acirramento da disputa pelas grifes de luxo no país, mercado que vai atrair quase R$ 

500 milhões em investimento apenas na capital paulista.”. Os dados revelam “[...] R$ 

322,3 milhões investidos pelo grupo Iguatemi, com 189 lojas e 20 marcas 

internacionais que chegam ao país, entre elas, nove de luxo [...]”. Por outro lado, o 

shopping Cidade Jardim, controlado pela JHSF22, que investe R$ 160 milhões na 

ampliação para dez novas grifes.  

                                                      
22

 Uma das empresas líderes no setor imobiliário no Brasil, com expressiva atuação na incorporação 
de edifícios residenciais e comerciais, no desenvolvimento e administração de shopping centers e 
hotéis de alto padrão. 
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A previsão do mercado de luxo é crescer entre 12% e 15% neste ano e 
superar o resultado de 2011, quando movimentou cerca de US$ 10 bilhões 
(R$ 18 bilhões) e expandiu 11,5% em relação a 2010. O gasto médio dos 
consumidores, que representam 1,2% da população, é de R$ 3.500 por 
compra. “Quanto mais marcas novas e únicas, maior é a garantia de ter 
mais pessoas no shopping. Além de clientes cativos, outros querem 
novidades”, diz Silvio Passarelli, do programa de Gestão do Luxo da Faap. 
(ROLLI, 2012, p. B12). 

 

 

Quadro 4 - Concorrência dos Shoppings Center de Luxo 

 

 

 Shopping JK  Cidade Jardim 

 
 

Lojas âncora 
do shopping 

 
Daslu 

TopShop 
Zara Home 

Livraria da Vila 

 
 

Novas grifes 
que 

chegarão 

 
Tag Heuer 

Cartier 
Valentino 
Miu Miu 
Fendi 
Dior 

 

 
 

Local 

 
Av. Juscelino Kubitschek, 2041 

e 2.235 

 

 
 

Local 

 
Av. Magalhães de Castro, 

12.000 

 

 
Área bruta 

locável 

 

 
35,3 mil m2 (4 pisos de lojas e 

3 níveis de garagens) 

 

 
Área bruta 

locável 

 
40 mil m2 
(4 pisos) 

 
Investimento 

 

 
R$ 322, 3 mi 

 
Investimento 

 
R$ 160 mi 

 
Total de 

lojas 

 

189 
 

Total de 
lojas 

180 

 

Fonte: ROLLI, 2012, B12. 

 

 Com base nos dados apresentados, a Agência Luce Comunicação 

Estratégica irá considerar o que foi revelado para a base teórica de suas ações 

voltadas ao cliente, isto é, as perspectivas de crescimento do mercado de luxo no 

Brasil baseado nas especificações deste segmento no que se refere à oportunidades 

para a empresa Fernando Pires. Pozza (2012, p.2) enfatiza que: 

O Brasil é o futuro do luxo. [...] Isso se deve ao fato de que é um país 
imenso para se explorar, oferece boas expectativas em termos de 



107 

 

 

investimento e negócios, além de tratar o brasileiro como um indivíduo que 
está se interessando, cada vez mais, pelo bom gosto e pela exclusividade - 
por ter mais capital para comprar ou simplesmente por querer pertencer a 
uma parcela privilegiada do mundo. 

 

 

Gilles Lipovetsky (2005), Michael Silverstein e Jail Fiske (2006), citados por Aline 

dos Santos Bortolin (2010, p.33), revelam que 

 

[...] atualmente o luxo passa a ter duas classificações: luxo tradicional e o 
luxo contemporâneo (também conhecido como novo luxo). O luxo 
tradicional tinha o foco nos valor[sic] intrínsecos do produto, valorizando os 
atributos e características dos produtos e serviços. Remetia a [sic] 
exclusividade, preço elevado, renome de marca, qualidade altíssima e 
produção escassa. O luxo contemporâneo passa a ser centrado no 
consumidor, nos valores percebidos pelo mesmo, enfatizando mais a 
questão do “ser” do que do “ter”. O novo luxo não faz distinção de posição 
social, dá ênfase nos valores pessoais de um público com diferentes níveis 
de renda e estilos de vida. 

 

  

4.7.1 Tendências do Mercado de Luxo 

 

 

 Para Sylvia de Sá (2012), o mercado de luxo possui consumidores cada vez 

mais exigentes e que demandam um grau de complexidade maior por parte das 

marcas em suas estratégias. Karen Weiner (2012), citada por Sá (2012), destaca 

três tendências que auxiliam em seu planejamento e que vigoram em 2012 

 

1.“Participar e se divertir”. Para Weiner (2012), cada vez mais, as 
companhias terão de atrair e divertir para fidelizar. 
2. “Um nova linguagem no Luxo”. Nos últimos anos, os jargões têm sido 
palavras como “autêntico”, “artesanal”, “vintage” e “único”. Provavelmente, 
em 2012 continuará assim, mas as empresas devem ficar atentas. Na 
medida em que palavras da moda forem adotadas pelo mercado de 
consumo em massa, será necessário criar um novo vocabulário do Luxo, 
mais carismático e preciso, com termos como “precioso”, “raro” e “sagrado”. 
3. “Se diferenciar pelo estilo”. As marcas precisam melhorar o que oferecem 
e proporcionar vivências diferentes aos consumidores. Foi o que fez a 
britânica Alfred Dunhill, ao recriar uma loja com artefatos e peças de suas 
primeiras coleções. O complexo de três andares mergulha os visitantes em 
uma experiência completa de compras, jantar e beleza, com um bar e café, 
uma sala de cinema, alfaiataria, área de produtos em couro, SPA, barbearia 
e um clube de cavalheiros, à moda antiga (SÁ, 2012, p.1). 
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4.7.2 Produto de luxo 

 

 Para compreender melhor o mercado de luxo e sua dinâmica econômica, é 

preciso lembrar o princípio básico da economia: 

 

[...] produzir bens e serviços para satisfazer necessidades e desejos dos 
cidadãos. O que é a economia do luxo? Nossa maneira de entender aponta 
a economia do luxo como um agregado de pequenos segmentos nos quais 
são oferecidos produtos e serviços. Assim podemos identificar ocorrências 
de luxo nos seguintes setores: moda e acessórios, joias, cosméticos e 
perfumaria, artes palicadas e objetos decorativos (incluindo o mobiliário), 
mobilidade (motocicletas, automóveis, barcos, aviões e helicópteros), 
imobiliário, alimentos e bebidas, serviços pessoais, hospitalidade e estilo de 
vida”. (PASSARELLI, 2010 p.27 - grifo nosso) 

 
 

 

 Passarelli (2010, p.29) adverte que “quando pensamos em economia do luxo, 

não podemos deixar de destacar a questão da imaterialidade”. O assunto a respeito 

da imaterialidade está voltado também ao produto de luxo. 

 Para definir luxo, Passarelli (2010, p.19) recorre ao dicionário de língua 

portuguesa, ao transcrever o próprio verbete apontado por Aurélio Buarque de 

Holanda: enfatiza que “[...] é pontual e, sob certo aspecto, cruel ao definir em seu 

consagrado dicionário o verbete “luxo”: modo de vida caracterizado por grandes 

despesas supérfluas e pelo gosto da ostentação e do prazer”. Ele recorre também à 

denominação “Luxus, do latim, significa, muitas vezes, abundância ou refinamento e, 

em casos isolados, excesso e ostentação”.  

 Outra definição encontrada por Passarelli (2010, p.19) descreve o luxo como 

uma “[...] correlação de luxo com luz (lux) - uma visão positiva do brilho e da 

capacidade de iluminar desses produtos - ou com luxúria (em um viés mais crítico), 

que lembra todo o conjunto de misérias humanas decorrente desse conceito”.  

 A Agência Luce Comunicação Estratégica considera o luxo de forma idêntica 

à consideração de Passarelli, ao se referir à denominação Luxus, principalmente 

sobre refinamento. Acredita também na correlação do luxo com “luz”, a partir da 

visão positiva do brilho e da capacidade de iluminar desses produtos encontrados na 

categoria luxo. Como já apresentado no briefing da agência, a palavra Luz, do 

italiano Luce, carrega esta crença do brilho e da capacidade de iluminação que se 
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origina do luxo. Passarelli (2010) aponta os elementos essenciais encontrados nos 

produtos de luxo: beleza, qualidade, nobreza de materiais, detalhes, tradição, 

emoção, preço superior e escassez. 

 Segundo Beatriz de Carvalho (2006, p.11), “[...] os próprios produtos facilitam 

o trabalho de venda e de comunicação, pois são belos, bem acabados, sofisiticados, 

interessantes. Tudo isso traz consigo inspiração, materiais melhores, locais, motes 

inusitados”. Fernando Goldsztein (2006, p.12) enfatiza também os elementos 

essenciais ao justificar que “[...] não se vende apenas um carro BMW para um 

consumidor desse target e sim potência, estilo, durabilidade, sofisticação e 

sobretudo diferenciação [...]”. 

 Para Luiz Buono (2006, p.13), “a maioria das ações nesse segmento é criativa 

e inteligente, tocando a pessoa pelo emocional, sem necessidade de uma peça para 

‘comprar o cliente’”. “Por imaterialidade, entendemos o conjunto de valores 

intangíveis agregados ao produto [...] os produtos de luxo são, ao lado dos produtos 

tecnológicos, aqueles que apresentam mais elevado grau de imaterialidade.” 

(PASSARELLI, 2010, p.29). 

 Passarelli (2010, p.29) ainda apresenta que o design é muito valorizado e 

complementa os atributos principais do produto luxo: 

 

[...] a teoria divide os produtos em três categorias de atributos: os aspectos 
físicos (materiais, cor, aroma, sabor etc.), as funções integrativas (design, 
marca, logotipo, logomarca) e os aspectos complementares (garantia, 
assistência técnica, etc.). Uma das discussões mais acaloradas dos últimos 
anos diz respeito ao design como atributo do produto.  

 
 

 É com base em Passarelli (2010) que a Agência Luce Comunicação 

Estratégica destaca como principal atributo do produto Fernando Pires, seu design 

arrojado e forte. Acentua a imaterialidade. 

 

Outros, no entato, o entendem como função integrativa, porque muito mais 
que do que a forma, a importância do design é o conceito e a função. Não é 
difícil perceber por que, no segmento do luxo, a imaterialidade é a nota 
dominante. Excetuando-se os aspectos eminentemente tangíveis (que 
podem ser tocados), todos os outros aspectos são intagíveis e muito 
importantes para a formação da demanda por bens de luxo (PASSARELLI, 
2010, p.30). 
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 Ao concluir sobre os atributos dos bens de luxo, Passarelli (2010, p.31) 

“explica, em grande medida, porque um grupo cada vez maior de empresários 

qualifica seus produtos e serviços, a fim de usufruir benefícios de margens maiores 

derivadas da imaterialidade, almejando serem marcadores de sonhos”. Para 

Goldztein (2006, p.2) “qualquer momento pode ser propício para oferecer a 

realização de um sonho, que é como devem ser tratados os produtos do mercado de 

luxo”.  

 Quanto às operações de produção, distribuição e comercialização de bens de 

serviço de luxo, Passarelli (2010, p.31) pondera que exigem cuidados especiais e 

atenção aos detalhes, diferentemente da produção em massa:  

 

[...] são muito mais complexas que as do segmento de bens populares ou 
intermediários. Alguns autores afirmam e qualificam o luxo como algo de 
elevada sensibilidade, requinte e apego aos detalhes. Em uma operação 
envolvendo bens intermediários, são admitidos pequenos deslizes pontuais, 
facilmente superados. Em uma operação de luxo, a busca pela perfeição 
deve ser obsessiva. Todos os agentes envolvidos devem estar 
intensamente comprometidos com o resultado final. Nada deve escapar: 
detalhismo cuidadoso deve dirigir a escolha das pessoas que irão envolver-
se com o trabalho, o compartilhamento da história da marca, o 
conhecimento da estrutura e do funcionamento dos principais concorrentes, 
o endereço (no luxo, as empresas referem-se a endereços e não a pontos 
comerciais), o visual da loja (normalmente assinado por designer de 
interiores com projeto autoral), a comunicação sutil segmentada, os 
eventos, o merchandising impecável. Além disso, é evidente que o produto 
deve ser superlativo e demonstrar ao consumidor, de forma inequívoca, a 
sua excelência [...] 

 

 O produto do cliente é confeccionado de modo artesanal, portanto, os 

cuidados e atenção aos detalhes contribui para que os calçados sejam exclusivos. 

 

4.7.3 Consumidor de luxo 

 

 Ao diferenciar o luxo tradicional do contemporâneo, Pozza (2012) sustenta 

que o luxo contemporâneo valoriza mais o “ser” do que o “ter”. Percebe-se algo 

relevante quanto a uma determinada questão que está englobada no assunto que se 

refere ao luxo contemporâneo. Passarelli (2010, p.38) pontua esta mesma questão e 

ressalta que,  
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[...] o ‘ter‘ vai ganhando de goleada na tradicional disputa contra o ‘ser’. A 
sociedade contemporânea dá nítidas mostras de que, na ausência de 
conteúdo, vale investir na aparência, na busca de um passaporte seguro 
para viver um papel, encontrar uma identidade qualquer nesses tempos 
pós-modernos. A discussão que se coloca, quando se trata do excesso de 
consumo, é a da incapacidade dos bens em fornecer atributos que 
aplaquem os desejos que originaram a demanda. O pessoal do surfe passa 
meses, ou mesmo anos, em busca da ‘onda perfeita’, que, não sendo 
encontrada no Brasil, começa a ser buscada pelos quatro cantos do mundo. 
Pode, facilmente, instalar-se uma neurose severa, capaz de gerar toda a 
sorte de frustrações. Com o consumo, a coisa funciona mais ou menos da 
mesma maneira. Algumas pessoas que possuem um guarda-roupa 
invejável deprimem-se quando, após uma longa semana, não conseguem 
um novo troféu à coleção. E, assim, caminham como zumbis econômicos, 
entre uma compra e outra, sem prazer, montando uma coleção material 
vazia de significado. Se o consumo satisfaz um desejo, o prazer ganha 
destaque como elemento importante na equação. 

 

 O autor adverte sobre o risco de se pagar um preço por atributos cujo valor 

agregado compõe a representação do luxo. 

 

[...] fazer parte natural daquilo que se chama estilo de vida. O savoir-faire e 
o savoir vivre não são meras expressões. A ideia do luxo, quando 
corretamente empregada, indica negócios com elegância. A elegância e os 
detalhes são alguns dos aspectos explicativos do luxo. Por isso, toda vez 
que uma operação rompe com essa regra de ouro, muito provavelmente, 
poderá confundir o consumidor, buscando usufruir os benefícios do 
mercado de luxo sem estar, no entanto, imbuída de seus valores. Esse 
consumidor deseja o melhor que os recursos financeiros podem comprar. 
Não se trata, exclusivamente, de uma questão de preço. Os produtos e 
serviços de luxo são caros, como consequência de um conjunto de atributos 
já indicados anteriormente. Somente uma parte dos consumidores toma a 
decisão de adquirir os bens motivados pelo valor elevado. (PASSARELLI, 
2010, p.39). 
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4.8 Comércio Varejista 

 

O varejo é considerado de grande importância devido a sua capacidade de 

girar a economia, criar empregos e, além disso, é um elemento importante de 

marketing. Para Henry Richter (apud Las Casas, 2000, p.17) o varejo é  

 

O processo de compra de produtos em quantidade relativamente grande 
dos produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em 
quantidades menores ao consumidor final. 

 

Já em uma definição de Kotler e Armstrong (2007, p.330), “[...] o varejo 

engloba todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços diretamente a 

consumidores finais para seu uso pessoal, e não organizacional.”. Ou seja, o varejo 

é a comercialização ou venda de produtos diretamente ao consumidor. De acordo 

com Las Casas (2000), o varejo lojista é o comércio que é vendido por meio de lojas 

e aquele que é vendido diretamente é o não lojista. Para ser considerado varejista, é 

necessário que a organização tenha mais de 50% de seus procedimentos 

decorrentes de vendas a varejo. 

O varejo se apresenta de várias formas e uma dela é por meio do volume de 

serviços. De acordo Kotler e Armstrong (2007), existem três níveis de serviço: 

Varejistas de auto-serviço: são aqueles que atendem clientes que preferem 

exercer o próprio processo de “localizar-comparar-selecionar” para economizar. 

Varejistas de serviço limitado: devido ao alto custo operacional, os preços 

se tornam mais caros. Eles oferecem um auxílio maior à venda, pois os clientes 

precisam de informações dos bens de consumos que vendem. 

Lojas de varejo de serviço completo: os serviços são mais caros e 

específicos. Os clientes são acompanhados em todo o processo de compra e 

exigem um atendimento mais pessoal. 

Segundo os mesmos autores, os varejistas também podem ser classificados 

de acordo com a linha de produtos. Entre os tipos de estabelecimentos existentes, 

destacam-se dois modelos de loja relevantes para o cliente Fernando Pires: as 

especializadas, que oferecem uma linha única de produtos ou seus semelhantes e 
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possuem um bom sortimento e apresentam vários estilos e opções de tamanho; e as 

lojas independentes, apenas um estabelecimento, caracteriza-se pela simplicidade 

administrativa e frequentemente pelo atendimento personalizado aos clientes, 

devido ao contato mais direto entre proprietários ou gerentes com clientes. 

 A marca Fernando Pires é comercializada por varejo de uma loja 

(independente); isto é, há apenas um ponto de venda, localizado em São Paulo e 

também por meio da loja virtual para os produtos com desconto ou de coleções 

passadas. A administração tem caráter informal e não há um modelo de gestão por 

parte do proprietário, que mantém contato com o único gerente e funcionários. O 

atendimento é personalizado e, em algumas vezes, feito até pelo próprio Fernando 

Pires. 

O preço que os varejistas praticam também é uma forma de como classificá-

los. Alguns cobram preço de mercado e oferecem um atendimento considerado 

normal, enquanto outros oferecem produtos mais caros, mas com um atendimento 

de qualidade (ARMSTRONG; KOTLER, 2007). O produto Fernando Pires tem um 

alto valor, mais caro que o praticado em relação a outras marcas de calçados, 

porém, seu atendimento é especializado e seu produto é de melhor qualidade, 

segundo o próprio lojista. 

Pelo fato de existirem produtos similares, torna-se mais difícil para o varejista 

oferecer produtos exclusivos. Para atrair e manter os clientes deve-se investir em 

novas estratégias de Marketing. Kotler e Armstrong (2007) defendem que os 

varejistas não são inteiramente capazes de decidir sobre sortimento, serviços, 

preços, propaganda e publicidade, decoração da loja ou qualquer outra decisão que 

deve servir de apoio a sua posição.  

Um número exagerado de varejistas não consegue definir o seu 

posicionamento no mercado porque oferecem vários produtos para vários públicos. 

Um bom varejista consegue definir o seu mercado-alvo e se posicionar no mercado 

com firmeza. Para Kotler e Armstrong (2007), os varejistas também necessitam 

pensar em três variáveis de produto consideradas importantes: o sortimento de 

produtos, mix de serviços e a atmosfera da loja. O sortimento de produtos do 

varejista precisa diferenciá-lo dos concorrentes e atender às necessidades dos 

consumidores. As estratégias utilizadas podem ser eventos que chamem a atenção 
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do consumidor, inclui “ofertas relâmpago”, sobras de estoque e a venda de produtos 

exclusivos. O mix de serviços é quando o varejista convida algum cliente da loja 

para falar com algum representante de serviço. Quanto à atmosfera da loja, cada 

estabelecimento possui um espaço que pode ajudar ou dificultar a movimentação 

dos clientes. É preciso que a loja se adapte ao mercado e ao produto com a 

intenção de induzir o cliente a realizar a compra. 

Entre as três variáveis de produto importantes, há uma que é mais 

prejudicada para o cliente, segundo o próprio Fernando Pires, é a atmosfera da loja. 

Sua loja nunca passou por uma nova decoração desde a inauguração em 1991, está 

antiquada e não valoriza o produto exposto. O sortimento de produtos é bom por 

oferecer duas coleções de calçados ao ano, de acordo com as tendências nacionais. 

Já o de serviços também é amplamente utilizado, possui um e-commerce e realiza 

bazares para promover a “queima de estoque”. 

Segundo Kotler e Armstrong (2000), a política de preços do varejista deve ser 

definida de acordo com o produto, o mercado e concorrência. É necessário decidir 

até quando utilizar promoções e liquidações, mas a definição de qual é a melhor 

estratégia de Marketing a ser utilizada depende do varejista e dos concorrentes. A 

localização também é algo relevante no sucesso de uma loja. É importante que o 

estabelecimento esteja localizado em uma área compatível ao produto 

comercializado. 

Por fim, Las Casas (2000, p. 275) acredita que “O sucesso do varejo baseia-

se na capacidade e adaptação às tendências de consumo, que devem ser 

acompanhadas por meio de pesquisas, análise e observação.”. A solução para 

resultados positivos no comércio varejista é a adaptação à essas mudanças. 
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5 A ORGANIZAÇÃO-CLIENTE 

 

5.1 História Institucional 

 

A história institucional do cliente teve início com a parceria com uma amiga, 

Martha Aguiar que, juntos, montaram uma empresa de calçados, com o nome 

fantasia Ponto de Apoio. Os calçados artesanais eram vendidos em uma loja 

localizada no Shopping Parque Balneário, no bairro Gonzaga, em Santos. 

Posteriormente, passaram a ser vendidos nas lojas sofisticadas: Gatto Boutique e 

Maison Luci França. Quando a parceria acabou, os então empregados que 

confeccionavam os calçados, o incentivaram a criar o próprio negócio (informação 

verbal)23. 

Em 1990, quando Fernando Antônio Pires criou sua empresa de confecção 

de calçados artesanais, a Fernando A. Pires e Cia. Ltda., passou a confeccioná-los 

na fábrica instalada no município de São Vicente (SP) e a comercializá-los 

diretamente às pessoas que procuravam o produto em seu endereço residencial, no 

município de São Paulo. 

Oito anos após, em 1998, o cliente montou um ponto comercial para venda ao 

público consumidor em um dos mais elegantes bairros da capital paulista, os 

Jardins. O evento de inauguração contou com a presença de Hebe Camargo, Carla 

Perez e Wanderléa ― celebridades artísticas que já eram suas clientes. Instalada 

em um local estratégico para venda, a loja destacava-se também pelo bom gosto 

das vitrines, montadas por profissionais especializados, chegou a receber, em 2000, 

o título de “Melhor Vitrine de Luxo”, conferido pela VISA Brasil. Já há alguns anos, a 

decoração é feita pelo gerente da loja, sem qualificação técnica para a tarefa, ou 

pelo proprietário, que é arquiteto de formação.  

 No período de 2004 a 2007, foi promovido um bazar na fábrica; atualmente, 

tem a intenção de retomar a prática de queima de estoque na fábrica devido ao 

acúmulo de sobras de calçados das coleções dos anos anteriores.  

                                                      
23

 Primeiro encontro com o cliente Fernando Pires, São Paulo, 2012. 
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Em 2005, uma pequena filial foi montada nas dependências do principal 

aeroporto do País – o Internacional de Guarulhos – Cumbica, em São Paulo. Foi 

uma experiência proposta pelo Setor Comercial da Infraero que durou cinco meses e 

foi uma forma de divulgação de produtos nacionais, famosos pelo design, 

criatividade, originalidade e, no caso, do cliente, ainda por ser confecção artesanal. 

Em 2 de junho do mesmo ano, recebeu o título de Cidadão Emérito de São Vicente, 

outorgado pela Câmara Municipal, por seus relevantes serviços prestados ao 

município (SÃO VICENTE, 2005). 

Até 2006, foi expositor em feiras, como a Francal e a Couromoda, e em 

outros eventos do setor coureiro-calçadista. Convidado por marcas famosas 

participa de todas as edições do São Paulo Fashion Week― maior evento de moda 

da América Latina e quinta maior semana de moda do mundo, e do Fashion Rio, 

com seus calçados produzidos com o visual das tendências para o Verão 2013. 

Em 2008 e 2009, expôs em Paris e Milão, respectivamente nas feiras 

Première Classe e Milan Shoevent.  Em outubro de 2011, promoveu seu próprio 

evento de apresentação da Coleção Outono-Inverno no Minas Trend Preview. Em 

2010, lançou uma segunda linha de calçados, com saltos pequenos e para uso 

diário, que foram criados por uma amiga e design, batizada de Chic Fernando Pires; 

esta linha foi extinta com a coleção Outono-Inverno 2012. Em janeiro deste ano, o 

cliente participou da feira TM Fashion, em São Paulo, e confeccionou calçados 

exclusivos para o desfile da Elle Summer Trend Preview. 

Ao longo dos 22 anos como fabricante e comerciante varejista de calçados, o 

cliente empregou poucas e raras ações de comunicação publicitária sem, contudo, 

estabelecer e usufruir de estratégias de Relações Públicas e do Composto da 

Comunicação Integrada. Aliada à inexpressiva comunicação organizacional, o 

próprio empreendimento sofre com a fragilidade da gestão empresarial e a 

inexistência de um plano de negócios, comprovados pela queda no faturamento 

bruto de R$ 1.800.000,00 em cerca de 60%, de 2010 para 2011. 

Talvez, por estes motivos, o cliente tenha aceitado a colaboração de alunas 

concluintes do Curso de Comunicação Social na proposta de um projeto 

experimental de Relações Públicas, na expectativa de definir e implantar uma 
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comunicação estratégica com os públicos de interesse com reflexos positivos no 

negócio. 
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5.2 BRIEFING 

 

A elaboração do briefing sobre o cliente24 foi possível a partir do levantamento 

de informações institucionais e administrativas fornecidas pelo principal sócio-

proprietário, por seu “staff executivo” e empregados, em encontros presenciais e 

visitação à fábrica e à loja. As informações apresentadas também resultam das 

observações da equipe da Agência Luce Comunicação Estratégica durante os 

encontros. 

Faz-se necessário ressaltar que o fato da personalidade jurídica da 

organização e de sua gestão administrativa estarem intrinsecamente relacionadas à 

pessoa física de seu proprietário e protagonista da criação e confecção do produto 

― Fernando Antônio Pires, ocorre, naturalmente, uma sobreposição de informações 

históricas, institucionais, de opiniões, sobre o modelo de gestão e sobre o processo 

de fabricação. Tais condições foram mais um desafio que se apresentou à Luce 

Comunicação Estratégica para estabelecer os limites entre a organização e a 

personalidade de seu proprietário, uma vez que, por mais de 22 anos, essa relação 

existe e afeta diretamente o negócio. 

A empresa Fernando A. Pires & Cia. Ltda. foi criada em 1990 por Fernando 

Antônio Pires,  ― artesão de calçados que empresta seu próprio nome à pessoa 

jurídica da organização comercial: sua razão social. Sua inscrição na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) data de 9 de março de 1990 e sob o 

número 657.080.286.111. A organização-cliente é uma empresa que produz e 

comercializa bens de consumo; portanto, insere-se no Segundo Setor25.  

 É uma companhia limitada, constituída por dois sócios-proprietários: 

Fernando Antônio Pires, e sua mãe, Shirley Rosas Pires, que não participa da 

gestão administrativa e não interfere em decisões sobre o negócio.  

 A estrutura administrativa não apresenta diretoria e setores gerenciais 

comuns às empresas comerciais e nem qualquer modelo proposto pela moderna 

                                                      
24

 Fonte: Informações fornecidas por Fernando Antônio Pires, em encontros presenciais e por e-mails, 
entre março e novembro de 2012. Encontros presenciais realizados na sede da fábrica, em São 
Vicente, e na loja, em São Paulo – Capital. 
25

 “O segundo setor refere-se ao mercado e é ocupado pelas empresas privadas com fins lucrativos.” 
(SEBRAE SP, 2012). 
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gestão empresarial; não segue o modelo de produção Just in time26, a empresa não 

possui setores oficialmente estruturados como distribuição, compra, vendas, 

comunicação, recursos humanos, entre outros. Tais atribuições são realizadas pelo 

próprio cliente. Segundo Fernando Pires, a empresa não contrata outros serviços 

terceirizados para a realização de tarefas pontuais e administrativas, com exceção 

de transporte para as multimarcas, alimentação do site e serviço de clipping. 

 A gestão é centralizada nas decisões do sócio-proprietário, que define as 

funções e tarefas, atribuindo-as a pessoas de sua confiança ou círculo familiar. A 

empresa possui 22 empregados, quatro deles ficam na loja em São Paulo e 17, na 

fábrica em São Vicente. Sua prima de primeiro grau, Rosana Pires Lyra, é a gerente 

administrativa da fábrica e se reporta diretamente a ele. Já na loja, trabalham três 

vendedores e, como “braço direito”, José Luiz Amoroso, considerado o gerente local. 

Os três atendentes da loja não trajam uniformes e sim roupas casuais que não 

representam um gosto refinado e sofisticado. Também não há capacitação destes 

empregados para atendimento ao público. A empresa presta atendimento especial 

(em domicílio) a alguns dos clientes e artistas, como Joelma e Chimbinha. O negócio 

não apresenta estruturas gerenciais adequadas e competitivas para enfrentar a 

concorrência ou ampliação dos mercados. 

 Embora de pequeno porte e familiar, a cultura organizacional 27 apresenta 

traços das características comuns à cultura das empresas brasileiras, como a 

tendência de centralização do poder dentro dos grupos sociais e paternalismo, por 

parte do proprietário. 

 A informalidade, porém, não significa que as questões trabalhistas não sejam 

cumpridas, com exceção de três empregados que não desejam o Registro em 

Carteira de Trabalho, os demais possuem vínculo formal e recebem o piso da 

categoria, em média de R$ 1.200,00, fixado pelos respectivos sindicatos (Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de São Paulo e Sindicato dos 

Comerciários de São Paulo - SECSP).  

                                                      
26

 Just in Time é um conceito de produção de linha de montagem com material disponível no local 
certo, no exato momento de sua utilização; desta forma há o estoque zero, estado ideal de produção 
(OHNO, 1997). 
27

 Conceitos de cultura organizacional foram apresentados em sala de aula na disciplina de Cultura e 
Comunicação Institucional Comparada II, em 2010, ministrada pelos professores Gil Nuno Vaz 
Pereira e Neusa Lopes Vicente, no Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de 
Santos. 
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Figura 8 – Estrutura Hierárquica: Representação Informal 

 

Fonte: Fernando Pires, junho de 2012. 

 

 A presença do produto no Exterior é insignificante e inexpressiva, pois se trata 

de um tipo de revenda para pessoas físicas que solicitam os calçados em 

consignação e vendem para particulares pelo mesmo preço estabelecido no 

mercado de atacado no Brasil – o produto não está inserido na rede comercial. São 

despachados via Correios para a Austrália, Espanha e Portugal. Há planos para 

venda consignada a pessoas nos Estados Unidos da América e em Portugal. O 

cliente não exporta pelas vias oficiais, porque não possui permissão e registro para 

tal e, até o presente, não existe demanda que justifique obtenção da licença de 

exportador. 

 No segundo semestre de 2012, surgiu uma parceria com a empresa Fashion 

of Brazil em Los Angeles nos Estados Unidos, por meio de um amigo pessoal de 

Fernando Pires – Leopold Soares. O objetivo é inserir os calçados em produções de 

moda internacionais. “A estratégia publicitária” usa a cantora Kelly Rolland 
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fotografada para a revista Mag e Azealia Banks calçando as criações para alguns 

shootings de fotos profissionais para sua turnê. 

 De acordo com o proprietário, a concorrência foi inexistente por 18 anos (de 

1990 a 2008), quando 

 

 [...] o estilo de sapato que me consagrou, ou seja, o binômio salto alto + 

plataforma, virou então moda mundial e daí todos os fabricantes nacionais 

que antes não faziam esse tipo de sapato tiveram que se render à tendência 

que vinha do Exterior e fazer industrialmente o mesmo estilo de sapato que 

eu sempre fiz desde meu início.
28

 

 

 Os calçados são produzidos para um público específico de classes A e B29 – 

consumidores com alto poder aquisitivo. Os calçados Fernando Pires têm custo 

médio de R$ 2.395,00.  O custo alto deve-se à mão-de-obra, pois o trabalho 

artesanal é minucioso e a produção de apenas um par de sapatos ornamentados 

demanda bastante tempo. O modelo mais caro é revestido de cristais, colados um a 

um, com o valor de R$ 4.500,00, e o mais barato é a sapatilha básica, por R$ 

290,0030. 

 Os 11 fornecedores de matéria-prima concentram-se no Estado de São 

Paulo, mas também adquire produtos da Bahia e de fornecedores da Região Sul 

(vide APÊNDICE A – Lista de Fornecedores). O transporte do produto da fábrica, em 

São Vicente para a loja, em São Paulo, é feito pelo proprietário; já para as lojas 

multimarcas, é por meio de transportadoras terceirizadas. 

 Há interesse dele em oferecer produtos diferenciados como uma linha de 

acessórios, perfumes e roupa íntima, assim como propostas de licenciamento da 

marca. Em 2007, houve com um contrato com empresa chinesa para a venda de 

bolsas para o público de classe C, e com 20 mil bolsas ao ano para venda com 

                                                      
28

 Fonte: Informações fornecidas no encontro presencial, em 3 de março de 2012, na loja, em São 
Paulo – Capital. 
29

 A visão do IBGE, baseada no número de salários mínimos, é mais simples e divide em apenas 
cinco faixas de renda ou classes sociais, conforme a tabela abaixo válida para o ano de 2012 (salário 
mínimo em R$ 622). Classe A: acima de 20 salários mínimos (R$ 12.440,00 ou mais) e Classe B: 10 
a 20 salários mínimos (R$ 6.220,00 a R$ 12.440,00). (FAIXAS, 2012). 
30

  Fonte: Informações fornecidas no encontro presencial, em 3 de março de 2012, na loja, em São 

Paulo – Capital. 
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valores entre R$ 150,00 e R$ 200,00. O licenciamento foi muito lucrativo e vendeu o 

primeiro contêiner inteiro para lojistas na Couromoda. O contrato durou três anos e 

não foi renovado por conta da queda na qualidade do produto ainda durante o 

período de vigência do contrato 

 Fernando Pires estava à procura de um grupo de investidores ou  de uma 

pessoa física que oferecesse “musculatura” financeira de modo que mantivesse  

“sua essência artística e original”. Gostaria ainda de terceirizar uma segunda linha 

com produção industrial, porém, com salvaguardando seus estilo e design. Já os 

tradicionais calçados fabricados de modo artesanal e com exclusividade teriam o 

status de primeira linha, batizada de Prime, Privé, Black ou Concept. 

 No início de outubro de 2012, Fernando Pires aceitou uma nova sócia nos 

negócios ―  a arquiteta Tereza Myre Dores, uma ex-colega o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, sua amiga pessoal há mais de 41 anos. Segundo relato, a nova sócia 

aguardava o momento para iniciar esta parceria injetando capital destinado à 

reforma da loja e se tornando a responsável pela gestão empresarial. 

 

 O projeto de Tereza visa reformular a loja, administrar e divulgar o produto por 

meio da inserção de anúncios publicitários em veículos de criculação nacional e com 

expressivo número de exemplares. Vanessa Cazarin, também arquiteta e braço 

direito de Tereza, é responsável por acompanhar a execução do projeto 

arquitetônico e informar sobre a nova sociedade da empresa. Diante deste novo 

projeto, Fernando Pires poderá concentrar-se exclusivamente na criação de um mix 

de produtos inéditos que acompanharão o lançamento das próximas coleções dos 

calçados.31 

 Aparentemente, a recente sociedade não afetou a estrutura operacional na 

linha de produção. Permanece dividida segundo a denominação tradicional – 

classes – em modelistas, cortadores, preparadores para pesponto, pespontadores, 

montadores, soladores – responsáveis pelo acabamento, pranchadores, colocadores 

de palmilha, expeditores e faxineiros. Todas as classes são importantes neste 

processo, totalmente artesanal, ou seja, handmade, que lembra o antigo ofício de 

                                                      
31

 As informações para a complementação briefing foram passadas pela arquiteta Vanessa Cazarin 
durante a visita à loja em 3 de novembro de 2012 e por contato telefônico com Fernando Pires em 4 
de novembro de 2012. 
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sapateiro, pois grande parte da produção é feita pelos artesãos – os calçados são 

confeccionados um a um de acordo com a necessidade e o design. 

 É esta estrutura operacional que produz as linhas feminina e masculina. Na 

linha feminina, as coleções são sazonais e com cerca de 80 modelos diferenciados, 

enquanto a linha masculina tem 15 modelos novos ao ano. O cliente realiza a 

promoção “Queima de estoque” na própria loja e ao final de cada coleção.  

 Com a capacidade máxima, a fábrica pode produzir 800 pares mensais. Se 

comparado às indústrias, é uma produção tímida, o que limita a conquista de 

mercados e a ampliação das vendas. O custo do processo é estimado sem qualquer 

planejamento orçamentário: sem consulta técnica a profissionais da área financeira. 

Fernando Pires revelou a possibilidade de parceria com uma fábrica portuguesa 

para a distribuição dos calçados em pontos de vendas exclusivos na Europa. Como 

ainda não existe oficialmente tal parceria, ele acenou com a possibilidade de se 

realizar até o início de 2013. 

  Em 1990, os calçados eram comercializados em um showroom na própria 

residência do proprietário, em São Paulo. Impulsionado pela artista Cláudia Raia, 

considerada a “madrinha da marca”, Fernando Pires abriu sua primeira loja em 

outubro de 1991, localizada à Alameda Franca, 1104, bairro do Jardim Paulista, São 

Paulo. As coleções sazonais totalizavam 20 modelos devido ao pequeno espaço 

para o showroom e mezanino de estoque. Com o crescimento da coleção para cerca 

de 80 modelos, foi preciso mudar para um estabelecimento maior. Em 1992, o 

designer passou a ser conhecido como “Arquiteto dos Pés”; o próprio não se recorda 

de quem lhe conferiu o “título”, mas acredita ter sido Érika Palomino, a primeira 

jornalista a entrevistá-lo. 

 As instalações não são de sua propriedade e incluem uma fábrica e um ponto 

comercial, respectivamente localizados, à Rua Cornélio Pires, 155 – bairro do 

Parque Bitaru, em São Vicente, e à Rua Consolação, 3534 – bairro do Jardim 

Paulista, em São Paulo – Capital. 

 Primeiramente, a fábrica esteve sediada à Rua Marquês de São Vicente, 760. 

Mudou-se para outro imóvel também alugado à Rua Cornélio Pires, 155 e, alguns 

meses depois, para o endereço onde permanece até hoje. Segundo o proprietário, 

as instalações são adequadas à produção artesanal. 
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 Já a loja, embora localizada em um bairro luxuoso e vizinha a lojas de 

arquitetura sofisticada, apresenta um estilo de decoração interior simples e sem 

requinte, segundo definição do proprietário Fernando Pires ― ele demonstra 

insatisfação quanto à localização, porque o endereço não é Oscar Freire, rua muito 

conhecida como “corredor de moda” em São Paulo. No mesmo quarteirão estão 

instaladas outras lojas de calçados, como a Dumond Showroom, Copodarte, Pulo do 

Gato, Carmim e My Shoes. 

 O ambiente interno apresenta deficiências para atendimento a uma clientela 

acostumada com estabelecimentos glamorosos, próprios do mercado de luxo. Da 

forma como os calçados estão dispostos não há valorização do produto e o espaço 

não condiz com suas criações. Desde a inauguração, não passou por reformas e a 

falta de manutenção compromete o padrão sofisticado que atrai o tipo de cliente 

desejado por Fernando Pires.  Não conta com um trabalho de vitrinismo de 

profissional especializado; o decorador é o próprio Fernando Pires, com formação 

em Arquitetura e fundamentos de Design. O resultado é falho e não passa pelo 

próprio crivo do autor. Além disso, em frente à entrada da loja há uma árvore de 

grandes proporções que compromete a visão de sua fachada. A árvore foi 

condenada há 10 anos pela Prefeitura de São Paulo e, até o presente, não houve 

qualquer providência para sua remoção.  

 Desde outubro passado, a loja passa por uma reformulação na estética, na 

fachada e em seu interior ― em cumprimento aos planos da nova sócia. As 

principais mudanças são a criação de novos ambientes como a “mini-cafeteria” que 

será mantida por meio de uma “mini-plantação de café”, cultivada em um espaço 

não utilizado anteriormente (ao fundo do ambiente principal e no primeiro piso) e 

uma sala VIP para celebridades. Os pisos e paredes serão revestidos, a 

organização e exposição dos calçados serão modificadas, o painel com assinaturas 

e marcas dos pés de celebridades terá maior destaque e muitos espelhos serão 

afixados para dar amplitude ao ambiente. O prazo de entrega da reforma está 

agendado para o dia 22 de novembro. Fernando Pires demosntrou vontade de 

promover um coquetel de inauguração, sábado dia 26 de novembro. 

  A partir da avaliação das condições jurídicas e administrativas, é 

importante destacar a Comunicação Organizacional Integrada no contexto do 

negócio, marca e pessoa pública Fernando Pires, ou seja, a comunicação interna, 
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comunicação administrativa, comunicação mercadológica e comunicação 

institucional. Este composto está fragmentado e se limita a prestação de serviços de: 

“clipagem” impressa e eletrônica pela contratada TopClip Monitoramento e 

Informação,  e de webdesigner, atribuição da Agência Kimê Publicidade que é 

responsável pela manutenção do site, loja virtual e conteúdo para a fanpage do 

Facebook. Há também um e-mail para o SAC (serviço de atendimento ao 

consumidor) que, atualmente, é recebido pelo gerente José Luiz Amoroso e o 

proprietário é responsável em responder aos clientes e que ele alega ser o feedback 

rápido e pessoal. 

 A comunicação interna apresenta caráter informal e a comunicação com os 

empregados não é considerada eficiente por este público. Há muitos ruídos na 

comunicação e as informações relativas às atribuições são transmitidas entre os 

próprios empregados, subordinados à gerência de Rosa Pires Lyra. É importante 

ressaltar que a comunicação administrativa é ineficiente para atingir aos objetivos da 

empresa, pois não estabelece metas. O proprietário não planeja, coordena ou 

controla os recursos para melhorar a produtividade e reduzir custos 

 A comunicação mercadológica é tímida e incipiente. O cliente nunca elaborou 

uma campanha por conta do custo de espaço publicitário, embora pense em uma 

campanha para veiculação pela Internet e com destaque para as Redes Sociais. 

Seu trabalho de divulgação é dependente de profissionais que cuidam da produção 

de moda, ou seja, da solicitação espontânea para a  cessão de  calçados para os 

veículos de comunicação que produzem editoriais ou desfiles. Outra iniciativa que 

integra a comunicação mercadológica é  sua participação em feiras do setor 

coureiro-calçadista voltadas para classes consumidoras de alto poder aquisitivo. 

Organiza desfiles em eventos da moda brasileira, como o Minas Trend Preview, com 

estrutura consolidada e estandes de vendas. Duas vezes ao ano, nos meses janeiro 

e junho, participa da feira TM Fashion com os lançamentos da marca. Em setembro 

de 2012 realizou dois desfiles e montou estande na Brazil Luxury Fair, em Limeira. 

 O empréstimo de calçados para a produção de é uma forma de parceria que 

agrega valor ao produto, porém, sem resultado positivo em vendas; os veículos de 

comunicação apenas atribuem os créditos. No caso de produções televisivas, a 

emissora solicita a confecção de modelos específicos e até mesmo a criação de 

calçados para os artistas e, neste caso, os calçados são comprados. Suas criações 
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vestiram os pés do núcleo Chayenne, uma das personagens principais na novela 

“Cheias de Charme”32, da Rede Globo de Televisão. Os calçados foram destaques 

no clipe musical “As Empreguetes”, que teve mais de cinco milhões de acessos no 

site da Globo. 

 Muitas marcas encomendam a criação de calçados para suas coleções com o 

propósito de desfilar nas edições do São Paulo Fashion Week (SPFW) e Fashion 

Rio. Para as edições de Verão 2013, entre maio e junho de 2012, Fernando Pires 

produziu para as marcas Água de Coco, Amapô, Têca por Helô Rocha e desfile de 

O Boticário, no SPFW, e para a Blue Man e Cia. Marítima, para a Fashion Rio. 

Nestes casos, foram vendidos para o desfile e as marcas costumam vendê-los em 

lojas próprias; na maioria das vezes, a etiqueta do produto é do próprio Fernando 

Pires, em outras situações, as marcas usam suas etiquetas. Em maio de 2012, a 

Editora Abril contratou Fernando Pires para criar os 98 pares de calçados das oito 

marcas Moda Praia que desfilaram no Elle Summer Trend Preview, desfile em 

comemoração de 24 anos da Revista Elle Brasil, com locação na Ponte Otávio Frias 

Filho (Ponte Estaiada), em São Paulo. 

 Em novembro deste ano, as novas coleções Fernando Pires estarão 

anunciadas na revista Veja São Paulo, Edição Especial Luxo33. Outro investimento 

em divulgação do produto é a veiculação na Touch Magazine34, por meio da 

iniciativa da sócia Tereza junto a uma empresa que usa  altos recursos tecnológicos 

para a veiculação em salões de beleza. Funcionará com a distribuição de tablets35 

em salões de São Paulo e um funcionário da Editora fica à disposição caso haja 

interesse na compra dos produtos; este funcionário cuidará da encomenda. 

                                                      
32

 Cheias de Charme é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela emissora Rede 

Globo entre 16 de abril de 2012 a 28 de setembro de 2012, em 143 capítulos. Escrita por Filipe 
Miguez e Izabel de Oliveira e com direção-geral Carlos Araújo. 
33

 A Revista Veja São Paulo, Edição Especial LUXO, apresenta as novidades do mercado de luxo. 
Aborda temas como destinos, máquinas, playground, retratos e ideias, estilo, jóias, beleza e bem-
estar, gourmet, arte e design. 
34

 Touch Magazine é a nova forma de ler e acompanhar notícias. Com a evolução da tecnologia, 
revistas e jornais estão disponíveis em nova versão para mobiles, aparelhos com altos recursos 
tecnológicos. Celulares e iPads dipõem ao público recursos para leitura digital, revistas e jornais que 
possuem versão mobile são conhecidos como Touch Magazine. 
35

 Tablet, também conhecido como tablet PC, é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que 
pode ser usado para acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de 
livros, jornais e revistas e para entretenimento com jogos. Apresenta uma tela sensível ao toque 
(touchscreen) que é o dispositivo de entrada principal. A ponta dos dedos ou uma caneta aciona suas 
funcionalidades. É um novo conceito, não deve ser igualado a um computador completo ou um 
smartphone, embora possuam algumas funcionalidades em comum. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela_brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Izabel_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
http://pt.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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 A participação da pessoa de Fernando Pires em programas televisivos 

também é considerada divulgação. Não possui nenhum tipo de material impresso, 

como catálogos de moda ou lookbook para o público externo. As únicas 

experiências neste sentido foram a elaboração de um flyer quando inaugurou uma 

loja experimental no Aeroporto Internacional de Guarulhos e um press release, em 

2008, para a feira Premiére Classe, em Paris. 

 As imagens para o site e para o e-store são fotografadas por seu gerente de 

loja, José Luiz, que demonstrou aptidão para a fotografia. Seu relacionamento com 

as novas mídias, como as Redes Sociais pode ser considerado intenso com 

Facebook (fanpage com mais de dois mil “curtir”) e Twitter (mais de 5.600 

seguidores), mas sem distinção entre a pessoa do designer e a marca. Possui uma 

conta pessoal no Facebook e outra para a marca, porém, ele mesmo administra o 

conteúdo, que muitas vezes é similar e sem nenhum tipo de cuidado. A Agência 

Kimê Publicidade foi a criadora do site da marca e loja virtual e apresentou a 

oportunidade de vender os produtos pela própria conta do Facebook. Contudo, 

apenas a coleção nova seria vendida no e-commerce do site e o bazar e coleções 

passadas seriam colocados à venda na página do Facebook. Com a nova 

sociedade, outra empresa foi contratada para a reformular o site com a tarefa de 

manter o mesmo conteúdo e tornar a interface e navegação mais modernas e 

atrativas. 

 Fernando Pires tem uma conta pessoal ativa no Twitter. Mantém 

relacionamento com “blogueiras” de moda, e envio de fotografias para os posts; no 

entanto, não existe ação ou parceria voltada para promoção e vendas.  

 Não há preocupação com a comunicação institucional. A identidade 

corporativa não está consolidada. O sócio proprietário da Fernando A. Pires & Cia 

Ltda., revelou que sua organização não possui definidas a missão, visão e valores. 

No contato semanal com o cliente, a Agência Luce Comunicação Estratégica 

constatou que o empresário atua no mercado de maneira ética, transparente, 

honesta e determinada. Tais características poderão ser levadas em conta para a 

proposta de uma ação futura que defina a identidade corporativa da Fernando A. 

Pires & Cia. Ltda., pois aí estão os valores básicos. 

 Por enquanto, a Luce Comunicação Estratégica entende que a missão da 

empresa Fernando Pires é criar e produzir calçados artesanais que associem arte e 
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originalidade para seus consumidores.  A empresa foi criada para revelar o artista 

autor do produto. 

 A visão desejada pelo cliente para o produto é de sofisticação, luxo e 

exclusividade. Sobre o negócio, ou seja, sobre a empresa Fernando A. Pires & Cia. 

Ltda., o proprietário não manifetou sua opinião. Diante desse aspecto, a Luce 

Comunicação Estratégica aguardará maiores esclarecimentos por parte do 

Fernando Pires e estudo mais profundo da situação. 

 Ficou evidenciado que a organização-cliente não possui diretrizes para a 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresariais. O proprietário 

desconhece a procedência do couro natural e quando usa peles de cobras, são de 

répteis provenientes da Indonésia e criados em cativeiros. A empresa não adota 

programas de reciclagem, pois alega que não há como aproveitar as sobras do 

material utilizado no processo de confecção. 

 A gestão empresarial caracteriza-se pela centralização do poder de decisão, 

pela forma quase improvisada de administrar o negócio, sem planejamento e sem 

plano de negócio. Seu trabalho artesanal perde com a falta de infraestrutura e 

gestão adequada.  
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5.3 Caracterização do Produto do Cliente 

 

O grande diferencial do produto Fernando Pires é a sua produção 

completamente artesanal e a sua exclusividade. São poucos pares em cada 

numeração de um modelo e somente reposto sob encomenda. A probabilidade de 

duas pessoas se depararem com o mesmo modelo é quase inexistente.  O produto 

não possui apelo ecológico por ser confeccionado em couro animal, tampouco seu 

modo de produção e gestão não tem caráter sustentável. Por outro lado, por serem 

confeccionados com materiais nobres como o couro animal, que é utilizado inclusive 

no solado dos calçados, assim como diversos ornamentos em strass e cristal 

traduzem o luxo almejado.  

Há 22 anos, o modelo básico é o mesmo que consagrou o produto: o combo 

plataforma com salto alto. O design surgiu com base na década de 1970, quando 

amigas japonesas usavam sapatos altíssimos e coloridos foram inspiração para 

suas primeiras criações. A marca também possui alguns modelos tradicionais, 

presentes em todas as estações do ano, apenas com alteração na cor, formato e 

altura dos saltos. Em datas comemorativas, são feitas edições especiais, como por 

exemplo, desde 1994 são produzidos calçados específicos para a Copa do Mundo. 

A marca de calçados Fernando Pires possui uma linha feminina com cerca de 

80 novos modelos por coleção, divididas em estações climáticas compatíveis com o 

Hemisfério Sul: Primavera/Verão e Outono/Inverno. Alguns modelos são clássicos e 

vendidos ao longo do ano com apenas alterações de cor, material e tipo de salto. 

Em contrapartida, a linha masculina sofre poucas alterações durante o ano, 

são desenvolvidos um total de 15 modelos para complementar os modelos 

tradicionais. Fernando Pires afirma que os homens não compram por compulsão e, 

quando o fazem, são cores e modelos básicos. Apenas a clientela fiel pede por 

novas criações, principalmente aqueles que são considerados homens 

metrossexuais36. A linha masculina perde em publicidade e mídia espontânea, pois 

são poucos veículos específicos para moda masculina. Logo, seus produtos são 

                                                      
36

 “Metrossexual: Termo designado para retratar a “sintonia do homem heterossexual com seu lado 
feminino”. De forma mais clara, retrata a preocupação excessiva do homem com sua aparência.” 
(ELIENE, 2012). 
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veiculados apenas em produções de editoriais compostos ou revistas especializadas 

em matrimônios.  

O mercado do produto é restrito, ao território brasileiro e oferecido em lojas 

multimarcas ou a venda em loja própria em São Paulo. Há também o e-commerce 

da marca. Porém, sua atuação não está em expansão e os produtos revendidos no 

Exterior não têm um lucro significativo. O produto sofre com a falta de apelo 

publicitário, não há uma campanha ou verba destinada à publicidade. 

 Os calçados são vendidos a preço alto em relação às marcas com processo 

industrial. O produto é vendido para consumidores com grande poder aquisitivo, 

inseridos no mercado de luxo, que buscam qualidade, status social e exclusividade. 

O valor médio de um par de calçados Fernando Pires é de R$ 650,00; o calçado 

mais caro é o modelo coberto de cristais, colados um a um, com o valor de R$ 

4.500,00, e o mais barato seria uma sapatilha básica por R$ 290,00. 

Possui um design arrojado, ao retomar a combinação de plataforma e salto 

fino alto. Algumas de suas criações foram consideradas de mau gosto e voltadas 

para artistas transformistas e drag queens37 no início dos anos 1990. Porém, a partir 

de 2009, sua proposta se tornou uma tendência no mundo da moda no Hemisfério 

Norte. Impulsionada por grandes marcas como Dior e Yves Saint Laurent, a 

tendência plataforma com saltão foi globalizada e em pouco tempo, marcas 

brasileiras e mundiais também ofereceram produtos similares. Por isso, o preço 

praticado por marcas com produção industrial são menores que o preço oferecido 

pelo produto artesanal Fernando Pires. 

Seu processo criativo, segundo o próprio Fernando Pires, é subjetivo e sem 

um conceito fixo. As inspirações remetem, basicamente, às experiências próprias e 

fenômenos de Pop Music e ícones como a cantora Madonna. As melhores criações, 

na concepção do cliente, surgem sob a pressão de prazos para feiras ou desfiles da 

nova coleção.  É importante ressaltar que não há uma pesquisa de mercado, a fim 

de adequar o produto de acordo com as tendências mundiais no setor coureiro-

calçadista. 

 

                                                      
37

 Drag Queen: “Ser drag associa-se ao trabalho artístico, pois há a elaboração de uma personagem. 
A elaboração caricata e luxuosa de um corpo feminino é expressa através de artes performáticas 
como a dança, a dublagem e a encenação de pequenas peças.” (CHIDIAC; OLTRAMARI, 2012). 
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5.3.1 Processo de Produção do Cliente 

 

Figura 9 – Processo de Produção Artesanal 

Fonte: Fernando Pires, 2012. 
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5.4 Análise Financeira 

 

Até 2008, empresa Fernando Pires, apresentou um faturamento bruto anual 

considerado excelente para os padrões do mercado de calçados no Brasil – na 

média de R$ 1.800.000,00. Segundo o empresário, o lucro líquido girou em torno de, 

aproximadamente, R$ 720.000,00. No entanto, ao crise econômica na Europa e 

Estados Unidos, iniciada em meados de 2008, provocou queda no faturamento bruto 

da Fernando Pires e de outras empresas brasileiras, nos anos de 2009 e 2010. Em 

2001, houve uma queda de 33,3% no faturamento bruto comparado a 2008, em 

valores monetários, o faturamento bruto representa R$1.200.000,0038. 

 A redução no valor nominal do faturamento também foi decorrência do índice 

de inflação no período: a perda percentual do faturamento bruto se torna maior, pois 

a tendência dos preços é de reajuste através do tempo. O lucro é resultado da 

diferença do faturamento bruto e do custo de produção – se os preços ficarem 

congelados, a redução do lucro naturalmente acontece. 

 A crise também afetou o número de lojas que revendem seu produto; 

atualmente, este número caiu pela metade. Mesmo assim, é revendido em lojas 

multimarcas nas capitais Curitiba, Brasília, Manaus, Salvador e Rio de Janeiro e nas 

cidades de Campinas, Piracicaba, São José do Rio Preto e Uberaba. 

 Atualmente, a empresa sofre com problemas relacionados à gestão 

empresarial, pois não há organização do sistema financeiro, controle de estoque, 

acompanhamento dos custos de produção e controle dos resultados por segmento 

de vendas. 

 

 

 

 

 

                                                      
38

  Fonte: Profª. Me. Dalva Mendes Fernandes, em orientação ao grupo, em outubro de 2012. 
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6 ESTUDOS DOS CENÁRIOS E ANÁLISE SWOT 

 

 A análise SWOT é um modelo que permite identificar os principais aspectos 

que caracterizam uma organização de acordo com sua posição estratégica em 

determinado momento (SILVEIRA, 2001). SWOT é a sigla das palavras Strengths 

(forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats 

(ameaças).  

 Para Ferrel et al (2000), a análise SWOT apresenta um panorama dos 

ambientes internos e externos da organização por meio da avaliação de forças e 

fraquezas em diversos aspectos como a comunicação organizacional, 

relacionamento com os públicos, recursos e desempenho financeiro, recursos 

humanos, participação de mercado, instalações, produção, opinião pública, entre 

outros aspectos. 

 Wright (2000) define que o objetivo da análise SWOT é “[...] possibilitar que a 

empresa se posicione para tirar vantagem de determinadas oportunidades do 

ambiente e evitar ou minimizar as ameaças ambientais.” (WRIGHT, 2000, p. 86). O 

objetivo apontado justifica a necessidade de ações de comunicação interna, 

administrativa, mercadológica e institucional de acordo com o Composto da 

Comunicação Organizacional Integrada. Também ressalta que é útil para revelar os 

pontos fortes não explorados e os pontos fracos que devem ser corrigidos, 

moderando seu impacto. Para Kotler e Keller (2006), com a aplicação do modelo 

SWOT, a empresa torna-se capaz de estabelecer metas específicas o planejamento 

estratégico e plano de negócios. 

 A Agência Luce Comunicação Estratégica esteve em várias oportunidades na 

empresa Fernando Pires: visitou a fábrica e a loja. Realizou encontros com o 

proprietário e empregados para conhecer e analisar os cenários internos e externos 

da organização. Além das observações in loco, a aplicação da SWOT auxiliou a 

melhor compreensão da empresa e serviu como base para o planejamento 

estratégico de Relações Públicas. 

Na análise do cenário interno levantou-se Forças e Fraquezas. Como Força, 

considera-se que seu produto artesanal representa exclusividade para seu 

consumidor. Fernando Pires é considerado um artista, com alto senso estético e 
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criações inusitadas que conseguem boa receptividade junto a personalidades 

públicas, como artistas e celebridades. Desta maneira, é considerada uma marca 

desejada por seus clientes de nicho de mercado de moda de luxo. São também 

destaque em eventos e editoriais de moda, pela estética aprovada por profissionais 

e veículos especializados em moda. Também são componentes de produção dos 

figurinos em novelas da Rede Globo, como Cheias de Charme39, apresentada neste 

ano. Como os calçados são acessórios de moda e expostos em veículos 

especializados, têm em seus potenciais clientes e consumidores com alto poder 

aquisitivo. Fernando Pires também tem alto impacto nas redes sociais em que atua 

como Facebook (fanpage com mais de dois mil “curtir”) e Twitter (mais de 5.600 

seguidores), movimentando um número considerável de interação. 

 Ainda é importante apontar como Força o fato de que a empresa está 

localizada em São Paulo, principal eixo da moda brasileira e principal Estado do 

Brasil, que oferece melhores condições de infraestrutura, logística, mercado e 

projeção para o sucesso. Além de que, o proprietário manifesta desejo de ampliar o 

negócio e reestruturar a empresa. 

 As Fraquezas são pontos frágeis da própria organização que, a partir de sua 

identificação, podem ser corrigidas de acordo com a vontade do cliente e os 

aspectos negativos trabalhados de forma a se tornarem positivos. O produto 

Fernando Pires apresenta boa receptividade junto aos artistas, porém, tal 

reconhecimento não é explorado publicitária e comercialmente, do mesmo modo que 

as oportunidades de contato direto com clientes e consumidores em eventos e 

editoriais de moda não são aproveitadas e, muitas vezes, não há contrapartida 

comercial ou publicitária para a marca. O estilo é copiado por concorrentes da 

indústria de calçados, onde a produção em larga escala torna o preço mais 

acessível; o conforto anatômico dos calçados não é evidenciado como justificativa 

de seu preço final.  

 Fernando Pires é considerado um artista e, justamente por características 

pessoais que definem o processo criativo, estilo e estética, não apresenta o perfil de 

gestor empresarial; da mesma forma, seus empregados também são artesãos no 

                                                      
39

 Telenovela produzida e exibida pela Rede Globo no período de  16 de abril  a 28 de 

setembro de 2012, em 143 capítulos escrita, por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, com direção-geral 
de Carlos Araújo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Izabel_de_Oliveira
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ofício de sapateiro, o que dificulta uma gestão administrativa pautada em metas e 

objetivos. A inexistência de critérios gerenciais para o negócio, orientação técnica e 

profissional e a falta de um planejamento estratégico de comunicação impedem o 

sucesso desejado. Outra Fraqueza é o fato de que a mão-de-obra se tornará 

escassa à medida em que a substituição dos empregados for necessária, pois os 

sapateiros artesanais estão deixando de existir pelo avanço industrial. Finalmente, a 

empresa não aproveita as vantagens da sua localização estratégica no principal e 

mais importante Estado brasileiro para a prosperidade do negócio. 

 As oportunidades e ameaças são componentes da análise do cenário externo 

de uma organização. Ao identificá-los, pode-se propor ações e estratégias para a 

superação de obstáculos e o aproveitamento de oportunidades. Uma oportunidade 

que se apresenta como desafio é o mercado da moda, em ascensão no Brasil, e que 

tem movimentado milhares de dólares no mundo inteiro a ponto de ganhar novas 

mídias como blogs, sites e programas televisivos em rede aberta e fechada. O Brasil 

é alvo de investimentos estrangeiros que podem proporcionar parcerias nos 

negócios pela estabilidade da economia nacional e os incentivos do Governo com a 

redução de juros para a concessão de créditos.  A valorização dos produtos 

artesanais e design brasileiro também são uma oportunidade latente na venda de 

suas criações exclusivas, principalmente na conquista de mercado externo. O 

mercado de moda internacional pode ser um nicho a ser explorado por Fernando 

Pires, com sua inserção comercial em outros continentes. 

 As Ameaças, fruto do ambiente externo, surgem em diversas vertentes. A 

cópia do estilo do produto Fernando Pires e a comercialização pela indústria 

calçadista são uma ameaça à exclusividade do produto. Atualmente, indústrias do 

setor coureiro-calçadista propõem modelos similares aos de Fernando Pires, 

comercializados por preços mais acessíveis. A atual crise mundial financeira 

também representa uma ameaça latente para o negócio, afinal, a empresa ainda 

está em fase de recuperação após a grande crise de 2008. Portanto, é preciso se 

recuperar e consolidar as bases do negócio para que o mesmo não seja tão abalado 

durante os períodos de crise. 

 

 



138 

 

 

Quadro 5 – Análise SWOT 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

A
M

B
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• O produto artesanal FP desfruta de boa receptividade 
junto à personalidades públicas. Este fato é demosntrado 
pelo uso dos calçados FP por artistas nacionais e 
internacionais, que obtém repercussão na mídia. 
Exemplos: Madonna, Marília Pera, entre outros. 
• O produto artesanal FP possui um design diferenciado. 
• O grupo de colaboradores, embora pequeno pode ser 
considerado fiel, responsável e dedicado. 
• O criador do produto é considerado um artista de talento. 
• O produto é destaque em eventos e editorias de moda. 
Carrega conceito positivo junto aos profissionais da moda. 
• O público frequentor de eventos de moda e o consumidor 
de veículos especializados em moda e com alto padrão 
editorial são potencialmente consumidores e clientes do 
produto FP. 
• O produto FP é confecionado no principal eixo da moda 
no Brasil (SP/RJ/MG) e no principal estado brasileiro (SP), 
melhores condições para o sucesso dos negócios. 
• O desejo pessoal de Fernando Pires é ampliar o negócio. 
• Alto impacto no ambiente virtual. 
• Marca desejada. 
 

• O produto FP não possui reconhecimento e não é explorado 

comercialmente. 

• O processo artesanal e exclusividade não são evidenciados. 

• O fato dos empregados serem artesãos do ofício de 

sapateiro os distancia de uma gestão empresarial. 

• O ofício de sapateiro artesanal tende a cada vez mais ter a 

mão-de-obra reduzida, pode surgir dificuldade na substituição 

de empregados. 

• Por ser considerado um artista, Fernando Pires possui 

características pessoais que definem o processo criativo, 

estilo e estética dos calçados, não são características 

favoráveis à gestão de um empreendimento comercial. 

 

• A oportunidade de contato direto com consumidores e 

clientes não são aproveitadas comercialmente e não são 

conferidos os devidos créditos ao produto. 

• Não são aproveitadas as vantagens da localização 

estratégica do negócio Fernando Pires no principal e mais 

importantes estado brasileiro para o sucesso dos negócios. 

• A inexistência de uma gestão profissional e de uma 

comunicação organizacional integrada sistemática para a 

continuidade do negócio. 

• A personalidade artística do criador Fernando Pires em 

conflito com a necessidade de uma gestão empresarial 

competitiva. 

• A empresa FP não conta com a orientação técnica e 

profissional para a gestão do negócio e a elaboração do 

planejamento estratégico de comunicação. 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

A
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X
T

E
R

N
O

 

• FP deve aproveitar a oportunidade da boa receptividade 

do produto junto às personalidades artísticas e elaborar 

uma estratégia de comunicação integrada. 

• O segmento de moda tornou-se um negócio em ascensão 

no Brasil e movimenta milhares de dólares no mundo todo 

a ponto de ganhar novas mídias. 

• Explorar o conceito estético e artístico do produto a partir 

de seu criador. 

• Aproveitar o contato direto com o público consumidor, a 

presença deste público para ações de Comunicação 

Dirigida Aproximativa. 

• Valorizar o conforto anatômico. 

• O Brasil tem sido alvo de investimentos estrangeiros que 

podem proporcionar parcerias para o negócio além da 

estabilidade da economia nacional e de incentivos do 

Governo com a redução de juros para concessão de 

créditos. 

• Aproveitamento da a valorização de produtos artesanais 

e de design brasileiro no mercado internacional. 

• Inserção Comercial em mercados internacionais. 

 

• A repetição do estilo do produto pela indústria calçadista. 

• O estilo do produto FP já foi copiado por concorrentes da 

indústria de calçados a um custo mais acessível. 

• Não se recuperou da crise econômica de 2008. 

• Crise Mundial Financeira. 

• Novas leis e políticas de importação de matéria-prima para 

a fabricação dos calçados e exportação de mercadorias. 
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7 PESQUISAS 

 

7.1 Pesquisa em Relações Públicas 

 

A pesquisa tem como finalidade verificar o alcance dos objetivos da 

organização perante seus públicos, assim como traçar o seu perfil. Serve para 

identificar mudanças nos ambientes interno e externo, fornecer diagnósticos 

administrativos e até mesmo levantar determinadas respostas solicitadas pela 

organização (FORTES, 2003). Funciona como base de dados e sustentação para a 

tomada de decisões. 

A pesquisa é imprescindível para que o relações-públicas identifique e 

conheça a opinião e o sentimento dos diversos públicos sobre a organização, 

conforme sustenta Cândido Teobaldo de Souza Andrade: “[...] coleta, qualificação e 

análise de todos os fatos sobre questões relacionadas com os grupos que podem vir 

a influenciar os objetivos da organização e o processo de troca de produtos e 

serviços.” (FORTES, 2003, p.63). O resultado oferece sustentação ao planejamento 

estratégico e permeia as ações de Relações Públicas. Para Fortes (2003), a 

pesquisa ainda permite descobrir até que ponto os públicos estão informados sobre 

os limites e responsabilidade das atividades da organização, assim como  pensam e 

reagem diante das decisões; desta forma é possível prever atitudes. São também 

importantes para identificar as necessidades de cada público, quais medidas devem 

ser tomadas na resolução de problemas, indagar as impressões sobre a 

organização e o quanto o público a suporta (FORTES, 2003). 

De posse dos resultados, “obtêm-se informações para as programações de 

relacionamento e julgam-se os seus resultados para que haja adesão recíproca 

entre a empresa e os públicos.” (FORTES, 2003, P.96). Portanto, não basta apenas 

descobrir quais são os grupos de interesse de uma organização, mas sim estudá-los 

e determinar como se afetam mutuamente a fim de desenvolver ações específicas.  

Fortes (2003) esclarece que as pesquisas em Relações Públicas possuem 

finalidades específicas e particulares que permeiam todas as fases do Processo de 
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Relações Públicas.  São divididas em pesquisas específicas e de apoio técnico “[...] 

que atendem à necessidade técnica de embasamento das propostas de 

relacionamento.” (FORTES, 2003, p.98). As específicas apontam os resultados 

determinantes das ações a serem empreendidas durante o Processo de Relações 

Públicas: podem ser institucionais, de clima organizacional, motivacionais, 

etnográficas, pesquisa participante e pesquisa-ação, de opinião, avaliação, 

legislativa, de mercado, tendência sociais, grupos de focalização ou auditorias de 

comunicação. Já as de apoio técnico, embasam as demais pesquisas e ações, são 

as pesquisas de mídia, índice de entendimento, hemerografia e clipping, 

bibliográfica, virtual, análise de arquivos, registros públicos, conversas informais, 

comitês consultivos ou enquetes. 

Andrade (2003) afirma que na complexidade da vida moderna um homem de 

negócios deve conhecer todos os elementos que possam interferir em sua 

organização. Para tal, a coleta de informações e dados é fundamental para 

orientação racional na tomada de decisões e condução dos negócios. O cliente 

precisa estreitar o relacionamento com seus mais diversos públicos, enquanto objeto 

das Relações Públicas.   

Neste Projeto de Relações Públicas, os públicos do cliente foram identificados 

e classificados de acordo com Roberto Porto Simões para se propor ações de 

acordo com o diagnóstico. Desta maneira, pode-se aferir em qual grau cada público 

afeta o cliente de acordo com o Composto da Comunicação Organizacional 

Integrada. Para tal, foram aplicadas pesquisas com os empregados e clientes a fim 

de contribuir para o embasamento das ações de relacionamento público nas 

seguintes áreas: mercadológica, interna, administrativa e institucional. Neste projeto, 

dois tipos específicos de pesquisa foram utilizados: auditoria de comunicação e 

pesquisa de opinião em Relações Públicas para se confirmar o diagnóstico e 

subsidiar um planejamento de comunicação organizacional integrada. 
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7.2 Auditoria de Comunicação 

 

A auditoria de comunicação consiste em uma “[...] revisão e análise 

sistemáticas da eficácia de comunicação da organização com seus públicos internos 

e externos [...]” (STACKS, 2007, p.15). É um tipo de pesquisa que permite identificar 

estes segmentos e direcionar os programas de comunicação. Utiliza técnicas de 

pesquisa e metodologias aceitas, e que, neste caso, trata-se de metodologia 

informal a qual “[...] não permite ao pesquisador generalizar para um grande público, 

mas ganha na compreensão em profundidade sobre o cliente, objeto ou produto.” 

(STACKS, 2007, p. 48). A opção por este tipo de pesquisa encontra justificativa e 

apoio para o pensamento de que as ferramentas e terminologias de comunicação 

estão, para Stacks (2007), em constante evolução, a fim de alinhar o pensamento 

contemporâneo com a realidade. 

 A auditoria de comunicação permite a análise sobre a imagem institucional, o 

relacionamento com os públicos e a realidade da organização, revelando as 

disparidades entre a imagem e a realidade da mesma. O público selecionado para a 

auditoria de comunicação foram os 21 empregados da fábrica em São Vicente e da 

loja em São Paulo. Por ser um grupo pequeno de empregados, o universo 

considerado foi censitário. 

A auditoria de comunicação possibilita que o diálogo seja franco e diversos 

pontos sejam explorados para que se possa traçar um diagnóstico apurado. Por 

conseguinte, a auditoria contribuiu para o entendimento do nível de relacionamento 

entre o proprietário, os gestores e seus empregados, assim como a forma em que se 

desenvolve a comunicação interna na empresa, colaborando para a proposição de 

ações de comunicação adequadas para a resolução dos problemas e conflitos 

apresentados. 
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7.2.1 Projeto de Pesquisa – Empregados 

 

Problema 

Qual é opinião dos empregados sobre o empregador Fernando Pires? 

 

Variáveis 

- Tempo do vínculo empregatício 

- Registro em Carteira 

- Salário 

- Função 

1 Opinião sobre o produto 

2  Comunicação dos superiores com empregados 

- O quê mudaria na empresa 

- Consciência ambiental 

- Idade/Sexo/Escolaridade/ Bairro onde reside 

 

Universo 

O universo abrange 22 empregados lotados entre a loja, em São Paulo, e fábrica, 

em São Vicente. Devido a tal motivo, o levantamento das opiniões será censitário, 

com o total do universo. 

 

Tipo de Pesquisa 

Auditoria de Comunicação 
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Instrumento de Coleta  

Entrevista pessoal com roteiro estruturado 

 

Período de Aplicação 

Setembro de 2012 

 

7.2.2 Relatório da Auditoria de Comunicação com os Empregados 

 

Os vários contatos pessoais com o cliente permitiram o levantamento de 

informações junto aos empregados e, entre aqueles, junto aos responsáveis pela 

gestão do negócio. Tais contatos revelaram informações para um diagnóstico 

definitivo, a Luce Comunicação Estratégica empregou métodos científicos para 

colher dados sustentadores e justificativas para as ações propostas. 

Em razão do número reduzido de empregados, um dos instrumentos para se 

conhecer a opinião deste público de comportamento40 é a Auditoria de 

Comunicação. Este tipo de auditoria é aplicada quando é preciso uma análise 

sistemática de comunicação utilizada pela organização com seus públicos, de tal 

forma, a identificar os segmentos, os programas de comunicação e os produtos 

específicos para cada um dos públicos (STACKS, 2007). 

A empresa Fernando Pires possui 21 empregados – 17 operários (artesãos) 

lotados na fábrica, em São Vicente, e quatro atendentes do público em geral 

(clientes) que ficam na loja em São Paulo.  

 

São Vicente 

 

                                                      
40

  São os públicos de comportamento aqueles “[...] cuja atuação pode frear ou favorecer a ação da 

organização.” (SIMÕES, 1995, p.132). 
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A auditoria foi realizada em 24 de setembro de 2012 na fábrica de São 

Vicente, durante o horário de expediente, com autorização do cliente e apoio 

operacional da gerente da fábrica, Rosana Pires. Ninguém da empresa teve acesso 

prévio às questões. As representantes da Agência Luce Comunicação Estratégica 

foram bem acolhidas e sem qualquer resistência por parte dos empregados. O 

roteiro foi aplicado por duas integrantes da Luce, já conhecidas dos empregados; tal 

fato colaborou para a descontração durante a conversa. Os empregados ficaram à 

vontade para se expressar e sabiam que a conversa seria sobre o trabalho 

cotidiano, a maneira de produção e a visão pessoal sobre a empresa. A auditoria de 

comunicação foi desenvolvida enquanto os empregados realizavam suas tarefas. A 

escolha por não interromper o serviço foi condicionada ao não comprometimento da 

segurança dos próprios empregados. O clima favorável permitiu o levantamento das 

variáveis que ajudaram a revelar o cenário e o clima organizacional.  

O cenário inicial apresentado pelo cliente foi elaborado a partir de 

informações fornecidas pelo proprietário – também gestor do negócio. Todos os 

dados levantados sobre o negócio, operacionalidade e clima organizacional foram 

informados durante os encontros com a Agência Luce Comunicação Estratégica. 

Porém, o trabalho de Relações Públicas exige conhecer a opinião dos públicos; por 

isso, a auditoria de comunicação, com questões previamente definidas, foi utilizado 

para se revelar  o sentimento destes empregados e as realidades gerencial, 

administrativa e operacional. 

               O estudo destas realidades e sua análise começam com a qualificação do 

público de comportamento (empregados). O empregado mais antigo da fábrica está 

na empresa desde sua fundação, há 22 anos, enquanto que o mais novo, há menos 

de um ano. Com exceção do empregado mais novo, todos os demais possuem 

vínculo empregatício há, pelo menos, 10 anos. Observou-se uma acomodação dos 

empregados, pois a maioria afirmou: “Só trabalho na empresa porque não tenho 

outra opção”.  Na fábrica, são 11 pessoas do sexo masculino e sete, do feminino e a 

faixa etária da maioria está em média acima dos 60 anos – o mais novo com 37 

anos e o mais velho, com 85 na função de almoxarife.  

              Quanto ao nível de escolaridade, a situação apresenta: dois empregados 

com o Fundamental Completo e apenas um com Ensino Superior Incompleto. De 
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modo geral, a maior parte possui Fundamental Completo. A maioria reside em São 

Vicente, em bairros próximos à fábrica; dois em Praia Grande; dois em Santos e um, 

em Guarujá.  

 Do total de empregados com registro em Carteira de Trabalho, três não são 

registrados e um deles optante por não ter mais o vínculo formal, pois não é a 

primeira vez que trabalha na empresa. 

 O salário vigente é compatível com o mercado vicentino de fabricação de 

calçados41, de acordo com os empregados. No entanto, todos acreditam que “Se a 

localização da fábrica fosse na cidade de Santos ou São Paulo, os salários seriam 

melhores que R$1.600,00”. Muitos ainda afirmam que o “patrão” Fernando Pires já 

foi mais responsável sobre o pagamento de seus empregados – atualmente, 

ocorrem atrasos, o que gera insatisfação: “Não paga em dia, aproveita o fato da 

maioria ser aposentado”. 

A maioria exerce a mesma função desde o início; apenas três trabalharam em 

funções diferentes ao longo dos anos. Quanto ao processo de produção e 

montagem artesanal, cada empregado é designado para uma função, com exceção 

do acabamento e montagem. Cada uma destas etapas envolve três empregados. Há 

também dois responsáveis pela fabricação dos saltos e uma gerente. O grau de 

parentesco entre os empregados revela que dois são irmãos trabalham na fábrica 

nas funções de acabamento e salto – uma funcionária já teve o marido trabalhando 

no solamento e duas irmãs, no pesponto. Ressalta-se que duas primas de Fernando 

Pires também trabalham na empresa: a gerente da fábrica e uma operária 

responsável pelo acabamento.  

Enquanto Fernando Pires valoriza muito sua criação em conforto, beleza e 

estética, seus empregados, ou seja, aqueles artesãos que confeccionam os modelos 

atribuíram notas, cuja média final foi de 8,7. A menor foi 5. Dois artesãos atribuíram 

“[...] pela beleza, nota 10 e conforto, nota 8”. 

 Em relação à comunicação na fábrica, grande parte dos empregados afirmou 

que não existe um canal de comunicação aberto entre eles, a gerência e o próprio 

                                                      
41

  Piso da categoria em Outubro de 2012: R$1.200,00 – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário 
de São Paulo. 



147 

 

 

Fernando Pires. Para a produção, dinâmica da comunicação administrativa e da 

interna cabe aos “próprios funcionários”: o modelista recebe as instruções de 

Fernando Pires ou da gerente acompanhadas de uma ficha com o modelo do 

calçado e as medidas necessárias. Tal ficha é passada entre os empregados, que já 

sabem a tarefa diária pelo tempo de fábrica. Já as informações gerais e mudanças 

na empresa são transmitidas pela gerente, ocasionalmente, pelo próprio dono – ele 

visita a fábrica duas vezes por semana. Esta rotina do proprietário recebeu crítica: 

“Na profissão dele é bom, mas como patrão aparece pouco na fábrica”. Este fato 

confirma a falta de comunicação. 

Sobre o comando da empresa, a maioria o considerou “[...] um designer de 

calçados excelente, porém, há falta de comando”. Enquanto organização, sua 

administração e seu papel de empresário sofreram críticas: “Como patrão tem um 

coração mole, poderia ser melhor administrador”. Ainda é considerado um bom 

chefe, mas muitos declararam que já foi melhor, mais assíduo e presente na fábrica; 

comprometimento com os salários e com voz de comando em suas ações. A falta de 

liderança gerencial é destacada pelos empregados: “Mudaria a disciplina, 

organização e queria uma direção melhor”. 

 Quanto às mudanças na empresa, o consenso é para uma mudança geral, 

desde as instalações físicas até o modelo atual de gestão. Sugerem mais limpeza no 

ambiente de trabalho devido à grande quantidade de pó; modernização das 

máquinas e mudança na localização da fábrica: “Mudaria o salão para fazer tudo em 

um só lugar para aumentar a produtividade”. Trata-se de uma fábrica de calçados e 

todos a classificam assim; apenas um empregado considera o local um ateliê por 

conta da produção artesanal. As condições e instalações de trabalho não “[...] são as 

melhores”. Querem reformas “[...] porque existem infiltrações e rachaduras”, e 

melhorias na ventilação: “Gostaria de um espaço mais ventilado, pois acho que o 

ambiente é muito fechado”. A maioria deseja a substituição da gerência da fábrica, 

pois ressaltaram problemas de organização e administração; falta de comunicação, 

disciplina e de comando do proprietário. Um dos empregados, inclusive, sugeriu 

reuniões quinzenais para definição e orientação sobre as tarefas.  
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 Em relação ao clima organizacional, alguns empregados se queixaram do 

ambiente de trabalho pelo “excesso de fofocas, brigas e falsidade”. Tal cenário 

revelou  falta de confiança e coleguismo.  

 A questão da preservação ambiental também foi abordada. Os empregados 

alegam não haver estímulo e preocupação com ações ambientais, além de 

armazenamento de materiais em garrafas pet. A maioria acha importante e aprova 

ações voltadas para o meio ambiente. Algumas sugestões foram apontadas para 

reciclagem, limpeza e reutilização de materiais. 

 

São Paulo 

 

A Auditoria de Comunicação com os empregados da loja em São Paulo foi 

realizada em 20 de setembro de 2012, no horário de expediente e com autorização 

do cliente. Ninguém da loja teve acesso prévio às questões, assim como na auditoria 

com os empregados da fábrica. O roteiro foi aplicado por duas integrantes da Luce 

Comunicação Estratégica e, por mais conhecidas dos empregados, não se 

conseguiu um ambiente descontraído. Houve dúvidas quanto às questões por parte 

dos empregados e as respostas foram objetivas.  

Dois empregados trabalham na empresa desde o início em 1990 – o gerente 

e um assistente comercial. Já o recepcionista está há quatro anos, enquanto a 

subgerente, há 14 anos. São três pessoas do sexo masculino e uma, do feminino 

com faixa etária variável; a mais nova com 28 anos e a mais velha, com 51 anos de 

idade. 

              Quanto ao nível de escolaridade: dois possuem o Ensino Médio Completo, 

um o Ensino Médio Incompleto e um o Ensino Superior Completo. Todos residem na 

cidade de São Paulo em bairros diversos.  

 Todos possuem registro em Carteira de Trabalho desde o início e se dizem 

satisfeitos com o salário, que é compatível com o mercado42: “[...] está na média”. 

                                                      
42

  Piso da categoria em Outubro de 2012: R$1.200,00 – Sindicato dos Comerciários de São Paulo/SECSP 
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Em relação ao grau de parentesco, nenhum possui familiares trabalhando na 

empresa. Os empregados da loja valorizam a criação de Fernando Pires em todos 

os aspectos, sendo que três atribuíram nota máxima – 10, e um empregado avaliou 

com nota 9.  

Em relação à comunicação na loja, os empregados comprovam que o canal 

de diálogo com Fernando Pires é aberto e o contato é diário: “Sou amigo dele 

(Fernando Pires) há anos!”. São utilizados outros meios de comunicação além da 

pessoal, trocam informações sobre o trabalho via e-mail e telefone. 

Sobre profissionalismo, a resposta foi positiva e unânime. Todos concordaram 

que o proprietário é também um bom chefe. Quanto às mudanças na empresa, três 

não desejam mudar nada.  Um deles sugeriu a abertura de lojas em Paris e Nova 

Iorque para alavancar os negócios. 

   Foi comprovado que não há estímulo, tampouco preocupação com ações 

ambientais na loja. Apenas um dos empregados citou a preocupação pessoal em 

casa e não em seu local de trabalho.  

 

Conclusão 

 

A Auditoria de Comunicação com este público de comportamento ofereceu à 

Agência Luce Comunicação Estratégica dados relevantes quanto à gestão 

empresarial, clima organizacional, visão dos empregados e pontos em comum entre 

os empregados da fábrica e loja. A maioria dos contratados é do sexo masculino, 

trabalha há mais de 10 anos na empresa e estão na faixa etária acima dos 30 anos 

e com a escolaridade média no nível Fundamental completo. A situação trabalhista 

da quase totalidade é regularizada e não se explica a inexistência de registro para 

três empregados em São Vicente. 

A presença e participação de Fernando Pires é mais frequente na loja em 

comparação à fábrica, o que facilita a comunicação interna, que é interpessoal nos 

dois locais – os empregados trocam informações, no máximo, com orientação da 
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gerente. Este modelo contribui para uma comunicação falha, que ocasiona 

problemas e afeta o clima organizacional e a produtividade. 

A nota atribuída aos calçados apresentou disparidades. A média ficou em 

9,75 para as criações sendo cinco a menor nota atribuída. Houve diferença de 

opinião em relação às mudanças gerenciais e físicas das instalações: os 

empregados da loja estão satisfeitos com seu ambiente. A Auditoria de 

Comunicação chegou à constatação da necessidade de mudança no gerenciamento 

da fábrica a cargo de alguém com perfil de administrador de empresa e comando 

junto ao proprietário a fim de melhorar a gestão empresarial e o processo produtivo. 

Quanto à preocupação ambiental, não houve manifestação de interesse em ações 

de preservação.  
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7.3 Pesquisa de Opinião  

 

Fortes (2003) defende a pesquisa de opinião como primordial para as 

Relações Públicas e a mais importante técnica de coleta de dados, pois seus 

resultados apresentam um panorama completo sobre a problemática que envolve a 

organização e os públicos pesquisados. Ao utilizar o método científico, prevê a 

definição do problema, as variáveis de interesse, o planejamento da pesquisa, a 

execução por meio de diversas opções de instrumentos de coleta de dados como 

questionários e a comunicação e avaliação dos resultados (FORTES, 2003). 

 

7.3.1 Projeto de Pesquisa – Fornecedores43 

 

Problema 

Como é o relacionamento entre a empresa Fernando Pires e seus fornecedores? 

 

Variáveis 

- Periodicidade da compra 

- Forma e prazo 

1  Forma de pagamento 

2  Procedência do material 

- Responsabilidade socioambiental 

- Tempo como fornecedor 

                                                      
43

 Nota das autoras: Infelizmente foi deflagrado todo o processo neste universo e amostragem, 

porém, até o encerramento do prazo de entrega para o TCC, apesar da insistência das autoras, não 
houve devolutiva das respostas. 
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Universo 

O universo da pesquisa de opinião abrange apenas 11 fornecedores permanentes, 

por tais motivos, a pesquisa será feita censitária, com aplicação no total do universo. 

 

Tipo de Pesquisa 

Pesquisa de Opinião 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Questionário aberto 

 

Período de Aplicação 

Setembro de 2012 

 

7.3.2 Projeto de Pesquisa – Mídia Especializada44  

 

Problema 

Como o calçado Fernando Pires é avaliado pela mídia especializada em moda no 

Brasil? 

 

Variáveis 

- Critérios para Pauta 

                                                      
44

  Nota das autoras: Infelizmente foi deflagrado todo o processo neste universo e amostragem, 

porém, até o encerramento do prazo de entrega para o TCC, apesar da insistência das autoras, não 
houve devolutiva das respostas. 
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- Dificuldades de fontes nos segmentos calçadista e luxo 

- Avaliação do mercado nacional de calçados 

- Marcas brasileiras e estrangeiras como referência de calçados de moda de luxo 

 

Universo 

Principais mídias da capital paulista (impressos e eletrônicos). 

 

Amostra 

Não-Probabilística por Conveniência 

 

Tamanho da Amostra 

26 pessoas que trabalha em veículos impresso e eletrônicos de mídia especializada. 

 

Tipo de Pesquisa 

Pesquisa de Opinião 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Questionário 

 

Data de Aplicação 

Junho a Setembro de 2012 
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7.3.3 Projeto de Pesquisa – Clientes 

 

Problema 

Quais são as motivações que levam os clientes a consumir os calçados Fernando 

Pires? 

 

Hipótese 

As motivações que levam os clientes a consumir os calçados Fernando Pires são o 

design exclusivo, o trabalho artesanal, o conforto e o fato de ser um objeto de 

desejo. 

 

Variáveis 

 

- Frequência de Compra 

- Marcas concorrentes 

- Motivação para a compra  

- Modelo preferido 

- Qualidade do material do produto 

- Quanto tempo consome o produto Fernando Pires 

- Cliente Fernando Pires 

- Atratividade da vitrine 

- Atendimento dos vendedores 

- Mídias Sociais mais usadas 

- Idade/Sexo/Escolaridade/Média Renda Mensal/Bairro 
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Universo 

20 mil clientes cadastrados na empresa Fernando Pires e no perfil da empresa no 

Facebook. 

 

Tipo de Amostra 

Probabilística Estratificada 

 

Tamanho da Amostra 

200 clientes 

 

Tipo de Pesquisa 

Pesquisa de Opinião 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Questionário 

 

Período de Aplicação 

Setembro de 2012 
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7.3.3.1 Análise da Pesquisa de Opinião com Clientes 

 

Em um universo de 20 mil clientes cadastrados45 na e no perfil do Facebook, 

foi considerado 1% para amostra probabilística estratificada, correspondente a 200 

clientes. 

A coleta de dados ocorreu durante o mês de setembro e por meio de 

questionário com perguntas abertas e fechadas, com a base ferramenta Google 

Docs em meio eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

Os clientes somam 79% do sexo feminino e 21%, do masculino; tal dado 

revela que a parcela de público masculino consumidor não é representativa se 

considerar-se que a empresa também produz calçados para homens.  

                                                      
45

  Informação verbal do Fernando Pires em setembro de 2012. 
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Dos respondentes, a maioria encontra-se na faixa etária entre 18 e 30 anos – 

com 38%. As clientes na faixa de 51 a 60 anos somam 9% e consomem menos que 

a geração mais nova, entre 31 e 40 anos, totalizando 29%. 

Foi constatado um alto nível de escolaridade – 9% possuem mestrado; 14% 

cursaram pós-graduação e a grande maioria, com 53%, tem nível Superior 

Completo. Os 24% que possuem nível Superior Incompleto justifica-se porque a 

maioria está entre 18 e 30 anos – faixa etária média de pessoas ainda cursando 

graduação. 
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A média da renda mensal concentra-se em 49%, com renda entre R$10 a 

R$20 mil, seguidos de 34% com maior poder aquisitivo entre R$20 e R$25 mil. Já 

17% afirmaram não possuir renda própria.  

 

Foram entrevistados clientes de outras regiões brasileiras e o Estado com 

maior frequência é São Paulo, com 63%; em segundo lugar, Rio de Janeiro, com 
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22%; e Minas Gerais, com 6%. É importante ressaltar que a empresa possui clientes 

na Paraíba, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, entre outros 

Estados que representam 9%.  

 

Na região da Grande São Paulo, maioria, com 37%, reside no Morumbi. No 

Jardim Paulista, com 25%; e em Alphaville, com 12%. Locais que concentram 

pessoas com alto poder aquisitivo. 
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Quanto às Redes Sociais utilizadas, o Facebook foi unânime – a segunda 

mídia mais utilizada é o Youtube com 75%, seguido pelo Twitter com 62% e o 

Instagram utilizado por metade dos entrevistados. Entre as redes menos acessadas 

estão o Flickr para compartilhamento de fotos, a rede profissional LinkedIn e a 

plataforma blogging Tumblr com apenas 12%. 

A maior frequência de compra é quinzenalmente, com 38% das respostas; 

mensalmente, com 29%; e 12% compram calçados semanalmente. Compras 

trimestrais são realizadas por 21%. 
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A beleza foi apontada como fator mais importante na escolha do calçado para 

62%; outros dois itens igualmente relevantes são o conforto e design – ambos com 

50% cada. A marca não é um fator tão significativo para os consumidores, portanto, 

a empresa necessita investir em outras formas de relacionamento com seus 

públicos, além do tipo mercadológico. 

 

Além dos calçados Fernando Pires, 68% dos consumidores escolhem para 

comprar Christian Louboutin – marca internacional que leva o mesmo nome de seu 

designer. As marcas Schutz, com 53%; Alexandre Birman, com 43%; e Arezzo, com 

37%, fazem parte do mesmo grupo– Arezzo & Co. – e são lembradas pelos 

consumidores. Marcas internacionais, como Prada, Chanel, Miu Miu, são também 

concorrentes do Fernando Pires. Todas estas marcas possuem lojas em shoppings 

centers na capital São Paulo – o que contribui para evidenciar a marca perante o 

público. 
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A maioria busca calçados Fernando Pires pelo design diferenciado e 

exclusivo – 78%. Já o conforto, com 27%, é o ponto menos importante a ser levado 

em conta. 

 

Os scarpins, com 87%, são a preferência em modelos de calçados, seguidos 

de botas, com 37%. É importante destacar as sapatilhas em terceiro lugar de 
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preferência, com 25% – modelo que deve ser mais explorado nas criações de 

Fernando Pires. 

 

Existe unanimidade quanto ao material do calçado, pois 62% defendem o uso 

de materiais confortáveis para a confecção, seguido empatados com 25%: beleza, 

durabilidade, qualidade e materiais que sigam as tendências de moda. 
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Os clientes mais antigos, com mais de 10 anos, são a minoria – 12%. Tal 

realidade representa a maturidade das pessoas e a busca por modelos adequados à 

faixa etária mais velha: clientes que não suportam mais saltos vertiginosos e 

criações extravagantes. Se somarmos os 37% de clientes com dois e quatro anos de 

uso da marca e 35% entre 5 e 9 anos, temos chega-se ao total de 72% que 

compram em média há quatro anos os calçados da empresa. Já os novos clientes, 

com um ano de compras, representam 16%. 

 

Dos entrevistados, 91% costumam comprar na loja física enquanto 9% 

preferem adquirir os calçados virtualmente, pela plataforma e-commerce.  
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Dos que se dirigem à loja para comprar, 36% justificam ser por conta das 

novidades que não são oferecidas no e-commerce – atualmente, a plataforma 

oferece apenas coleções anteriores e bazar. É importante notar que 29% apontaram 

o estilo da loja como importante e 26% apreciam a experiência de comprar.  

 

Quatro questões focaram o atendimento e o ambiente físico da loja. A 

atenção do vendedor durante a experiência de compra é importante para 92% dos 

consumidores. 
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 Vitrina é considerada sem atrativos para 38% – destes 21% têm a atenção 

despertada raras vezes e 17% não se sentem atraídos. Por outro lado, 21% 

consideram a vitrina da loja atraente.  

 

A decoração do ambiente interno da loja interfere na compra para 73% dos 

consumidores, assim como 90% afirmaram que o modo como os calçados são 

expostos pode facilitar a escolha. Tais resultados apontam que é preciso realizar 

mudanças no ponto de venda. 
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7.4 Pesquisa de Apelo Visual 

 

7.4.1 Relatório da Pesquisa de Apelo Visual 46 

 

 Para que a Agência Luce Comunicação Estratégica pudesse propor um novo 

logotipo e adequação da identidade visual da empresa com a identidade corporativa, 

foi preciso aplicar a pesquisa de apelo visual. O objetivo foi mensurar a percepção 

que o público-alvo e especialistas em moda têm perante o logotipo da empresa 

Fernando Pires. Foi questionado o reconhecimento do logotipo, o ramo de atuação 

em que representa e sua simbologia; também foram feitas perguntas como faixa 

etária, profissão e sexo a fim de caracterizar o público em que a pesquisa foi 

aplicada. 

 

Público-Alvo 
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  Este tipo não precisa de um projeto de pesquisa de acordo com a disciplina Projetos 
Experimentais II ministradas pelo professor Iberê Sirna em novembro de 2012. 
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 A aplicação da pesquisa de opinião quantitativa realizou-se em uma amostra 

de 56 pessoas com questionário para verificação sobre a percepção do público-alvo 

quanto ao logotipo da empresa Fernando Pires. Foi aplicada no entorno da loja do 

cliente, região da Rua Oscar Freire, em São Paulo. 

Dos entrevistados, 79% são do sexo feminino e 21% do masculino. A 

pesquisa com ambos os sexos justifica-se porque a empresa oferece as duas linhas 

de calçados 

 

A faixa etária predominante está entre 20 a 30 anos – 31%, seguido por 27% 

entre 31 aos 40 anos; com apenas 8% dos entrevistados entre 61 e 70 anos. 
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A maioria é profissional liberal e com nível de escolaridade superior completo.  

Outras profissões aparecem com 12% empresários, seguido por 11% de advogados 

e um empate de 7% entre administradores e estudantes universitários. 

 

Das 56 pessoas respondentes, 96% afirmaram desconhecer o logotipo. 

Apenas 4% - duas pessoas – reconheceram o logotipo da empresa, sendo que uma 

delas é moradora vizinha à loja. Este dado aponta o nível de desconhecimento do 

logotipo, ainda mais se considerarmos que a pesquisa foi realizada no entorno da 

única loja do cliente. 
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Entre os 96% que desconhecem o logotipo, 19% apontaram Medicina e 

Moda, especificamente, Vestuário como a representação do símbolo; já 14% que 

logotipo não representa nada e nenhum ramo de atuação. É importante ressaltar 

que nenhum dos entrevistados identificou o segmento calçadista ou moda nesta 

área. 

A última questão abordou a percepção individual quanto às imagens do 

logotipo da empresa Fernando Pires; e que significam para cada pessoa. Foram 

registrados diversos significados e apenas os recorrentes estão considerados. Com 

20% das interpretações estão as formas geométricas, brincos, roupa de ginástica, 

violoncelo, aparatos cirúrgicos, serpente, barco, folha e até mesmo que lembra as 

“Relíquias da Morte”, da série Harry Potter. 

A maioria, com 18%, apontou que não significa Nada; outros 14% afirmaram 

ter formas semelhantes a uma silhueta ou corpo humano. Com 9% das respostas, a 

identificação é com o órgão genital feminino e outros 9% das pessoas visualizaram 

um manequim. Novamente nenhum dos entrevistados relacionou o logotipo ao 

segmento de calçados ou ao próprio acessório. 
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Especialistas em Moda 

 

 A pesquisa qualitativa com 20 especialistas em Moda, estudantes e 

professores da Universidade Anhembi-Morumbi, em São Paulo e Universidade 

Santa Cecília, em Santos, teve a finalidade de descobrir o apelo visual do logotipo 

perante atuantes no segmento. 

 A pesquisa realizou-se por meio eletrônico pelo aplicativo de mensagens do 

Facebook no qual constava o logotipo seguido das questões. 

Dos entrevistados, a maioria pertence ao sexo feminino com 75%, e 25%, do 

masculino. O público masculino representou uma porcentagem maior que ao da 

pesquisa com os clientes. 
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 A faixa etária entre 18 e 30 anos representa a maioria, com 65%, e incluem os 

estudantes e recém-formados em cursos de moda nas instituições de ensino 

citadas. Os profissionais mais ativos neste somam 30% da faixa etária entre 31 e 40 

anos.  

 

A profissão da maioria é na área de moda e com 30% atuando como 

professores nas universidades citadas, enquanto 25% são designers de moda. As 

demais profissões são: produtores de moda, stylist e jornalistas especializados. 
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Apenas 15% conheciam o logotipo e relacionaram ao cliente, e 85% 

desconhecem a empresa que representa. 

 

Dos 85% que desconhecem o logotipo, 20% apontaram a Medicina, seguidos 

de 15% para Gastronômico (restaurante japonês ou churrascaria).   
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Sobre sua simbologia, 20% disseram formas geométricas unidas. Com 15% 

das opiniões a imagem de um touro ou cabeça bovina; são lembradas também com 

15% o órgão genital feminino. Já 10% disseram simbolizar um calçado. 
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8 DIAGNÓSTICO 

 

 O principal problema da empresa Fernando A. Pires & Cia. Ltda. é a 

inexistência de critérios sólidos de gestão empresarial e de uma Comunicação 

Organizacional sistemática. Por esta razão, carece da implantação do Composto da 

Comunicação Organizacional Integrada, profissional, permanente e com ênfase no 

Planejamento Estratégico de Relações Públicas.  

Uma Comunicação Organizacional Integrada sistemática, por meio de um 

cronograma de ações de comunicação, e permanente, pois deve ser incorporada ao 

cotidiano da empresa. Desta maneira, fortalecerá a gestão do negócio. 

Aliadas à tal necessidade, existem deficiências na gestão empresarial que 

precisam ser corrigidas por ações administrativas, a fim de se alcançar o sucesso do 

negócio. 
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9 OBJETIVO GERAL 

  

O objetivo geral é implantar o Composto da Comunicação Organizacional 

Integrada segundo o Planejamento Estratégico de Relações Públicas. 

 

9.1 Objetivos Específicos 

 

 Aperfeiçoar a comunicação entre o cliente e os públicos de interesse; 

 Estruturar a comunicação de forma que contribua para a ampliação do 

negócio; 

 Preparar a empresa para os 25 anos de existência, a serem completados em 

2015. 
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10 ESTRATÉGIA GERAL 

 

A estratégia geral é estruturar a Comunicação Organizacional Integrada por 

meio das Relações Públicas e de sugestões de ações para a gestão empresarial e 

para o aperfeiçoamento do negócio. 

A estratégia geral será desenvolvida em duas fases: 

 

 1ª Fase: Implantação do Composto da Comunicação Organizacional 

Integrada para estruturação dos relacionamentos com os públicos de 

interesse e desenvolvimento de ações de comunicação, segundo o 

Planejamento Estratégico de Relações Públicas. 

 

 2ª Fase: Preparação da empresa para a comemoração dos 25 anos de 

existência. 
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11 IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

INTEGRADA 

 

As propostas apresentadas pela Luce Comunicação Estratégica estão 

inseridas em cada um dos compostos da Comunicação Organizacional Integrada; 

algumas delas contemplam mais de um de seus compostos: administrativa, interna, 

mercadológica e institucional. 

Ainda para dotar o negócio de uma gestão empresarial condizente com os 

objetivos de comunicação e as aspirações comerciais do proprietário, a Agência 

sugere outras ações de cunho administrativo. 

 

Ações de Relações Públicas: 

 

1 - Adequação da Identidade Visual 

2 - Assessoria Profissional de Relações Públicas 

3 - Confraternização de Final de Ano 

4 - Estande Fernando Pires 

5 - Fábrica e Loja, uma Única Empresa 

6 - FP nas Redes Sociais 

7 - Identidade Corporativa 

8 - Mailing List 

9 - Monitoramento de Mídia 

10 - Mural de Avisos 

11 - Newsletter Interno: FP Informa 

12 - Reciclarte 
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13 - Reestruturação do Site Institucional 

14 - Relacionamento com a Mídia 

15 - Reuniões 

16 - Vestir a Camisa 

 

Ações Administrativas: 

 

1 - Capacitação Gerencial para o Proprietário 

2 - Reestruturação da Loja 
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11.1 Adequação da Identidade Visual 

 

A identidade visual consiste no desenho gráfico elaborado a partir dos 

elementos que representam a identidade corporativa e que ordenam sua aplicação 

operacional na prática. Para Las Casas (2001, p.48), a “[...] criação da identidade 

visual corporativa culmina com a redação do manual de identidade visual e das 

normas de aplicação dos elementos básicos da identidade [...]”. 

 

Objetivos  

 Adequar o logotipo à identidade corporativa da empresa; 

 Padronizar e normatizar a identidade visual da empresa; 

 Orientar as formas corretas de utilização do logotipo; 

 Combater o desconhecimento em relação à empresa. 

 

Justificativa 

A pesquisa de apelo visual com o público de comportamento (consumidores) 

conclui que o logotipo atual é desconhecido pela maioria. Muitos relataram que as 

formas não simbolizam nada, entre outras respostas que podem ser vistas no 

Relatório da Pesquisa de Apelo Visual à página 167. Apresenta níveis baixos de 

reconhecimento e de baixa aceitação nas formas e uma imagem ultrapassada. 

Portanto, análise da identidade visual mostrou que os elementos utilizados em sua 

composição são antagônicos à imagem que deseja transmitir a este a outros 

públicos. A imagem da empresa deve conter elementos que representem o setor de 

atuação e valores como qualidade, exclusividade, criatividade e a tradição do Ofício 

de Sapateiro.  

A proposta de um logotipo segue tendência minimalista, a mesma identidade 

visual utilizada na reestruturação do site institucional. Para Schmitt (2002), este tipo 

de design gera a impressão global de exclusividade, motivo pelo qual é utilizado 

pelas principais marcas de moda de luxo.  
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Schmitt e Simonson (2002) defendem que se uma cor for utilizada de maneira 

consistente nos elementos de identidade da marca, torna-se parte da rubrica de uma 

empresa e facilita o reconhecimento. Para eles, cores de prestígio são preta, branca 

e dourada – já utilizadas no logotipo do cliente. Os tons serão mantidos para firmar 

as sensações de brilho, luxo e elegância e valorizar os calçados Fernando Pires. A 

tipologia também é importante na composição de um logotipo, Schmitt e Simonson 

(2002) afirmam que letras finas e altas proporcionam aspecto elegante. 

O manual de identidade visual é proposto para que a padronização das 

formas corretas e aplicação do novo logotipo. 

 

Públicos-alvos 

Todos os públicos. 

 

Descrição  

 O símbolo foi criado para fortalecer o nome do artista criador dos calçados e 

relacionando ao produto como uma forma estilizada de um calçado feminino. Cores: 

preta e dourada. 

 

Etapas Operacionais 

 Criação do novo logotipo; 

 Apresentação e aprovação pelo cliente; 

 Elaboração do Manual de Identidade Visual; 

 Transição do logotipo em aplicações da nova identidade visual de forma 

gradativa por meio de ações pontuais com a mídia e clientes, ao longo de 

2013; 

 Avaliação. 
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Prazo de Implantação 

Janeiro de 2013. 

 

Custo 

Custo inserido no contrato da Agência Luce Comunicação Estratégica com o cliente 

para assessoria e atribuições na área de comunicação. 

Criação do Logotipo e Manual de Identidade Visual: R$1.800,0047 

 

Peças – Manual de Identidade Visual 

 

Especificações gráficas: 

 

Formato: A5 220 x 148mm 

Material: Papel 180gr 

Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores 

Quantidade: conforme o necessário 
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  Fonte: Agência Éh!Propaganda, em outubro de 2012. 
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11.2 Assessoria Profissional de Relações Públicas 

 

A adoção de uma assessoria profissional de Relações Públicas é primordial 

para a implantação do Composto da Comunicação Organizacional Integrada na 

organização-cliente, bem como do acompanhamento e avaliação sistemática desta 

área. 

 

Objetivos  

 Implantar o Composto da Comunicação Organizacional Integrada; 

 Adotar o Planejamento Estratégico de Relações Públicas; 

 Avaliar sistematicamente a comunicação.  

 

Justificativa 

O relações-públicas é o profissional adequado para planejar e desenvolver a 

gestão estratégica da comunicação organizacional, em virtude de sua formação, 

assim como o relacionamento entre a organização e seus públicos. O comunicador 

contém aspectos de decisão, de relação de poder e comunicação, legitimando o 

poder decisório da organização frente a seus públicos. Desta maneira, a adoção do 

planejamento estratégico promove diversos benefícios para a empresa Fernando 

Pires carente de sistematização e profissionalização. 

 

Públicos-alvos 

O proprietário, enquanto empresário e gestor do seu próprio negócio, e os demais 

públicos de interesse. 
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Descrição 

Contratação da Agência Luce Comunicação Estratégica, constituída por três 

bacharéis em Relações Públicas, na forma de pessoa jurídica a fim de que as 

profissionais implantem o Composto da Comunicação Organizacional Integrada por 

meio de ações. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação da proposta ao cliente; 

 Contratação da Agência Luce Comunicação Estratégica; 

 Avaliação dos resultados. 

 

Prazo de Implantação 

Dezembro de 2012 a janeiro de 2013. 

 

Custos 

Contrato de prestação de Serviços na Área de Comunicação Organizacional, ao 

custo mensal de R$7.920,0048.  
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  Valor estimado com base em consulta ao Conselho Regional de Profissionais de Relações 

Públicas – 2ª Região/SP/PR em contato telefônico em outubro de 2012 sobre remuneração de 
profissional liberal de Relações Públicas e nos honorários de agências de comunicação de Santos 
(novembro/2012). 
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11.3 Confraternização de Final de Ano 

 

Os eventos excepcionais representam oportunidades de relacionamento e 

são promovidos a fim de equacionar temas de interesse do público-alvo. Este tipo de 

técnica de comunicação dirigida aproximativa permite que sejam estabelecidas 

relações pessoais diretas entre a empresa e os públicos de interesse. 

 

Objetivos  

 Estreitar vínculos e relacionamento entre os empregados; 

 Comemorar o final de um ano de trabalho. 

 

Justificativa 

Ações de confraternização entre empregados fortalecem o relacionamento; 

tornam o clima organizacional mais agradável e promovem a integração. Com 

empregados satisfeitos é possível aumentar a produtividade e o clima 

organizacional. 

 

Públicos-alvos 

Empregados da fábrica e loja. 

 

Descrição 

Promoção de um evento de confraternização de final de ano com todos os 

empregados, gerentes e o proprietário da empresa em local de fácil acesso para 

todos. Será data próxima às festas de final de ano e consiste em um jantar informal 

realizado no sábado antes da véspera do Natal. Apesar de a data ser na temporada 

de vendas, por ser em um sábado à noite, a realização do evento não afetará as 

vendas. 
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Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação do cliente; 

 Escolha do local onde se realizará a confraternização; 

 Elaboração do convite e cartaz para o quadro de avisos; 

 Entrega dos convites; 

 Divulgação do evento no Mural de Avisos da fábrica e Newsletter para os 

empregados da loja; 

 Documentação fotográfica do evento; 

 Avaliação. 

 

 

Prazo de Implantação 

Dezembro de 2013. 

 

Custo 

Reserva do local – Churrascaria com rodízio e música ao vivo: R$63,00 por pessoa 

Convites: R$3,8049 unidade 

Total para 30 pessoas: R$2.004,00 
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  Fonte: Laços Perfeitos – Papelaria Personalizada. 
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Convite 

 

 

 

 

 

Especificações gráficas: 

 

Formato: 170 x 110 mm 

Material: Papel Couchê 180gr 

Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores 

Envelope: Color plus preto 180gr 

Quantidade: 30 unidades 
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Cartaz 

Especificações: 

Formato: 297 x 210 mm    Material: Sulfite 90gr    Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores    Quantidade: 1 unidade 
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11.4 Estande Fernando Pires 

 

O estande de vendas é o recinto reservado que itinera e possibilita apresentar 

desde informações institucionais à venda de produtos em uma só “experiência”. Os 

eventos que reúnem estandes de empresas agregam com a experiência do contato 

de públicos de interesse com a empresa sob a influência de elementos que 

complementam o networking, como por exemplo, a disposição de produtos e 

lançamentos, ações específicas que podem ser estudadas e aplicadas durante o 

período de participação do estande da empresa no evento; o que gera 

automaticamente o crescimento não só das vendas, como também dos novos 

contatos e públicos que podem ser atingidos. 

 

Objetivos  

 Proporcionar experiência a partir do espaço físico que represente a empresa; 

 Criar recinto reservado para ponto de venda itinerante; 

 Estreitar relacionamento com potenciais consumidores frequentadores de 

feiras e eventos do mercado da moda de luxo; 

 Atrair públicos potenciais para networking in loco; 

 Dispor informações institucionais; 

 Apresentar novos produtos. 

 

Justificativa 

O cliente não dispõe de estrutura modelo para montagem do espaço da 

empresa em evento. 
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Públicos-alvos 

Públicos e potenciais consumidores do mercado da moda de luxo. 

 

Descrição 

Criar estande institucional para divulgação da empresa e de vendas em 

eventos do mercado da moda de luxo com objetivo de estreitar o relacionamento 

com novos públicos e potenciais consumidores a partir do networking que se 

estabelece nos eventos que reúnem empresas do mesmo universo.  

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Contato da Agência Luce Comunicação Estratégica com fornecedores deste 

ramo; 

 Produção de materiais institucionais; 

 Seleção e treinamento de pessoal para atendimento no local. 

 

Prazo de Implantação 

Abril a setembro de 2013 

 

Custo 

Estande: R$26.000,0050 
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 Preço sugerido pelo profissional Jaime Calixto - Arquiteto Associados, em outubro de 2012. 
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Estande 

 

 Projeto gráfico do estande elaborado pela Luce Comunicação Estratégica 

com assessoria profissional do arquiteto Jaime Calixto - Arquitetos 

Associados. 
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11.5 Fábrica e Loja, uma Única Empresa 

 

As visitas programadas são atividades deliberadas a fim de estabelecer um 

contato pessoal com a empresa, “[...] é um veículo bem apropriado para o trabalho 

de relacionamento, no instante em que são estabelecidos procedimentos de 

diálogos [...]” (FORTES, 2003, P.334). Esta técnica pode ser empregada para o 

público interno (de comportamento) para apoio ao processo de integração de novos 

empregados, assim como em ocasiões pontuais ou especiais como apresentação de 

novas instalações ou filiais. 

 

Objetivos  

 Integrar os empregados da fábrica em São Vicente e da loja em São Paulo; 

 Tornar os ambientes de trabalho conhecidos entre os empregados; 

 Proporcionar melhor conhecimento sobre o funcionamento da empresa. 

 

 

Justificativa 

Os empregados da fábrica de São Vicente, em sua maioria, nunca tiveram a 

oportunidade de conhecer a loja em São Paulo, local em que os calçados 

confeccionados por eles são colocados à venda. Em contrapartida, os empregados 

da loja não conhecem o processo de fabricação dos calçados.  

 

Públicos-alvos 

Empregados. 
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Descrição 

A visitação à loja em São Paulo será quinzenal com um dia fixo: às quartas-

feiras. Será um grupo de três a quatro empregados da fábrica, com o transporte de 

responsabilidade do cliente Fernando Pires (seu próprio veículo). Ao chegar à loja, 

serão recebidos pelos vendedores para conhecer as instalações e passar um tempo 

observando o movimento da loja. 

Os empregados da loja serão levados em duplas pelo Fernando Pires às 

segundas-feiras para que possam conhecer o processo de fabricação dos calçados. 

Ambas as visitas terminam em um almoço. A avaliação será durante a primeira 

reunião subsequente. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação da proposta para aprovação do cliente; 

 Elaboração do cronograma de visitas de acordo com a rotina dos empregados 

e disponibilidade do transporte; 

 Elaboração do roteiro de visitação da fábrica e escolha do local para o 

almoço; 

 Realização das visitas; 

 Documentação fotográfica das visitas;  

 Avaliação durante as reuniões deliberativas; 

 Avaliação da ação pelo cliente Fernando Pires. 

 

Prazo de Implantação 

Março a Maio de 2013. 

 

Custo  

- Despesa de transporte e almoço 

Custo total de sete visitas: R$1.600,00 
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Formas e Peças de Divulgação 

 

O critério adotado para o cronograma de visitação foi idade e função exercida, 

para que a fábrica não fique desfalcada.  

 

 Cronograma de Visitação dos empregados da fábrica para a loja: 

 

06/03 – Manoel Lima Silva (Almoxarifado); Ronaldo Torres (Preparador); Adailton 

Rodrigues da Costa (Pespontador);  

 

20/03 – Carlos Alberto Ferreira Santos (Saltos); João Nascimento de Souza 

(Modelista); Airton Torres (Pespontador); José Bonfim de Jesus (Montador). 

 

03/04 – Wilson Gomes de Souza (Solador); Luiz Carlos Cuamiso (Cortador); 

Márcia Mota Aurélio (Pranchamento). 

 

17/04 – Ivone Felipe de Lima (Preparadora); Luís Gonzaga Sobrinho (Montador); 

Marlene Torres Gomes (Pespontadora). 

 

01/05 – Não haverá visitação, pois é feriado. 

 

08/05 – Guarilene dos Santos (Expedição); Cintia Vericia Vieira Gouveia 

(Preparadora); Francisco Dantas da Gama (Montador). 

 

 Cronograma de Visitas dos empregados da loja para a fábrica: 
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13/05 – José Luiz Amoroso (Gerente); Marcia Rosemary Ferreira (Vendedora) 

 

27/05 – Marcelo Velasquez (Vendedor); Robinaldo da Silva Alves (Vendedor) 

 

 Cartaz para Mural de Avisos 

 

Especificações gráficas: 

 

Formato: 297 x 420 mm 

Material: Sulfite 90gr 

Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores 

Quantidade: 1 unidade 
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Cartaz  
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11.6 FP nas Redes Sociais 

 

As Redes Sociais são canais na Internet que permitem a construção de perfis 

públicos ou semi-públicos, articulação de uma lista de usuários em que 

compartilham uma conexão e vidas pessoais, assim como a possibilidade de ver e 

navegar sobre a lista de conexões realizadas por outros, dentro de um mesmo site 

ou sistema (BOYD; ELLISON, 2007). Os Microblogs como o Twitter – plataforma de 

troca de mensagens de até 140 caracteres – e sites de compartilhamento de 

conteúdo em vídeo como o Youtube se popularizaram a partir de 2008. 

Já o termo Mídia Social se refere a ferramentas eletrônicas com baixo custo e 

alta acessibilidade que permitem a publicação e o acesso a informações por 

qualquer pessoa a fim de colaborar para um esforço comum ou construir 

relacionamentos (JUE, Arthur L.; MARR, Jackie Alcalde; KASSOTAKIS, Mary Ellen, 

2010).   

 

Objetivos  

 Criar e manter canais de comunicação efetivos entre a empresa e os públicos 

de interesse; 

 Aproximar a empresa dos públicos de interesse; 

 Oferecer oportunidade para comunicação em tempo real; 

 Manter os públicos de interesse atualizados sobre a empresa; 

 Promover a interatividade por meio de ações e publicações periódicas. 

 

Justificativa 

 O cliente não utiliza das Redes e Mídias Sociais de forma institucional como 

canais de relacionamento para obtenção de um feedback positivo de seus públicos 

de interesse. É preciso utilizar tais canais para a visibilidade e divulgação das ações 
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e realizações da empresa de modo abrangente, também possibilitar a participação 

dos públicos em ações interativas e criativas que envolvam não apenas, mas 

também, as principais informações e novidades sobre o segmento de mercado onde 

está inserido.  

 

Públicos-alvos 

Públicos de interesse e internautas em geral. 

 

Descrição 

Inserir o cliente e estruturar a participação dos públicos nas principais redes 

sociais e canais midiáticos na Internet por meio das ferramentas digitais. Criação de 

um canal no Youtube que agrupe as coberturas dos eventos em que a empresa 

participa como os principais desfiles e coleções passadas. Criar o perfil da empresa 

no Twitter e reestruturar a fanpage do Facebook. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Implantação da ação pela Agência Luce Comunicação Estratégica; 

 Reestruturação da fanpage do Facebook; 

 Criação do perfil da empresa no Twitter; 

 Criação do canal do Youtube; 

 Definição e elaboração de conteúdo interativo para alimentação das redes e 

mídias; 

 Divulgação online e sobre as redes e mídias; 

 Divulgação em material impresso sobre as redes e mídias; 
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 Atualização e monitoramento constantes; 

 Avaliação e mensuração dos resultados. 

 

Prazo de Implantação 

Janeiro de 2013. 

 

Custo 

Criação e estruturação das Redes e Mídias Sociais: R$2.200,0051 

 

Formas e Peças de Divulgação 

 

 Conteúdo da Fanpage do Facebook:  

- Produção da imagem de capa; 

- Produção de imagens para os álbuns fotográficos para apresentação das coleções 

feminina e masculina; 

- Categorias do aplicativo de álbuns do Facebook: linha clássica Fernando Pires; 

eventos; desfiles; coleções; lançamentos. 

- Aplicativo “Agenda de eventos” com os principais acontecimentos e a participação 

em eventos; 

- Dicas e curiosidades sobre moda acompanhadas de ilustrações de autoria 

Fernando Pires como referência da moda; 

- Divulgação de novidades do segmento; 

- Atendimento ao público com retorno da empresa em até três dias; 

                                                      
51

  Valor cobrado pela agência High Design em outubro de 2012. 
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-Promoção de vendas, descontos, outlet. 

 

 Conteúdo do Perfil do Twitter: 

- Logotipo da empresa como imagem de perfil; 

- Escolha da imagem do background; 

- Publicações de acordo com as novidades da empresa, lançamentos e descontos. 

- Conteúdo relacionado à fanpage do Facebook. 

 

 Criação do Canal do Youtube: 

- Produção do Canal do Youtube; 

- Disponibilidade de equipe com fotógrafo, cinegrafista e editor para cobertura nos 

eventos em que a empresa participa, para registro e publicação do material já 

produzido e editado no canal do Youtube; 

- Dicas sobre moda e calçados; 

- Dicas sobre tipo adequado de calçado para cada ocasião e conservação. 
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Facebook – Atual 
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Facebook – Proposto 



226 

 

 

Twitter – Atual 
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Twitter – Proposto 
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Youtube – Proposto 
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11.7 Identidade Corporativa 

 

A identidade Corporativa é composta por três elementos que definem a 

empresa: missão, visão e valores. A missão organizacional é “A proposta para a 

qual, ou a razão pela qual, uma organização existe.” (ANDRADE, 1996, p.77).  O 

desenvolvimento da missão cabe ao profissional de Relações Públicas, pois é 

preciso analisar o ambiente e conduta da empresa para se definir a missão de modo 

que afete positivamente aos seus públicos (ANDRADE, 1996).  

Já os valores “[...] são os princípios, os padrões, as ações que as pessoas 

representam numa empresa, que elas considerem naturalmente válidos e de 

máxima importância.” (SCOTT; JAFFE; TOBE, 1998, p.4), portanto, devem estar 

presentes no cotidiano como norteadores de comportamento da empresa. 

Por fim, a visão permeia as aspirações da empresa para o futuro baseada na 

realidade atual; permite explorar as possibilidades e torna-se a estrutura orientadora 

no momento das escolhas, metas e compromissos (SCOTT; JAFFE; TOBE, 1998). 

 

Objetivos  

 Definir missão, visão e valores para a empresa Fernando Pires; 

 Tornar conhecida a missão, visão e valores perante os públicos de interesse; 

 Nortear o caminho que a empresa deseja seguir e orientá-la para projeção 

futura; 

 Orientar as ações institucionais da empresa. 

 

Justificativa 

 O sócio-proprietário revelou que sua organização não possui ainda definidas 

a missão, visão e valores. Nos contatos semanais, a Agência Luce Comunicação 

Estratégica levantou informações importantes sobre a finalidade da empresa, assim 

como  valores que deve, definir a identidade corporativa da Fernando A. Pires & Cia. 

Ltda. 
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 A Luce Comunicação Estratégica entende que a missão da empresa 

Fernando Pires é criar e produzir calçados artesanais que associem arte e 

originalidade para seus consumidores.  A empresa surgiu para revelar o artista, 

criador do produto. A visão desejada pelo cliente é ser referência na confecção de 

calçados artesanais com sofisticação, luxo e exclusividade. 

 

Públicos-alvos 

Todos os públicos. 

 

Etapas Operacionais 

 Construção de missão, visão e valores a partir da atividade e da conduta da 

empresa; 

 Apresentação e aprovação pelo cliente; 

 Divulgação da missão, visão e valores em peças institucionais para seus 

públicos de interesse. 

 

Prazo de Implantação 

Dezembro de 2012. 

 

Custo 

Elaboração da Missão, Visão e Valores – Custo inserido no contrato da Agência 

Luce Comunicação Estratégica com o cliente para assessoria e atribuições na área 

de comunicação. 
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Propostas 

 

Missão: Produzir calçados exclusivos em design e matéria-prima, confeccionados 

artesanalmente, preservando a tradição do ofício de sapateiro. 

 

Visão: Ser reconhecida como empresa referência em confecção artesanal de 

calçados exclusivos em design e matéria-prima. 

 

Valores:  

- Qualidade 

- Exclusividade 

- Criatividade 

- Responsabilidade Sócio-Ambiental 

- Tradição do Ofício de Sapateiro preservado 
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11.8 Mailing List 

 

Para Barbosa e Rabaça (1987, p.378), o mailing list consiste em uma 

“Relação de nomes e endereços para envio de correspondência, publicações, 

material promocional ou informativo, etc.”. Trata-se de um cadastro dos públicos de 

interesse, atualmente, o mailing list pode ser informatizado.  

 

Objetivos  

 Manter uma lista de informações e outros dados atualizada; 

 Estreitar o relacionamento com os públicos de interesse;  

 Divulgar informações, novas coleções de calçados e promoções; 

 Contatar estes públicos quando necessário. 

 

Justificativa 

O mailing list é uma ferramenta importante para a gestão do negócio, 

mercadológica e institucionalmente porque possibilita catalogar dados básicos sobre 

os públicos de interesse das organizações para contato e divulgação de informações 

sobre a empresa, produtos, promoções, eventos, entre outros assuntos. 

 

Públicos-alvos 

1) Proprietário e gestores operacionais 

2) Públicos de interesse 

 

Descrição 

Estruturação e atualização dos dados sobre os públicos de interesse do 

cliente. No caso dos clientes – a chamada carteira de clientes será feita a partir das 
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fichas cadastrais informatizadas já existentes e também pelos dados dos novos 

clientes no momento da compra na loja. 

Também serão catalogados os fornecedores, autoridades, órgãos e entidades 

do segmento coureiro calçadista e comércio para facilitar a comunicação 

administrativa. Outro público a ser cadastrado é a mídia especializada e produtores 

de moda para o envio de material de comunicação mercadológica e institucional. Os 

empregados também deverão fazer parte do mailing list para que o proprietário e 

gerentes possam estar sempre em contato com dados atualizados. 

O AWeber é um site para mailing list que  oferece serviços como 

administração da lista de contatos, integração com o Twitter e Facebook, 

respondedores automáticos e relatórios com estatísticas de recebimento. A 

manutenção da lista de contatos é automática, assim como a remoção de e-mails 

inválidos, é preciso apenas adicionar os novos contatos e organizar as categorias 

das listas. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Inscrição no site AWeber e pagamento da primeira mensalidade; 

 Organização dos clientes já cadastrados; 

 Coleta de informações com os novos clientes; 

 Organização das informações novas em documento online; 

 Coleta de informações dos demais públicos a serem cadastrados na lista do 

AWeber; 

 Atualização feita pelos empregados na loja junto aos clientes, no ato da 

compra e, posteriormente, pelo gerente de São Paulo – responsável por 

adicionar os dados no AWeber; 

 Atualização bimestral dos dados dos demais públicos; 

 Avaliação. 

 

 

http://www.aweber.com/
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Prazo de Implantação 

Março de 2013. 

 

Custo 

AWeber52: U$1 – inscrição no site 

Mensalidade Anual AWeber: U$ 194  

Total: R$ 395,00 

(conversão feita com base no dólar a R$2,02 em 30/10/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
52

  Fonte: preços em Dólar no site AWeber, em outubro de 2012 (AWEBER, 2012) 
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Modelo da Ficha de Cadastro de Clientes 

 

 

Especificações Gráficas: 

 

Tamanho: 195 x 121 mm 

Material: Papel sulfite 90gr 

Cores: 4x4 cores 

Impressão: Digital 

Quantidade: conforme o necessário 
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11.9 Monitoramento de Mídia 

 

De acordo com Barbosa e Rabaça (1987), o clipping é um serviço de 

apuração, coleção e mensuração de matérias em diversos veículos sobre uma 

determinada empresa. Pode ser impresso e eletrônico. 

 

Objetivos  

 Quantificar e analisar o tipo de exposição da empresa e do proprietário 

Fernando Pires nos veículos de comunicação; 

 Analisar a quantidade de assuntos relacionados ao cliente; 

 Registro para a memória institucional. 

 

 

Justificativa 

Além de um arquivo de informações sobre a memória institucional do cliente, 

o clipping servirá como uma seleção e análise das matérias publicadas na mídia 

como uma fonte de conhecimento sobre a imagem e repercussão, do mesmo modo 

que poderá ser medido o retorno de mídia diante das ações de relacionamento. 

Pode ser utilizado como arquivo para elaboração de relatórios, projetos futuros e 

evidência a ser apresentado para possíveis parceiros comerciais. 

 

Públicos-alvos 

Fernando Pires, gerentes comerciais e parceiros potenciais. 

 

Descrição 

Até hoje a empresa Top Clip Monitoramento e Informação é responsável por 

selecionar as matérias que envolvem os produtos e o designer Fernando Pires, em 
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meio impresso ou eletrônico. Sob a responsabilidade da Luce Comunicação 

Estratégica, será analisado em conjunto com o proprietário, a fim de mensurar a 

exposição da empresa, a opinião pública e elaboração de relatórios estatísticos. Por 

fim, as matérias serão arquivadas em categorias como memória institucional, são 

elas: 

- Citação 

- Pautas sugeridas 

- Fonte espontânea 

- Publicidade institucional 

- Publicidade mercadológica 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação do cliente; 

 Pagamento mensal para a empresa de clipagem Top Clip Monitoramento e 

Informação; 

 Orientação da empresa terceirizada em clipagem para acompanhamento da 

presença da Fernando Pires nos veículos de acordo com os tipos de registro 

na mídia; 

 Quantificação semanal das matérias sobre a Fernando Pires; 

 Análise dos conteúdos; 

 Elaboração de relatório mensal sobre; 

 Arquivo do clipping nas categorias; 

 Avaliação 

 

Prazo de Implantação 

Janeiro de 2013. 
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Custo 

Custo inserido no contrato da Agência Luce Comunicação Estratégica com o cliente 

para assessoria e atribuições na área de comunicação. 

Mensalidade Top Clip Monitoramento e Informação: R$400,00 
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Modelo de clipping para mídia impressa 
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Modelo de clipping para mídia eletrônica 
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11.10 Mural de Avisos 

 

O mural é um espaço de comunicação dirigida escrita que permite a 

comunicação em pequenas e médias empresas, a fim de figurar como elemento 

imprescindível ao bom andamento das atividades empresariais. Para isso, é 

necessário conhecer o público para o qual as informações serão destinadas, bem 

como seu nível de entendimento e repertório (FORTES, 2003). Os avisos são um 

tipo de “Comunicação curta de caráter oficial, acompanhada ou não de ilustrações. 

Constantemente aplicados nas informações administrativas que exigem rapidez e 

flexibilidade [...]” (FORTES, 2003, p. 256). 

 

Objetivos  

 Implantar um espaço oficial e permanente para divulgação de informações 

internas, administrativas e institucionais; 

 Manter os empregados informados sobre o cotidiano da empresa e outros 

assuntos que afetam o negócio e a esse público. 

 

Justificativa 

O mural consiste em uma proposta de Comunicação Organizacional Integrada 

de caráter interno e administrativo. É um espaço para a comunicação oficial da 

empresa, pois a fábrica não possui nada desse tipo. 

 

Públicos-alvos 

Empregados da fábrica. 
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Descrição 

O mural de avisos ficará afixado ao lado do registro do ponto na fábrica para 

que todos possam visualizá-lo. As informações sobre a empresa serão afixadas pela 

gerente da fábrica, Rosana Pires, após a liberação do proprietário. A periodicidade 

deve ser semanal. 

O mural será terá os seguintes conteúdos: 

- É importante saber – normas administrativas, dicas de seguranças, entre 

outros. 

- Em Produção: especificações dos calçados em produção no período e 

tarefas a serem realizadas. 

- Assuntos discutidos: resultado final das reuniões semanais 

- Comunicados Gerais 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da proposta pelo cliente; 

 Orientação da proposta para execução pela gerente da fábrica e proprietário; 

 Aquisição do mural de avisos; 

 Afixação do mural de avisos; 

 Organização das editorias e informações; 

 Criação do layout para as informações; 

 Atualização semanal feita pelo gerente da fábrica sob orientação do 

proprietário. 

 

Prazo de Implantação 

Dezembro de 2012. 
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Custo 

Mural - Formato 1,20x90; Material cortiça com moldura de alumínio ALC-90120 Easy 

Office53: R$68,70 

Alfinetes coloridos para mapa Chaparrau BT 50 UN54: R$6,99 

Total: R$ 75,69 

 

Exemplificação do Mural 

 

 

 

 

                                                      
53

  Fonte: filial de Santos da loja Kalunga em Outubro de 2012. 
54

  Fonte: filial de Santos da loja Kalunga em Outubro de 2012. 
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11.11 Newsletter Interno 

 

O newsletter é um boletim informativo com notícias ou mensagens de 

interesse para um público restrito (BARBOSA; RABAÇA, 1987). Seu texto pode ter 

caráter jornalístico para assinantes ou institucional como instrumento de 

comunicação empresarial para o público interno. Sua veiculação é feita por meio 

eletrônico via e-mail ou intranet. 

 

Objetivos  

 Criar um espaço em meio eletrônico para divulgar informações 

administrativas e institucionais mais urgentes; 

 Informar aos empregados sobre as últimas notícias ou mudanças que não 

foram pauta nas reuniões quinzenais; 

 Tornar mais efetivo o relacionamento entre empregado e empregador – 

criando clima social interno, gerando a participação ativa da direção e do 

corpo funcional no gerenciamento organizacional, mediante troca de 

comunicação em níveis verticais e horizontais. 

 

Justificativa 

A newsletter é uma maneira ágil para informar aos empregados da loja da 

São Paulo sobre os acontecimentos na empresa, deliberações em reuniões, 

eventos, normas, regras e comunicados gerais. Os empregados da loja são em 

menor número e possuem acesso diário à Rede de Internet, portanto, estão 

familiarizados com o meio eletrônico. 

 

Públicos-alvos 

Empregados da loja de São Paulo. 
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Descrição 

A newsletter apresentará um resumo dos acontecimentos semanais na 

empresa. Conterá as deliberações das reuniões semanais, normas e regras, 

aniversariantes do mês e comunicados de caráter geral. Todas as informações 

serão de conhecimento prévio do proprietário. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da proposta pelo cliente; 

 Criação do layout; 

 Captação das informações; 

 Envio semanal pelo gerente da loja, sob orientação da Agência Luce 

Comunicação Estratégica; 

 Envio pelo programa de mailing aos empregados da loja; 

 Avaliação. 

 

Prazo de Implantação 

Dezembro de 2012. 

 

Custo 

Elaboração do layout da newsletter: R$900,0055 

 

 

 

 

 

                                                      
55

 Fonte: agência Éh!Propaganda em Outubro de 2012. 
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Modelo de Newsletter 
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11.12 Reciclarte 

 

O conceito dos 3Rs –  Reduzir, Reutilizar e Reciclar –  sintetiza a importância 

da coleta seletiva em todos os ambientes, e sua aplicação no cotidiano de modo, a 

contribuir efetivamente para a sustentabilidade ambiental. A coleta seletiva consiste 

no recolhimento de materiais recicláveis por meio da separação dos tipos de 

resíduos, evitando-se a contaminação e facilitando o processo de reciclagem.   

 

Objetivos  

 Atender à sugestão dos empregados apresentação na Auditoria de 

Comunicação; 

 Criar uma atitude favorável em prol da sustentabilidade na empresa; 

 Ampliar e consolidar uma consciência de qualidade em relação aos serviços, 

legitimando a idoneidade da empresa; 

 Coletar os materiais que não serão mais utilizados de maneira correta; 

 Despertar a consciência ambiental nos empregados para multiplicação das 

atitudes e comportamentos aceitáveis juntos aos familiares. 

 

Justificativa 

A empresa não demonstra preocupação com a questão ambiental, 

principalmente, com os resíduos sólidos dos materiais utilizados na produção dos 

calçados; com exceção do uso de garrafas pet para guardar ferragens e peças em 

metal. A Auditoria de Comunicação com os empregados revelou que eles aprovam 

ações voltadas para a responsabilidade com o meio ambiente, inclusive, sugeriram a 

coleta seletiva. 

 

Públicos-alvos 

Empregados da fábrica. 
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Descrição 

Serão instalados seis recipientes para a coleta dos resíduos de acordo com 

as cores padronizadas de reciclagem; serão seis recipientes no térreo da fábrica e 

mais seis no primeiro andar.  

 Azul - Papel/Papelão  

 Amarela - Metal  

 Verde - Vidro 

 Vermelha - Plástico 

 Preta -  Couro 

 Composteira - Lixo orgânico e madeira/serragem 

O programa de coleta seletiva na cidade de São Vicente é responsabilidade 

da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi). Quinta-feira é o dia 

de recolhimento no bairro Parque Bitaru, onde a fábrica está localizada56. A 

Codesavi se responsabiliza pelo recolhimento de metal, plástico, vidro e papel.  

A composteira doméstica é um sistema reciclagem de resíduos orgânicos no 

qual minhocas e microorganismos transformam os restos de alimentos em adubo e 

chorume para agricultura. O sistema é prático, compacto, higiênico e de fácil 

manuseio, também não produz odores e não atrai insetos ou animais. Os resíduos 

orgânicos são despejados e acima deles, a serragem – a composteira tem 

capacidade para dois litros de resíduos por dia. A cada dois meses, o adubo natural 

e chorume produzidos serão retirados da composteira e doados ao Horto Municipal 

de São Vicente e de Santos. 

Os restos de couro serão armazenados em uma lixeira basculante e a cada 

dois meses serão enviados para a empresa CouroEcol – única recicladora 

autorizada de resíduos de couro no Estado de São Paulo57.  

                                                      
56

 Fonte: Informações obtidas em outubro de 2012 no site da Companhia de Desenvolvimento de São 
Vicente - Codesavi (http://www.codesavi.com.br).  
57

  Título conferido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) em 2009. A matéria-

prima da CouroEcol é proveniente de doações das indústrias coureiro-calçadistas que destinam à 
empresa resíduos que teriam um custo de R$180,00 por tonelada de couro para descarte em aterro 
sanitário público. Tem como projeto pioneiro a fabricação de tijolos e blocos produzidos com retalhos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Compra dos recipientes para coleta; 

 Compra da composteira doméstica; 

 Elaboração do adesivo FP Recicla; 

 Afixação dos adesivos nos recipientes; 

 Divulgação do mural de avisos, newsletter e nas reuniões quinzenais; 

 Colocação dos recipientes nos lugares designados; 

 Depósito dos resíduos para recolhimento pela Codesavi nos dias designados; 

 Recolhimento dos resíduos da composteira a cada dois meses para enviar ao 

Horto Municipal de São Vicente e Orquidário Municipal de Santos pela 

gerente da fábrica; 

 Recolhimento dos retalhos de couro a cada dois meses e envio para a 

empresa CouroEcol pela gerente da fábrica; 

 Avaliação 

 

Prazo de Implantação 

Janeiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
e raspas de couro – enquanto um bloco de concreto convencional pesa sete quilos, o de resíduos de 
couro pesa três quilos, resiste a 300 quilos de carga e 100 blocos empilhados. 
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Custo 

Kit Sanremo com quatro recipientes para coleta, tipo seletivas basculantes: 
R$179,0058 

(Capacidade de 60L) 

Lixeira basculante Sanremo – Cor Branca: R$43,8059 

(Capacidade de 60L) 

Composteira Doméstica Tamanho GG com Minhocas Californianas: R$278,00 

 

Custo Total: R$ 723,60 

 

 

Kit Sanremo                            Lixeira Basculante                Composteira  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58

  Fonte: filial de Santos da loja Kalunga em Outubro de 2012. 
59

  Fonte: filial de Santos da loja Kalunga em Outubro de 2012. 
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Adesivos  
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Especificações gráficas: 

Formato: 207 x 76 mm 

Material: Vinil adesivo 

Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores 

Quantidade: 6 unidades 
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Cartaz para Mural de Avisos 
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Especificações gráficas: 

 

Formato: 297 x 420 mm 

Material: Sulfite 90gr 

Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores 

Quantidade: 1 unidade 
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11.13 Reestruturação do Site Institucional 

 

Um site consiste em um conjunto de páginas relacionadas entre si com textos, 

imagens, vídeos, sons ou animações digitais em um mesmo endereço na internet. 

Atualmente, os sites podem ter diversos propostos para uma empresa como 

gerenciamento de Relações Públicas, fornecimento de informações e serviços sobre 

a empresa, serviço ao consumidor, vendas diretas, entre outros (SCHMITT; 

SIMONSON, 2002). 

 

Objetivos  

 Implantar a interatividade com os públicos-alvos; 

 Tornar conhecida a memória e história institucionais; 

 Utilizar como ferramenta de aproximação com os públicos de interesse; 

 Manter seus públicos atualizados; 

 Estabelecer um e-commerce consolidado e oficial para a empresa Fernando 

Pires. 

 

Justificativa 

O site institucional é um veículo digital de divulgação que atinge diversos 

públicos. Faz-se necessário sua reestruturação e adequação ao conteúdo oferecido. 

Atualmente, em termos de conteúdo, o site não possui uma área destinada à 

identidade corporativa da empresa e área para imprensa; a loja virtual está em outro 

endereço eletrônico com visualização desordenada, as coleções não estão em 

destaque e o produto artesanal não é valorizado. A questão estética também está 

comprometida. Afinal, não mantém uma identidade visual fixa, a cada mês o site 

apresenta novas cores para os botões de acesso e logotipo.  
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A estética deve ser questionada – o site atual60 tem como predominância tons 

da escala de cinza e laranja e homenagem à estação Primavera/Verão, de acordo 

com Schmitt e Simonson (2002, p.111) “Além de mera identificação e associação, a 

cor pode ser usada para criar experiências”.  Os tons utilizados são percebidos 

como energéticos e descontraídos, já os tons de cinza passam introversão, ambos 

são oposto da experiência de luxo em que os calçados Fernando Pires ostentam. A 

tipologia do menu são em caracteres  maiúsculos e sem serifa com ângulos 

pontiagudos em grandes proporções, tais aspectos transmitem agressividade e 

autoridade; imagem oposta à identidade corporativa (SCHMITT; SIMONSON, 2002). 

É importante ressaltar que a navegabilidade do site também está comprometida, 

alguns links não redirecionam o internauta para as páginas corretas e quando o 

fazem, a execução é lenta. Schmitt e Simonson (2002, p.321) afirmam que “[..] uma 

empresa deveria resistir à tentação de utilizar recursos em excesso, porque um site 

mal projetado reflete mal sua identidade”. 

O site reestruturado será utilizado de maneira institucional para preservação 

da memória da empresa, exposição da missão, visão e valores do cliente, 

informação sobre novidades, divulgação de ações, valorização do produto artesanal 

e despertar o interesse do público em se tornar um cliente Fernando Pires. 

Para a reformulação do layout do site, foi mantida uma fonte semelhante à 

fonte já utilizada para que haja identificação, porém, em proporção menor e de forma 

suave. Seguiu-se a tendência minimalista, de acordo com Schmitt e Simonson 

(2002), é um design recorrente, principalmente, no mundo da moda – muitas marcas 

das grandes maisons adotaram peças publicitárias e institucionais de acordo com 

esta tendência para criar uma impressão global de exclusividade. As cores utilizadas 

são o preto, branco e suas variações – os dois tons, para Schmitt e Simonson 

(2002), representam luminosidade e extremos de saturação, portanto, cria 

sensações de brilho, luxo e elegância para valorizar os calçados Fernando Pires. 

 

Públicos-alvos 

Internautas e demais públicos. 

                                                      
60

 Outubro de 2012. 
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Descrição 

O site Fernando Pires deve conter: 

- História Institucional da Empresa; 

- Missão, Visão e Valores; 

- Ofício de Sapateiro; 

- Ações Sociais; 

- Plataforma E-commerce61; 

- Contato; 

- Endereço e telefone da loja em São Paulo; 

- Links para as Redes Sociais; 

- Lançamentos; 

- Coleções; 

- Campanhas; 

- Ações Sociais; 

- Sala de Imprensa; 

- Mídia (clipping). 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação pelo cliente; 

 Elaboração do novo layout e interface do site, de acordo com a pesquisa e 

por um profissional especializado; 

 Adequação do antigo conteúdo ao novo site; 

                                                      
61

  Tradução da língua inglesa para plataforma de loja virtual. 
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 Produção e edição dos novos conteúdos; 

 Apresentação do layout ao proprietário (cliente); 

 Implantação do novo site; 

 Elaboração constante de novos conteúdos, sob a responsabilidade da 

Agência Luce Comunicação Estratégica; 

 Manutenção e alimentação; 

 Avaliação. 

 

Prazo de Implantação 

Dezembro 2012. 

 

Custo 

- Reestruturação do layout do site: R$2.500,0062 

- Valor mensal para alimentação do site: R$350,00 (Agência Kime63) 

- Valor mensal da hospedagem do site no LocaWeb: R$229,00 (Agência Kime64) 

- Anuidade do domínio: R$40,00 (LocaWeb65) 

Custo Anual: R$ 6.988,00 

 

                                                      
62

 Fonte: agência High Design em outubro de 2012. 
63

 Setembro de 2012. 
64

 Setembro de 2012. 
65

 Outubro de 2012. 
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Teia do Site 
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Site – Atual 
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Site – Proposto 
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11.14 Relacionamento com a Mídia 

 

O relacionamento com a mídia se estabelece por meio de diversas ações de 

comunicação que visam, estruturar o contato com este público de opinião, de 

maneira sistemática e profissional. 

 

Objetivos  

 Estabelecer relacionamento sistemático com a mídia por meio de assessoria 

de comunicação estruturada e profissional; 

 Planejar e organizar o contato com a mídia de forma que o cliente tenha 

apenas um locutor oficial (porta voz) para emitir opiniões sobre assuntos 

relacionados ao segmento e à própria empresa; 

 Tornar a empresa fonte de consulta e de opinião nos segmentos: moda de 

acessórios e mercado de luxo; 

 Manter a mídia informada e interessada em realizações da empresa; 

 

 

Justificativa 

O cliente contrata terceiros para serviços pontuais em comunicação que não 

representam uma estrutura organizada e profissional, especializada em assessoria 

de Comunicação Organizacional Integrada. 

 

Públicos-alvos 

Mídia especializada. 
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Descrição 

 A estruturação e organização compreendem: 

 Levantamento e cadastro de veículos e profissionais das regiões de interesse 

(local, nacional e internacional); 

 Apresentação da Luce Comunicação Estratégica como agência de 

Comunicação Organizacional Integrada do cliente;  

 Elaboração de material institucional, informativo e publicitário para a mídia, de 

acordo com veículo – TV, impresso e online.  

 Criação de sala de imprensa no site institucional da empresa; 

 Treinamento (media training) pessoal de Fernando Pires para atendimento 

aos profissionais e veículos (fonte e porta voz). 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação pelo cliente; 

 Monitoramento do espaço por meio do clipping e contatos pessoais; 

 Avaliação dos resultados. 

 

 

Prazo de Implantação 

Janeiro de 2013. 

 

Custo 

Custo inserido no contrato da Agência Luce Comunicação Estratégica com o cliente 

para assessoria e atribuições na área de comunicação. 

 

Peças de Divulgação 
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Nota oficial de apresentação da Agência para a Mídia 

 

 

 

O designer de calçados Fernando Pires contratou a Luce 

Comunicação Estratégica como agência especializada em 

Comunicação Organizacional Integrada para assessoria 

profissional a sua empresa e no contato com a mídia. 

A Agência coloca-se inteiramente à disposição dos 

profissionais e veículos para atendimento das solicitações, 

pessoalmente, ou pelos telefones 011 XXXX-XXXX; e-mail 

contato@lucecomunicacaoestrategica.com; ou ainda na Sala de 

Imprensa no site institucional de Fernando Pires: 

www.fernandopires.com.br. 

 

São Paulo, janeiro de 2013. 

Nota de Imprensa 

Atenciosamente, 

    Adriana Alfaro___ 

Adriana R. A. Santos 

Assessora de Relações Públicas 
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 Modelo de nota impressa (impresso e online)  

 

 

 



278 

 

 

Site (Sala de Imprensa) 
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Pasta Institucional - Fechada 

  Frente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                   Verso 
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Pasta Institucional – Aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações gráficas: 

Tamanho: 230 x 320mm (pasta fechada) com bolsa 223 x 165mm 

Material: Color Plus 240gr com laminação 

Cores: 4x4 cores 

Impressão: Digital 
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11.15 Reuniões  

 

As reuniões são uma das técnicas aproximativas empregadas nas Relações 

Públicas. São importantes porque geram intervenções no ambiente de trabalho, a 

troca de ideias e consenso a fim de definir as melhores soluções para os problemas 

nos mais diferentes negócios. (SILVEIRA NETO, 1994). É uma técnica de 

comunicação oral que consiste em reunir um grupo de pessoas para debater 

assuntos relevantes para uma organização e solucionar problemas por meio da 

participação programada – é considerado um método excelente na democratização 

de relacionamentos (FORTES, 2003). Portanto, é necessário que o cliente adote 

reuniões com os empregados da fábrica, como planejamento e sistematização do 

processo produtivo, assim como a melhora do ambiente organizacional e do 

atendimento na loja. 

 

Objetivos  

 Implantar modelos de comunicação de gestão empresarial; 

 Estabelecer o diálogo permanente entre os empregados, a gerência e o 

proprietário Fernando Pires por meio de reuniões deliberativas; 

 Tornar a comunicação na empresa em uma via de mão dupla entre os 

empregados, a gerência e o gestor. 

 

Justificativa 

Não existe tal procedimento na empresa para o aperfeiçoamento da 

operacionalidade da fábrica e do atendimento e administração da loja. A 

informalidade e o hábito de uma comunicação interpessoal no processo de produção 

dos calçados, na fábrica, e venda aos clientes na loja, são condições que podem 

comprometer a excelência da gestão empresarial e da eficácia da comunicação. 

Segundo a auditoria de comunicação, tal quadro dificulta o trabalho e gera muitas 

dúvidas no processo produtivo e no atendimento. As reuniões proporcionam a troca 



282 

 

 

de experiências, planejamento constante e organização das atividades, assim como 

esclarecimentos, sugestões e participação dos empregados nas reuniões. 

 

Públicos-alvos 

Empregados da fábrica e da loja.  

 

Descrição 

As reuniões terão periodicidade quinzenal, ocorrendo às quintas-feiras por 

cerca de uma hora, antes do final do expediente, das 17 horas às 17h50 na fábrica 

em São Vicente. Desta maneira, as reuniões se tornam mais ágeis, com melhor 

desenvolvimento e sem atrapalhar o processo produtivo. Serão realizadas no 

escritório da gerente Rosana Pires, responsável por preparar o ambiente, conduzir a 

reunião e registrar as deliberações. 

As reuniões na loja em São Paulo serão realizadas às segundas-feiras, uma 

hora após o almoço, das 13 horas às 13h50 por conta dos turnos dos empregados. 

Serão realizadas pelo proprietário com as mesmas atribuições da gerente em São 

Vicente. Em caso de ausência do proprietário, a reunião será dirigida pelo gerente 

em São Paulo. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da proposta ao cliente; 

 Elaboração do cartazete de divulgação sobre a reunião para ser fixado no 

mural de avisos; 

  Envio de newsletter para comunicar os funcionários da loja; 

 Implantação da ação; 

 Convite aos empregados e gerência; 
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 Discussão dos assuntos, organização e planejamento para a quinzena 

seguinte, proposição de ideias, avaliação do trabalho e solução de problemas; 

 Registro das deliberações; 

 Avaliação. 

 

Prazo de Implantação 

Novembro de 2012 

 

Custo 

Lanche simples R$ 30,00 

 Material de escritório R$ 12,00 

Custo Total por Reunião: R$ 42,00 
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Cartazete para o Mural de Avisos 

 

Especificações gráficas: 

 

Formato: 105 x 74 mm 

Material: Sulfite 90gr 

Impressão: Digital 

Cores: 4x4 cores 

Quantidade: 1 unidade 
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11.16 Vestir a Camisa 

 

A adoção de trajes iguais com o mesmo padrão visual para os empregados 

expressa a identidade corporativa uniforme. Os trajes padronizados não são 

importantes apenas na questão estética, são adaptados às funções dos empregados 

para garantir a identificação das equipes e funções, assim como do corpo funcional 

de uma empresa.  

 

Objetivos  

 Padronizar o vestuário operacional dos empregados; 

 Propor trajes diferenciados por funções e tarefas. 

 

Justificativa 

Embora não conste na Auditoria de Comunicação, explicitamente, foi 

percebido desejo de uniforme por parte dos empregados da fábrica e loja, pela Luce 

durante as diversas visitações. A falta de um traje adequado e padronizado para o 

desenvolvimento das tarefas foi observado pela agência e pelos empregados. 

Também foi constatado que os empregados da fábrica usam suas próprias roupas 

no trabalho – muitas peças já desgastadas que passam a sensação de mais 

desorganização e comprometem o clima e aparência do ambiente. Neste caso, 

houve manifestação de alguns empregados nos primeiros contatos de que o 

uniforme proporciona economia de roupa, funcionalidade e melhor apresentação 

pessoal.  

Na loja, constatou-se o uso de roupas pessoais; trajes às vezes inadequados 

como decotes, peças coladas ao corpo e cores extravagantes que não demonstram 

relação com a elegância e sofisticação, características trabalhadas no produto e 

presentes no entorno da localização da loja. Contudo, é sugerido que em ambos os 

locais se adote uniformes. 
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Públicos-alvos 

Empregados da loja e fábrica. 

 

Descrição 

O proprietário será responsável por exibir duas opções de uniformes, 

previamente selecionados por ele, para os empregados da loja e fábrica, para que 

possam opinar os modelos.  O jogo consiste em peças masculinas e femininas para 

as diferentes estações: o primeiro conjunto será custeado pelo proprietário; caso o 

empregado deseje mais peças, será responsável pelo custo adicional. 

A Luce sugere que o uniforme para os empregados da loja seja preto, com 

aplicação do logotipo da empresa; para os empregados da fábrica, o uniforme será 

confeccionado em tecidos resistentes em tom de bege seguindo as normas para 

segurança individual. 

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Criação de dois modelos de uniformes para a fábrica e para a loja;  

 Escolha dos uniformes pelos empregados nas reuniões quinzenais; 

 Levantamento do manequim dos empregados; 

 Confecção dos uniformes; 

 Distribuição das peças para os empregados; 

 Avaliação. 

 

Prazo de Implantação 

Abril de 2013. 
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Custo66 

 

Jogo masculino - Loja 

1 Camiseta pólo – algodão/malha pique: R$29,00 

2 Camisas social – cambraia de linho: R$63,00 

1 Calça social – linho: R$75,00 

1 Pullover – lã: R$62,00 

Total: R$292,00  

 

Jogo Feminino – Loja 

1 Camiseta pólo – algodão/malha pique: R$29,00 

2 Camisas social – cambraia de linho: R$63,00 

1 Calça social – linho: R$ 75,00 

1 Pullover – lã: R$62,00 

Total: R$292,00 

 

Jogo Unissex – Fábrica 

2 Camisetas – algodão: R$25,00 

1 Camisa – brim leve: R$32,50 

1 Calça – brim leve: R$38,15 

1 Avental – brim leve: R$44,00 

1 Sapato bracol: R$48,00 

                                                      
66

  Custo calculado com base na cotação com a empresa Cliper Uniformes em outubro de 2012. 
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Total: R$212,65 

 

Custo total: R$4.783,05 
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11.17 Capacitação Gerencial para o Proprietário 

 

A necessidade de atualização constante é consequência das mudanças 

ocorridas no cenário econômico e social do País e do mundo. Deste modo, é preciso 

rever as estratégias e estabelecer novas prioridades institucionais para as 

empresas, inclusive para o cliente Fernando Pires. 

 

Objetivos  

 Capacitar o proprietário para uma gestão empresarial nos novos cenários 

nacional e mundial; 

 Proporcionar conhecimento na área financeira, gestão empresarial e 

desenvolver o empreendedorismo. 

 

Justificativa 

 O cliente carece de apoio técnico na administração financeira, gestão de 

pessoas e empreendedorismo. 

 

Públicos-alvos 

Fernando Pires e sua equipe de gerentes. 

 

Descrição 

Propor ao cliente capacitação em instituições como o Sebrae67 na busca de 

mais conhecimento na gestão empresarial. O Sebrae promove programas de 

capacitação, estímulo ao associativismo e acesso aos mercados de modo que 

facilita a ampliação dos negócios. 

                                                      
67

  Fonte: Informações contidas no site do Sebrae/SP (SEBRAE SP, 2012). 
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Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação pelo cliente; 

 Associação da empresa ao Sebrae/SP; 

 Colocação do plano gerencial em prática; 

 Avaliação. 

 

Prazo de Implantação 

Fevereiro de 2013. 

 

Custo 

Custo inserido no contrato da Agência Luce Comunicação Estratégica com o cliente 

para assessoria e atribuições na área de comunicação. 
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11.18 Reestruturação da Loja 

 

De acordo com Schmitt e Simonson (2002), houve um crescimento de 

pesquisas sobre efeitos de ambientes, testados e observados diretamente em 

campo, que comprovam o gerenciamento cuidadoso e criativo do espaço de serviço 

como o principal fator que impulsiona não só o alcance de objetivos de marketing 

externo, como de objetivos organizacionais internos. Os índices de aprovação do 

investimento da estética apontam que “[...] o ambiente físico pode servir como um 

diferenciador para assinalar o segmento de mercado pretendido, posicionar a 

empresa e transmitir distintividade entre concorrentes” (SCHMITT; SIMONSON, 

2002).  

 

Objetivos 

 Reorganizar e redecorar o espaço físico da loja;  

 Diferenciar o ambiente interno, a fachada e a vitrine entre as lojas locais;  

 Atrair a atenção do público; 

 Destacar e valorizar esteticamente os calçados; 

 Oferecer um ambiente funcional e esteticamente agradável para os 

empregados. 

 

Justificativa 

As tradicionais lojas de rua se mantêm ainda como uma opção para o 

comércio de produtos e chamam a atenção dos consumidores pelo fascínio de “olhar 

vitrines”. A única loja do cliente não conta com uma vitrine decorada de forma a 

chamar a atenção do público. Suas instalações internas não podem ser 

consideradas sofisticadas ou que valorizem o produto artesanal e artístico e que 

encantem os consumidores.   
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Públicos-alvos 

Clientes e consumidores em potencial. 

 

Descrição 

 Promover reformas nas instalações físicas para adequação às tendências do 

mercado.  

 

Etapas Operacionais 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Apoio ao cliente na definição do projeto de design de interiores (com 

valorização da fachada e vitrina). 

 

Prazo de Implantação 

Fevereiro a março de 2013 

 

Custo 

R$80.000,0068 

 

 

 

 

 

                                                      
68

 Fonte: Custo sugerido pelo profissional Jaime Calixto - Arquiteto Associados / outubro de 2012. 
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 12 ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA ANUAL69 

                                                      
69

  O faturamento bruto de 2012 foi estimado com base em 2011 para  destinar o percentual para 

investimento em comunicação. 

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO INVESTIMENTO ANUAL 

Adequação da Identidade Visual R$ 1.800,00 

Assessoria Profissional de Relações Públicas R$ 102.960,00 

Confraternização de Final de Ano R$ 1.890,00 

Estande Fernando Pires R$ 26.000,00 

Fábrica e Loja, uma Única Empresa R$ 1.600,00 

FP nas Redes Sociais R$ 2.200,00 

Identidade Corporativa 
Absorvido no custo contratual 

da Luce Comunicação 
Estratégica 

Mailing List R$ 395,00 

Monitoramento de Mídia R$ 4.800,00 

Mural de Avisos R$ 75,69 

Newsletter Interno: FP Informa R$ 900,00 

Reciclarte R$ 723,60 

Reestruturação do Site Institucional R$ 9.488,00 

Relacionamento com a Mídia 
Absorvido no custo contratual 

da Luce Comunicação 
Estratégica 

Reuniões  R$ 2.016,00 

Vestir a Camisa R$ 4.783,05 

Custo Total R$ 159.631, 34 

AÇÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTO ANUAL 

Capacitação Gerencial para o Proprietário O Sebrae não cobra  taxas 

Reestruturação da Loja R$ 80.000,00 

Custo Total R$ 80.000,00 
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13 CRONOGRAMA DE AÇÕES 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O universo do mercado de luxo é atraente e o Projeto possibilitou conhecê-lo 

melhor, a partir da realidade de muitas empresas deste segmento. A comunicação 

deve ser adotada com responsabilidade, técnica e profissionalismo para atingir os 

objetivos pretendidos.  A maioria das empresas desvaloriza a comunicação a ponto 

de reduzir sensivelmente as verbas, principalmente, em momentos de crise, sem 

enfrentar as dificuldades com espírito empreendedor. A organização-cliente deste 

Trabalho de Conclusão de Curso está entre aquelas que pouco ou nada investem 

em comunicação e, quando o fazem, sofrem as consequências da improvisação, do 

amadorismo ou de ações realizadas para “tapar o sol com a peneira”. 

A experiência de elaborar um projeto para esta organização-cliente permitiu 

às autoras uma compreensão melhor sobre o conteúdo de sua formação acadêmica 

durante os quatro anos de Universidade, assim como possibilitou a prática 

profissional. Revelou a amplitude do papel do relações-públicas como gestor da 

comunicação e a importância de integrá-la à gestão empresarial. A maior prova 

desta experiência é a proposta para implantação do composto da Comunicação 

Organizacional Integrada como estratégia inicial para o sucesso do negócio do 

cliente, contemplando as quatro áreas — a comunicação deve ter este espectro 

abrangente para tornar-se eficaz e eficiente na busca por resultados positivos e 

favoráveis para uma empresa, sejam financeiros ou institucionais.  

O maior desafio foi não desistir da organização-cliente quando seu 

proprietário revelava “homeopaticamente” a realidade, a medida que a busca por 

informações se intensificava. Constatou-se que as características pessoais 

influenciam o modelo empresarial, não centrado no planejamento financeiro, de 

comunicação e em procedimentos sistemáticos – tal prática tem sido o “Calcanhar 

de Aquiles” do negócio.  

 Portanto, ainda que as pesquisas demonstrem a injeção de investimentos 

financeiros no mercado de luxo brasileiro e o produto de Fernando Pires apresente 

características que agradam tanto aos consumidores brasileiros, como também aos 

de mercados externos, caso o proprietário não adote as ações propostas, como start 
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para uma nova postura frente à gestão de sua empresa, o prognóstico pode não ser 

dos melhores, temendo-se por sua continuidade e sobrevivência nos próximos 10 ou 

15 anos.  
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APÊNDICE A – Tabela de Fornecedores 
 
 

Fornecedor Produto Local 

Casa de Couros Romeu 

Ltda. 
Couro 

Rua Engº Fox, 32  - 

Lapa - São Paulo/SP 

Arte Couros Couro 
Rua Carneiro Leão, 48 – 

Brás – São Paulo/SP 

Magma Glitter, Brilhos e Strass 

Av. Rangel Pestana, 

1249 - Brás - São Paulo 

- SP 

Hélio Sofiatti e Cia. Ltda. Saltos de Madeira 

Rua Pereira Jácome, 

13/44  

Água Rasa - São 

Paulo/SP 

Luiz Delmon 
Saltos Artesanais em 

Acrílico 
São Paulo/SP 

Altero Ferragens 

Av Rangel Pestana, 

1271 – Brás – São 

Paulo/SP 

Plástico 3 Coroas Saltos 
Rua Visc. Mauá, 

1070  Três Coroas - RS 

Brazilian Converter Ind.e 

Com deTecidos Ltda. 
Tecidos Importados 

Av. Rs 240, 3336 - Km4 

- Scharlau - São 

Leopoldo/RS 

Rosângela Faracco 

Colombo Epp. 
Palmilhas 

Av José Eduardo do 

Amaral Carvalho, 700- J 

Orlando C Ometto - 

Jaú/SP 

Caimi&LiaisonIndústria e 

Comércio de Couros e 

Sintéticos Ltda 

Forro de PU 
RS-239, 5966, - Campo 

Bom/RS 

Europe Star Cristais 

Rua Clarino Peixoto de 

Oliveira, 54 - Jd Maria 

Busch Modeneis – 

Limeira/SP 

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/sp/jau/av_jose_eduardo_do_amaral_carvalho.html
http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/sp/jau/av_jose_eduardo_do_amaral_carvalho.html
http://www.apontador.com.br/local/sp/jau.html
http://www.apontador.com.br/local/SP/index.html
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