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RESUMO 

O presente estudo visa estabelecer a relação comunicação-cultura-design por meio da 

importância do design de comunicação no processo de comunicação gerado na reconstrução 

de uma imagem corporativa já consolidada para uma empresa que busca responder à cultura 

do consumo consciente e sustentável. Esse processo resulta no imaginário e 

consequentemente na imagem corporativa expressa por meio do redesign verificado em 

campanhas publicitárias, fachadas e internet. Para isso, será tomado por base o referencial 

teórico dos estudos que relacionem cultura e consumo, além de teóricos que discutem os 

temas da imagem e do imaginário. Será utilizada como metodologia além da pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa qualitativa. Por isso, no intuito de averiguar na prática a teoria 

apresentada, revela-se um estudo de caso sobre a mudança na comunicação e identidade 

visual na rede de McDonald’s no Brasil, observando-se descritivamente as alterações 

ocorridas na Europa como uma ousada estratégia de redesign para a rede. Parte-se da 

premissa de que tal ação tem o intuito de fortalecer uma imagem corporativa de 

“ambientalmente amigável” naquele país cuja cultura visa assegurar criteriosamente a 

proteção à saúde de seus habitantes, cada vez mais rigorosos no controle dos produtos 

consumidos.  

 

Palavras-chave: comunicação, design, imagem, cultura, consumo.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to establish the relationship-communication-design culture through 

the study of the importance of communication design in the communication process generated 

in the reconstruction of an already consolidated corporate image for a company that seeks to 

respond to the culture of conscious and sustainable consumption. This process results in the 

imaginary and therefore expressed in the corporate image redesign verified through 

advertising campaigns, buildings and internet. This will be taken based on the theoretical 

studies that relate culture and consumption, and theorists who discuss the themes of image 

and imagery. It will be used as methodology beyond, bibliographic and qualitative research. 

Therefore, in order to ascertain in practice the theory presented, proves to be a case study on 

the change in communication and visual identity in the network of McDonald's in Brazil, 

observing descriptively changes occurring in Europe as a daring strategy redesign for the 

network. It starts with the premise that such action is intended to strengthen a corporate image 

of "environmentally friendly" in that country whose culture carefully designed to ensure the 

protection of the health of its inhabitants increasingly stringent on the control of the products 

consumed.  

 

 

 

Key words: comunnication, design, image, culture, consumption. 
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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo establecer la relación cultura-comunicación-diseño a 

través del estudio de la importancia del diseño de la comunicación en el proceso de 

comunicación genera en la reconstrucción de una imagen corporativa ya consolidado para una 

empresa que pretende dar respuesta a la creciente sensibilización de los consumidores y 

sostenible. Este proceso resulta en el imaginario y por lo tanto se expresa en el rediseño de la 

imagen corporativa verificado a través de campañas de publicidad, fachadas e internet. El 

Programa se aplicará sobre la base de los estudios teóricos que se relacionan con la cultura y 

el consumo, y teóricos que discuten los temas de imagen y las imágenes . Se usa como una 

metodología más allá de la literatura, la investigación cualitativa. Por lo tanto, a fin de 

determinar en la práctica la teoría presentada, demuestra que es un estudio de caso sobre el 

cambio en la comunicación y de la identidad visual en la red de McDonald en Brasil, 

observando descriptivamente cambios que se producen en Europa como un rediseño estrategia 

audaz para la red. Se parte de la premisa de que dicha acción tiene por objeto reforzar la 

imagen corporativa de "medio ambiente" en ese país cuya cultura cuidadosamente diseñados 

para asegurar la protección de la salud de los habitantes de control cada vez más estricto de 

los productos consumidos.  

 

 

 

Palabras-clave: comunicación, design, imagen, cultura, consumo. 
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INTRODUÇÃO  

 

            Consumo, comunicação e sociedade coabitam o mesmo espaço há muito tempo. Do 

ponto de vista sociológico, o consumo, principalmente o de alimentos, por exemplo, pode ser 

visto como condição de sobrevivência para seres humanos e até mesmo condição para  

a existência da sociedade ou ainda pode ser encarado como um poderoso estruturador destas 

sociedades.  

          Para entender o consumo, existem várias correntes e reflexões que transitam desde uma 

escolha individual e utilitária, a outras que tratam o consumo como um fenômeno social, até a 

corrente atenta à pós-modernidade quando o consumo passa por um caráter identitário do 

indivíduo ou da sociedade, pela possibilidade que o indivíduo possui de escolher sua 

identidade por meio de seus padrões de consumo. 

            Assim, o consumo pode ser entendido por vários ângulos, psicológico, econômico, 

entre outros, mas a luz maior está lançada nos seus efeitos para a sociedade. Gisela Taschner 

(2010, p.2) comenta que “mais recentemente a cultura do consumo adquiriu tanta centralidade 

que se tornou definidora da vida contemporânea, ganhando relevo os processos de politização 

do consumo, com consequencias no espaço público, e trazendo novos desafios para as práticas 

empresariais”.  

             Uma nova etapa na sociedade moderna está acontecendo: o surgimento do 

consumidor responsável e da empresa sustentável. Estes dois elementos têm outros aspectos 

envolvidos, tais como: impactos sociais, reputação, tecnologias aplicadas, perspectivas de 

qualidade, práticas comerciais, satisfação dos grupos de stakeholders e a valorização de 

colaboradores.  

Além disso, com acesso à tecnologia e à informação, os consumidores querem saber 

mais, experimentar mais e participar mais. “Estamos experimentando, e cada vez com mais 

força que a construção de nossas identidades se encontra ligada às dinâmicas e aos processos 

de comunicação.” (ESCOSTEGUY, 2005 p. 43)   

Muitos verificam que as novas formas de consumo estão relacionadas com os meios 

de comunicação, com a tecnologia, com a quantidade de informação e com os aspectos 

psicológicos das pessoas.  
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As transformações tecnológicas no bojo do campo da comunicação, um dos elos  entre 

consumo e sociedade, são um processo que está reorganizando os processos produtivos e 

comerciais. “As mudanças ocorrem nos mais variados campos – na produção industrial, no 

consumo nas relações sociais...” (COSTA;SILVEIRA;SOMMER, 2003) 

Mas não são só a atividade e o desenvolvimento tecnológico que estão mudando os 

padrões de consumo, a humanidade tem se preocupado mais com a capacidade de renovação 

dos recursos naturais da Terra, que de acordo com pesquisas, já consome 25% a mais que a 

própria capacidade de renovação. 

Este novo cenário, como dito anteriormente, apresenta para as empresas um grande 

novo desafio: o porfio de revisitarem sua imagem, comunicação e identidade para que o novo 

consumidor, seja ele cliente interno ou externo, perceba uma atitude mais correta e correlata 

com os novos paradigmas que a humanidade apresenta, para assim exercer seu papel na 

sociedade. Por isso, na atualidade adotam estratégias de comunicação e design de identidade 

visual para levarem a imagem de empresas sustentáveis e conscientes, assim como seus 

consumidores responsáveis.  

Esta investida deve ser bem elaborada, caso contrário, em muitos casos, dependendo 

por vezes dos produtos e serviços apresentados, para muitos pode soar como uma investida 

falsa, dependendo da forma como é elaborada esta estratégia e de como é conduzida esta 

comunicação bem como a identidade é apresentada visualmente. É o chamado branqueamento 

ecológico ou greenwashing termo utilizado para designar um procedimento de marketing para 

impressionar os consumidores com imagens de ecologicamente responsável, quando na 

verdade, a corporação possui atuação contrária a esse interesse.  

No entanto, a percepção e a visão de “greenwashing” pelos consumidores, pode se 

apresentar como um risco para a reputação e para a imagem da marca da empresa.  

Um estudo realizado pela Brand Finance, no final de 2008, por meio 

de entrevistas em mais de 15 empresas que trabalham com gerenciamento de 

riscos no Brasil e no mundo revelou que a imagem e reputação são o foco das 

empresas em todo o mundo. “Porém poucas sabem como trabalhar, medir e 

gerenciar este tema, em especial para de mitigar os seus riscos e possíveis 

impactos negativos no valor dos negócios” (NUNES, 2009). 

Neste contexto, está o McDonald´s, gigante das redes de fast food, famoso por 

permanecer no ranking das dez maiores franquias do mundo durante três décadas e na mesma 

proporção, deliberadamente criticado por naturalistas e ambientalistas, iniciou um processo de 
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reconstrução de imagem da marca na Europa. Primeiramente através do redesign e na 

comunicação visual de suas lojas, começou a mudar sua imagem e sua identidade para 

“ecofriendly” a fim de alinhar sua marca ao consumo consciente e sustentável para as novas 

exigências dos consumidores na modernidade líquida marcada pela provisoriedade e 

incertezas (Bauman, 2001).  Esta experiência já está sendo aplicada em outros continentes, e o 

Brasil agora tem o seu McGreen (Bertioga/SP). 

A globalização deste mercado foi determinante para o crescimento de muitas empresas 

e evidenciou dentre outros fatores um grande processo de mudança para a sociedade e para o 

mundo corporativo. Diante deste cenário, empresas passaram a competir em situação de 

igualdade e com o passar do tempo, muitos produtos foram ficando cada vez mais parecidos. 

Profissionais de marketing no mundo inteiro têm utilizado o termo “commoditização” para 

designar produtos e serviços fatidicamente similares que possuem pouca ou nenhuma 

diferenciação. O termo deriva da palavra “commodity”, que é destinada a produtos que estão 

à espera de um valor agregado; o trinômio: qualidade, tecnologia e preço já não são 

suficientes para garantir um diferencial estratégico e o binômio consumidor responsável e 

empresa sustentável, passa a ser muitas vezes condição de sobrevivência no mercado.  

O aumento de renda da população brasileira aliada às condições de crédito no mercado 

têm impulsionado o consumo e transformando as configurações das classes sociais. Como por 

exemplo a classe C. Paralelo a isso, verifica-se o crescimento do tema sustentabilidade e um 

crescimento de preocupação por causas sociais, atitudes sustentáveis, hábitos saudáveis pela 

sociedade do mundo inteiro. Verifica-se um verdadeiro movimento de consumo “verde”. 

Com as empresas cada vez mais arrebatadas para entrar em contato com seus clientes e 

com as mudanças da “economia de escala” para economia da “escolha”, aliadas aos 

fragmentos do mercado de massa, a fidelidade de marca quase desaparece, é preciso criar 

então mecanismos inovadores que propiciem aos consumidores uma boa experiência de 

marca.  

Para sobreviverem a essas mudanças de condições econômicas, sociais e de novas 

demandas de consumo consciente, as empresas, para permanecerem competitivas, cada vez 

mais estão procurando agregar valor aos seus negócios aliando suas estratégias de design no 

processo de comunicação à imagem de empresas responsáveis ao invés de simplesmente 
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baixarem seus preços para atraírem mais consumidores, visão de consumo já ultrapassada 

vinculada somente a produção e circulação de mercadorias.  

Nesse sentido, é fundamental conhecer a importância que uma estratégia de redesign 

no processo de comunicação e reconstrução de imagem de marca, atribuindo-lhe valores 

sustentáveis para uma empresa que está formatando ainda este processo. O design tem sido 

amplamente utilizado como ferramenta estratégica para incrementar performances de 

produtos e serviços; e sua contribuição tem sido largamente reconhecida por ser um processo 

ligado à inovação.  

Design tem sido definido como um processo que conecta criatividade 

e inovação. Tem o poder de fazer isso, desenhando idéias para se tornarem 

práticas e atraentes para usuários e consumidores. Inovação – a exploração 

bem sucedida de idéias – requer o uso do design para desenvolver novos 

produtos, serviços ou processos. Esta interdependência é a razão pela qual o 

projeto está sendo cada vez mais visto como uma parte vital da inovação no 

“expertise” dos negócios e da tecnologia. A importância do design como 

um processo de inovação tem sido abordada em diversos estudos. (DESIGN 

COUNCIL, 2010)  

A atratividade do design faz com que um produto se torne desejável para o consumo. 

Essa atratividade é resultante da percepção estética dominada pela visão. Ao visualizá-lo o 

consumidor desperta sentimentos, sensações e emoções decorrentes da percepção. São os 

aspectos subjetivos do consumo. Tais aspectos relacionam os consumidores à satisfação de 

suas necessidades e seus desejos (BAXTER, 2003). 

No Brasil, o design tem crescido virtuosamente nos últimos anos, prova disso é a 

quantidade de cursos no ensino superior nesta área.  

Apesar disso, pouco tem se abordado a relação do design e principalmente do design 

estratégico com a comunicação integrada de marketing que são processos complementares e 

que muitas vezes não podem ser dissociadas. O design torna a comunicação visual das 

organizações mais atraentes e mais adequadas ao público-alvo de produtos e serviços e ao 

mesmo tempo a comunicação das empresas deve ser imediatamente percebida como sendo 

única e facilmente reconhecida por meio da identidade especialmente num mundo onde a 

informação é oferecida indiscriminadamente e a concorrência pela atenção do consumidor é 

exagerada. Portanto é de suma importância aliar uma estratégia de comunicação eficaz ao 

design para comunicar de forma efetiva e clara as vantagens e benefícios dos produtos ou 

simplesmente fazer da marca algo diferenciado e marcante para o público-alvo.  
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Se muitos autores de marketing alertam para a “commoditização” de empresas, 

produtos e marcas, termo da língua inglesa e do mercado globalizado que se antes era 

utilizado somente para produtos de base, em seu estado bruto ou com pequeno grau de 

industrialização de qualidade uniforme e hoje é utilizado até mesmo para camisetas brancas 

lisas, com valor de negociação no mercado global é fundamental mostrar as condições e 

principais finalidades desta estratégia para criar uma imagem corporativa forte, eficiente e 

confiável. O presente trabalho ainda propõe um retrato das empresas em seu desempenho no 

uso do design na comunicação integrada de marketing e quando o processo de construção da 

imagem corporativa se dá por um ou outro caminho ou até mesmo aliando os dois.   

Assim, de acordo com o panorama apresentado, o que pode se transformar em algo 

muito positivo pode exprimir-se também como um desastre para a organização.  

Desta forma apresenta-se o problema para esta pesquisa: 

Como a empresa está comunicando, ou seja, emitindo a mensagem, sobre a mudança 

ou reconstrução de sua imagem para uma empresa consciente ou responsável, por meio de 

estratégias de comunicação e do redesign de identidade corporativa que visam estabelecer 

uma imagem sustentável ou de empresa consciente, para atingir consumidores mais 

responsáveis de acordo com uma nova cultura? 

Para responder a esta questão podemos considerar os seguintes aspectos: 

 A mudança de imagem para uma empresa sustentável é condição “sine qua non” de 

permanência e sobrevivência no mercado.  

 A mudança de imagem da empresa pode ser reconhecida nas lojas onde o padrão 

“verde” já fora implementado e nas peças de comunicação, ficando ela perceptível 

no processo de comunicação expresso por meio do design, para uma empresa 

consciente e reconhece isso na identidade visual e na comunicação, entretanto se a 

reconstrução da imagem da marca não for gerenciada de forma correta mediante 

estratégias coerentes de design e comunicação e se as atitudes, valores e produtos 

não estiverem pautados igualmente na visão de um consumo consciente, a 

reconstrução da imagem poderá ocasionar uma crise de identidade para a marca. 

 Somente o design, a identidade e a comunicação não serão suficientes, para 

implementar este novo conceito e imagem, deve-se trabalhar paralelamente com uma 

gestão permanente de risco de imagem, uma ferramenta de gestão que se propõe a 
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compreender os fatores que podem causar em última instância, até a destruição do 

valor da empresa, diretamente associada com a mudança de imagem por parte de 

seus diversos públicos.  

 A identidade visual e o redesign dependerá de valores da cultura local. 

 

A partir destes elementos instigadores, ficam estabelecidos os objetivos para este 

estudo descritos a seguir. 

a) Objetivo Geral 

 Averiguar como o McDonald´s está procedendo uma mudança de posicionamento e 

imagem no processo de comunicação expresso pelo design numa estratégia de 

reconstrução de imagem corporativa de uma empresa consolidada de fast food para 

uma empresa sustentável e responsável para atender às novas necessidades do 

consumidor estabelecidas no imaginário para a cultura do consumo consciente.  

b) Objetivos específicos 

 Observar a cultura do consumo na vida contemporânea especialmente lançando o 

olhar sobre o consumo consciente e estudar a relação entre imagem corporativa e 

consumo consciente ou greenwash.  

 Estabelecer a relação entre consumo responsável e empresa sustentável, verificando se 

dão estratégias de comunicação e design para modificar a imagem de uma empresa 

consolidada com outra imagem no mercado.  

 Estabelecer relações entre imagem e identidade e como desenvolvê-las através do 

Design.  

 Observar o modelo: estratégia de negócio – estratégia de comunicação de marca – 

proposta de valor agregado pelo design.  

 Identificar a importância do design de comunicação e de suas respectivas variáveis na 

estratégia competitiva do plano de negócios e verificar a congruência entre design e 

comunicação integrada de marketing.  

 Examinar de forma ordenada quais são as principais diferenças entre identidade visual 

e imagem corporativa e estudar a aplicação do design na comunicação integrada de 

marketing a fim de garantir o fortalecimento da imagem corporativa. 
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 Observar no estudo de caso a estratégia da rede McDonald’s identificando quais foram 

as estratégias e as motivações para o “redesign”.  

c) Procedimentos Metodológicos  

Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa adotou os seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica e estudo de caso com análise descritiva, inicialmente 

focado no processo de emissão da empresa na campanha brasileira, internet, identidade 

visual de lojas e materiais de identidade visual diversos. Como o estudo é amplo, em análise 

futura, ele poderá ser ainda instrumento inicial para uma pesquisa de percepção e recepção 

dos consumidores para a nova estratégia e posicionamento da empresa. A seguir 

metodologia detalhada que servirá de norteador para o presente estudo: 

Pesquisa Bibliográfica  

Após a escolha do tema e tendo circunscrito o problema, como num processo de idas e 

vindas a pesquisa bibliográfica foi realizada e auxiliou na construção não só da pesquisa em 

questão e dos tópicos e capítulos desenvolvidos, como também na formação das outras 

metodologias utilizadas. Este foi o primeiro passo desta investigação que teve como meta 

inicial a localização e identificação do material potencialmente relevante sobre a base teórica, 

neste caso e no presente estudo o consumo, o design, a imagem e o imaginário, disponível em 

bibliotecas, bancos de teses, sumários de aplicações, além de consultas a especialistas da área.  

“A pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de 

informações escritas, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de um tema. Biblio – 

livro grafia – descrição, escrita” (SANTO, 2011,online).  

Aqui reside a importância de verificar o que já existe de estudo em consumo, o que está 

sendo estudado, fazendo uma verificação inclusive de listas de bibliografias comentadas, para 

verificar o que está mais atualizado.  

Poderão ser abertos espaços conceituais, pois as grandes rupturas epistemológicas 

só podem ser realizadas quando existem perguntas inovadoras, e tais problemas 

requerem o trabalho da imaginação É grave erro somente pensar na ciência como 

rígida, esta imaginação deve ser expandida para um espaço conceitual e o estímulo 

para esse espaço conceitual só virá através de metalinguagens que processam o mundo 

de diversas formas e que provem inclusive do conhecimento estabelecido 

anteriormente através da observação de outros autores. Nenhum conhecimento é 

proveniente do nada. (BACHELARD apud GONZÁLEZ, 2007)  
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O autor com maior foco, será Néstor Garcia Canclini, por sua abordagem cultural do 

consumo. Em seguida são de grande relevância as reflexões de Jean Baudrillard e o 

pensamento de Gilles Lipovetsky principalmente no que tange a relação atual entre cultura do 

consumo e design. 

Desta forma, poderão ser feitas posteriormente inferências na análise do material observado.  

O estudo de caso  

A Arcos Dourados, empresa operadora da marca McDonald's na 

América Latina, emprega várias práticas e iniciativas para a preservação 

ambiental em seus restaurantes. A empresa adota a política dos 3Rs 

(Redução, Reutilização e Reciclagem) em toda a cadeia produtiva, desde o 

campo, passando pela fabricação dos produtos até chegar aos restaurantes; 

grande parte de suas unidades realiza coleta seletiva e destina o óleo usado 

nas frituras para a produção de biodiesel, por meio de cooperativas 

devidamente regulamentadas. A empresa dá preferência ao uso de materiais 

recicláveis em todas as suas etapas de operação e substituiu o isopor das 

embalagens por papel reciclável, além de ter diminuído a espessura das 

embalagens plásticas e canudos, reduzindo seu impacto ambiental. O 

McDonald's assumiu publicamente o compromisso de não comprar soja ou 

carne bovina cuja procedência fosse de áreas desmatadas e, além disso, a 

rede conta com um código de conduta para fornecedores, que inclui o 

cuidado com o bem-estar dos animais. (CERTIFICAÇÃO LEED, 2009) 

Os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo 

“como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o 

foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real... 

tais questões lidam com ligações operacionais que precisam ser traçadas ao longo do tempo e 

não como mera repetição ou incidência.  (YIN, 2002, p.19).  

 

 

É um "estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, permitindo seu amplo e 

detalhado conhecimento” (GIL,2004, p. 54) Trata-se aqui de uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. (Yin, 

2002). 

Para esta dissertação foi um estudo de caso único, descritivo, pois apesar de ser único 

visa ser aplicável a outros casos e a teoria pode ser comparada aos acontecimentos reais e às 

necessidades do cotidiano da sociedade pós-moderna. 
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Com estas bases foi realizado um estudo de caso único sobre uma das maiores empresas 

globalizadas, a rede de restaurantes McDonald´s, que teve como objeto de análise o viés do 

consumo consciente para averiguar o design na comunicação integrada de marketing como 

forma de redesenhar a imagem corporativa.   

A abordagem e aplicação no presente estudo leva em conta as construções teóricas 

baseadas no contexto da sociedade associadas ao design e à comunicação sob uma perspectiva 

da cultura do consumo consciente. O McDonald’s foi escolhido como estudo de caso por ter 

um forte vínculo de imagem na mente dos consumidores como um restaurante fast food de 

consumo com alto teor de gorduras, portanto uma mudança de imagem neste contexto é 

significativa.  

Para realizá-lo, além de estudar documentos referentes à opção da Rede McDonalds pelo 

apelo ao consumo consciente e sustentável, foi desenvolvida a técnica de observação direta no 

primeiro restaurante da América Latina a receber a certificação LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design), concedida pelo U.S. Green Building Council a empreendimentos 

que atendam critérios de sustentabilidade no projeto arquitetônico e na construção: o Mc 

Donald´s de Bertioga, na Riviera de São Lourenço (SP) : esta será a unidade de análise no 

período de férias.  

Os dados no local foram coletados através de observações diretas nas opções pelos 

cardápios e considerações sobre os aspectos e artefatos físicos, e foi também observado e 

comparado a outros McDonalds.  

O estudo de caso inclui ainda a análise de documentos empresariais, tais como código de 

ética e vasta interpretação do manual de identidade corporativa, análise descritiva do design 

de comunicação de anúncios da rede, do website, blog e página do facebook, bem como 

entrevistas com profissionais da área a fim de confrontar a análise com a opinião de 

profissionais de mercado.  

Como resultado da pesquisa a dissertação aqui apresentada é desenvolvida em três 

capítulos, o primeiro aborda discussões sobre imagem corporativa, imaginário e uma ampla 

reflexão acerca do termo design de comunicação. O segundo capítulo é voltado para as 

questões do consumo sustentável e consciente, além de observar os aspectos de cultura na 

pós-modernidade. O terceiro capítulo contém o estudo de caso McGreen, as análises 
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preteridas e uma visão associativa da comunicação integrada de marketing, com o consumo 

consciente e o design.  

Pretende-se com a pesquisa contribuir para os estudos de comunicação expressos por 

meio do design, identificando passos viáveis para empresas que queiram trilhar o caminho de 

uma nova imagem e identidade visando o consumo consciente. 
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CAPÍTULO I – Imagem corporativa, Identidade Visual e Design - 

O sentido do design para a construção da imagem. 

 

Uma das variáveis que compõem a imagem corporativa de uma empresa é o design. 

Desta forma torna-se relevante um estudo aprofundado acerca do termo “design”, uma vez 

que na atualidade a palavra tem sido utilizada para expressar muitas coisas sem nenhuma 

fundamentação em sua versão popular. Em paralelo deve ser traçado um panorama 

esclarecedor sobre as principais diferenças entre a identidade visual e a imagem corporativa 

de uma empresa e sua contribuição no processo da comunicação integrada de marketing. 

1.1 – Imagem Corporativa – expressa através do Design e da Identidade 

Visual.  

 O mundo está ficando cada vez mais visual. Hoje, jovens do mundo inteiro vêm se 

comunicando cada vez mais de uma forma imagética, vêm utilizando muitos recursos do 

design para transmitir simples mensagens principalmente pelas redes sociais, pela internet, 

por isso, utilizam como forma de expressão para mostrar ideias principalmente infográficos 

que traduzem diversos assuntos e mostram com mais facilidade e maior velocidade todos os 

tipos de ideias. A imagem se não é a representação fiel da realidade, no mundo em que 

vivemos onde a tecnologia sucumbiu processos realísticos é um dos mais poderosos 

instrumentos da nossa sociedade. Jovens, escolas e corporações, hoje cada vez mais precisam 

de uma boa imagem. 

Imagem e identidade são assuntos correlatos, mas é possível redesenhar a imagem de 

uma empresa a partir de uma identidade visual?  

É preciso analisar o que é imagem. Para Roberto de Castro Neves (1998 p. 63) 

“imagem” vem do latim “imageine”, e segundo Aurélio Buarque de Holanda, numa das 

acepções, é aquilo que evoca uma determinada coisa, por ter ela semelhança ou relação 

simbólica”.  Imagem não é necessariamente realidade. Em muitos casos uma coisa e outra não 

tem nada a ver. Entretanto notadamente é mais expressiva, mais fiel aos fatos do que o 

discurso.  

Obviamente, alguns autores posicionam-se de forma desfavorável à predominância da 

imagem na civilização atual, justificando que o seu excesso contribui para a falta de reflexão 
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lógica dos indivíduos. “Entretanto, a presença da imagem é cada vez mais forte e, se não se 

pode ignorá-la, uma alternativa é explorar o seu estudo”. (SILVEIRA, 2005, online) 

Há várias formas de se definir a imagem, dependendo do seu foco de estudo. Para 

Contrera e Hattori (apud SILVEIRA, 2005, online), a imagem é “um termo que comumente 

utilizamos para designar representações gráficas ou verbais de algo que existe ou poderia 

existir”. Em outras palavras, é a representação de algo por semelhança. 

“A priori a forma do objeto é feito pelo objeto representado mas para Nelson 

Goodman (apud NEIVA Jr., 1986, p.10)  a semelhança não garante a representatividade”.   

Entretanto alguns autores podem classificar as imagens, W. J. T. Mitchell (apud 

SILVEIRA, 2005, online), um estudioso da iconologia, ciência que trata do discurso em 

imagens e sobre imagens, classifica-as, numa abordagem mais didática, como “gráficas 

(pinturas, estátuas e desenhos), óticas (geradas pelo espelhamento e projeção), perceptuais (as 

que nos chegam pelos sentidos e reconhecimento de aparência), mentais (realizadas pelos 

sonhos, pela memória e pelas idéias) e verbais (descritas pelas palavras e sugeridas por 

metáforas).” Esta classificação não exclui, entretanto, a possibilidade de fusão entre os 

conceitos para a compreensão do significado da imagem.  

Afinal, podemos trabalhar uma imagem verbal, sugerida por uma metáfora, e uma 

imagem mental, gerando uma idéia ou um pensamento.  

Imaginar para o autor Neves (1998 p. 63) “significa criar idéias, inventar, fantasiar, 

projetar, enfim nenhum compromisso indissolúvel com a realidade. Assim também é a 

palavra, imaginário, que pode ser utilizada como substantivo ou adjetivo e assume a acepção 

de ilusório, fictício, irreal que só existe na cabeça das pessoas”.  

“A imaginação reduz-se à memória, a uma espécie de contador da existência, que 

funciona mal no abandono do sonho mas que volta a regularizar-se pela atenção perceptiva à 

vida”. Bérgson (apud Duran, 1989, p.22). Não se pode confundir o imaginado ao 

rememorado: 

A primeira característica da imagem numa descrição fenomenológica é que ela 

é uma consciência e, portanto, como qualquer consciência, é antes de mais nada 

transcendente. A segunda característica da imagem que diferencia a imaginação 

dos outros modos de consciência é que o objeto imaginado é dado imediatamente 

no que é, enquanto o saber perceptivo se forma lentamente por aproximações 

sucessivas...Logo a observação de um tal objeto pela imaginação não me ensina 

nada, não passa afinal de contas, de uma “quase observação”. Donde resulta, uma 
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terceira característica: a consciência imaginante “concebe seu objeto como um 

nada”; o “não ser” seria a categoria da imagem, o que explica a sua última 

característica, ou seja, a sua espontaneidade. (SARTRE apud DURAN, 1989 p. 22) 

A imagem estaria ligada também à noção de identidade a cuja construção Castoriadis 

(1995) atribui que “também é produzida em referência ao outro, a como os outros aceitam, 

acreditam na autoimagem definida, bem como em referência à imagem que os outros 

constroem sobre o indivíduo”.  O mesmo princípio de Cornelius Castoriadis pode servir de 

paralelo para as organizações. Neste caso a imagem também está sempre vinculada a uma 

construção de identidade. 

Se imagem é modo de percepção das coisas, é um processo cognitivo. 

Cognição é um processo de conhecimento a partir de uma percepção. A nossa 

própria imagem pode ser a maneira como somos percebidos pelos outros, tal qual as 

empresas são percebidas pelos seus clientes, imagina que todas as pessoas tem 

direito à ter sua própria percepção de imagem mas acredita que dá muito trabalho 

aos comunicadores, e pode ser tão poderosa que pode estar vinculada a demissões, 

falências se for percebida de uma outra forma. Desta forma a imagem estaria muito 

ligada à reputação. (NEVES, 1998 p.63) 

Muito pertinente neste caso é o pensamento de David Jones, (2012) que apresenta em 

seu livro um conceito inovador sobre imagem: por meio da apresentação das três eras da 

empresa socialmente responsável, os “ages”: image, age and damage, a era da imagem (1990-

2000), a era da vantagem (2000 – 2010), a era dos danos. 

Na primeira era as empresas criavam estratégias que visavam estabelecer a 

imagem da empresa na mente do consumidor em vez de mudar como as coisas 

eram feitas, na segunda era, as empresas começaram a enxergar vantagens se 

cumprissem o que foi prometido na imagem desta forma, muitas empresas viraram 

efetivamente socialmente responsáveis evitando por exemplo o “greenwashing”, 

portanto na terceira era as empresas que não cumprirem com o “socialmente 

responsáveis” poderão sofrer danos, pois agora os consumidores vão agir contra 

aquelas que não se aproximarem de seus padrões. Por isso, nesta terceira era as 

empresas deveriam substituir “imagem é tudo”, para “realidade é tudo” e acredita 

que quanto mais transparente for a organização melhor. (JONES, 2012, p.20)   

Para Neves (1998, p.65), “a imagem de uma entidade é o resultado do balanço entre as 

percepções positivas ou negativas que a organização passa para o público. Imagem 

competitiva pode gerar negócios, atrair e manter os melhores profissionais e fornecer 

credibilidade”. A imagem é o balanço entre os atributos positivos e negativos como se segue 

abaixo: 
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Tabela 1: Atributos positivos e negativos  

Fonte: Neves (1998, p.65) 

Por outro lado, pode-se entender que a imagem é também uma narrativa, Neiva Jr. 

(1986, p.6), propõe que a imagem tem sempre uma história. “História que pode ser contada de 

forma visual, por meio dos diversos pontos de contato com a marca e deve ser traduzida em 

forma de linguagem visual”.  

Em qualquer linguagem visual, o conteúdo nunca está dissociado da forma. Muda sutilmente 

de um meio a outro e de um formato a outro:  

Vai desde o design de um pôster, jornal ou qualquer outro formato impresso, 

com sua dependência específica de palavras e símbolos, até uma foto, com suas 

típicas observações realistas dos dados ambientais, ou uma pintura abstrata, com 

sua utilização de elementos visuais puros no interior de uma estrutura...A 

composição é o meio interpretativo de controlar a reinterpretação de uma 

mensagem visual por parte de quem a recebe. O significado se encontra tanto no 

olho do observador quanto no talento do criador. (DONDIS, 1997, p.131) 

Ainda para Dondis (1997) o resultado final de toda a experiência visual, na natureza e, 

basicamente, no design, está na interação de polaridades duplas:  

primeiro, as forças do conteúdo (mensagem e significado) e da forma (design, meio 

e ordenação): em segundo lugar, o efeito recíproco do articulador (designer, 

artista...) e do receptor. Em ambos os casos, um não pode se separar do outro. 

(DONDIS, 1997, p. 131)  

Para Souza (apud D´Avilla, 2004, p.10) a imagem é a projeção de uma identidade e, 

portanto, esta deve ser objeto de reflexão estratégica por parte dos gestores, porquanto define 

o que a empresa pretende ser e as políticas de atuação face aos consumidores, clientes, canais 

de distribuição, fornecedores, banca, instituições políticas e opinião pública.  

Os principais veículos de emissão desta imagem podem ser:  

Comunicação gráfica ou identidade visual: o logotipo e as suas aplicações, 

outros elementos visuais e gráficos e os meios audiovisuais. O meio onde se 
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prestam os serviços: escritórios, postos de venda, locais, delegações, exposições, 

stands, etc. 

O produto: as formas, as cores empresariais, o grafismo que acompanha o produto 

e a embalagem. A equipe humana: Relações públicas, dirigentes, empregados e 

vendedores. (D´AVILLA, 2004, p.7) 

 

A parte visível desta imagem é a identidade visual parte de um todo mais abrangente que é o 

design.  

 

O gerenciamento de uma identidade é muito mais amplo do que o 

gerenciamento de marca. Pois pode envolver alguns direcionadores para que isso 

ocorra, por exemplo: organizações ou marcas que sofrem com baixa fidelidade ou 

aumento de deserções de clientes precisam considerar o que sua imagem significa 

para os clientes e como sua identidade pode reforçar  a fidelidade do consumidor e 

desta forma classifica outros direcionadores: 2. Imagem ultrapassada, 3. Imagem 

inconsistente, 4. Novos produtos, novas extensões de linhas, novos clientes, 

mudança no panorama competitivo, 5. Mudança no panorama competitivo 6. 

Mudança nas características de clientes, 7. Entrada em novos mercados, 8. 

Recursos mais amplos. (SCHMITT, SIMONSON, 1997 p.49) 

 

De acordo com Alina Wheeler (2008, p.10), em seu livro: Design de identidade da 

marca, “a competição pelo reconhecimento de uma marca é tão antiga quanto as bandeiras 

heráldicas dos campos de batalha. E a identidade tem exatamente esta função: expressar a sua 

personalidade de forma verbal e visual”. 

Para Berndt Schmitt; Alex Simonson, (1997), “uma identidade visual eficaz gera 

benefícios tangíveis, tais como: aumenta a produtividade, cria fidelidade, permite preços 

elevados, reduz custos, permite proteção contra a concorrência, transpõe o excesso de 

informação”.  

Fica evidente que a imagem de uma determinada marca expressa em sua 

identidade é resultante também da percepção dos consumidores pela sua exposição 

direta no dia a dia e o que garante em grande parte tal percepção é o sistema de 

identidade visual, ou seja, quando um nome ou ideia é sempre representado 

visualmente sob determinada forma pelo conjunto de elementos gráficos que irão 

formalizar a personalidade de um nome, idéia, produto ou serviço (COSTA e 

SILVA, 2002, p.111).   

 

Percepção para Neves (1998, p.64) “é a captação de atributos existentes ou não, reais 

ou imaginários, obtidos na entidade. Ela é tão forte para o observador que acaba virando 

realidade para ele. Por isso, muitos autores afirmam que percepção é realidade”.  

 Já para Torquato (2002), a imagem estaria amplamente ligada a comunicação e ao poder.  

Um pouco diferente é a visão de Lígia Fascioni (2007), para quem “identidade 

corporativa é a expressão da personalidade de uma empresa que pode ser experimentada por 

qualquer indivíduo e é manifestada pelo comportamento e comunicação de uma empresa.” 

Identidades criam uma imagem corporativa e de marketing, mas existem é 

claro muitas outras atividades do marketing que contribuem para a imagem, em 
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contraste com estas outras atividades, o gerenciamento de identidade trata de 

componentes visuais e outros componentes sensoriais. Na visão deste autor, os 

projetos de identidade são geralmente implementados com a ajuda de quatro 

grupos: 1) equipe de design da empresa, 2) estabelecimentos de projetos gráficos, 

3) Consultores de identidade estratégicas e de comunicação e 4) agências de 

propaganda. (SCHIMITT; SIMONSON, 1997, p.52) 
 

Para Berndt Schmitt; Alex Simonson, (1997, p.55) a identidade corporativa tem suas 

origens no desenho industrial. Para Strunck (2001, p.57), os termos se equivalem, ao contrário 

de Fascioni (2007), que estabelece uma clara distinção, ao afirmar que a “Identidade 

Corporativa é o que a empresa efetivamente é em sua essência e Identidade Visual, uma de 

suas manifestações”. 

Por imagem deve-se entender aquilo que a empresa deseja projetar. 

Diferencia-se portanto, da identidade. A identidade é o caráter, o conceito básico, a 

personalidade da organização. A imagem é a extensão (a sombra) dessa identidade. 

Quando entre identidade e imagem há enorme distância ocorre um processo de 

desgaste. Trata-se do que se chama dissonância. Nesse caso, desvios e distorções 

acabam embaralhando as ideias básicas, os valores e os propósitos que se pretende 

agregar a imagem desejada. Os elementos de identidade, quer sejam 

explicitamente gerenciados, quer não, possuem o potencial de produzir 

experiências estéticas múltiplas para diversos grupos de clientes (clientes 

comerciais ou usuários finais). Consequentemente, a mensagem visual de 

uma organização deve ser gerenciada de modo que as expressões planejadas 

produzam as impressões desejadas nos clientes Entretanto quando ocorre 

um distanciamento entre a visibilidade e a identidade pode ocorrer confusão 

e distorção na imagem externa. Em termos concretos, este “gap” se observa 

quando muita gente conhece o nome de uma empresa, é capaz, até de 

recordar seus símbolos e logotipos, as cores de suas manifestações, mas não 

vai além disso, desconhecendo, por exemplo os produtos fabricados. 

(TORQUATO, 2002, p.241). 
 

Torquato (2002) ainda acrescenta “as formas que dão visibilidade às empresas e que 

quando existe um descompasso entre visibilidade e identidade pode gerar danos irreparáveis 

para a empresa, como por exemplo a superexposição de uma determinada marca o que pode 

ser um prejuízo de vendas para outras”. 

Pode-se entender, portanto, que os atributos perceptivos negativos ou positivos 

captados pelos consumidores de uma imagem da instituição está ligado à comunicação, ao 

poder e à reputação da mesma.  

No livro “Cultura, Poder, Comunicação e Imagem, fundamentos da nova empresa”, 

Torquato (2002) “prevê um show de tecnologia que caracterizará o sistema produtivo, pensa 

que as características intelectivas serão mais exigidas nos aspectos de leitura e de 

interpretação de dados e informações.” E esta será a imagem da empresa para o futuro e para 
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expressar essa imagem hoje com grande valia está ocupando o espaço nas grandes 

corporações o Design. 

 

1.2 – O que é Design? O design estratégico, gráfico e o design de 

comunicação. 

Tudo virou design. Design de som, design de produto, design de moda, design Hair e 

até mesmo de sobrancelha.  

Fábio Mestriner (2004, p. 10) acrescenta que “o termo design foi sendo 

descaracterizado com o passar do tempo e hoje é utilizado para designar coisas que não 

correspondem ao conceito original, servindo muitas vezes mais para confundir do que para 

explicar”. Wilton Azevedo (2005, p.8) acrescenta ainda que o “termo design tem aparecido 

constantemente no nosso dia a dia, representando parte de um novo vocabulário”. Muitas 

vezes pode significar uma coisa nova que esteja aparecendo ou mesmo um novo estilo que é 

ditado por uma personalidade, ou ainda aparece quando queremos nos referir a algo que esteja 

na moda como “Você já viu o design do óculos...” 

A popularização do Design está ligada à sedução das coisas, uma das 

características principais da sociedade de consumo. A sociedade centrada na 

expansão das necessidades, é antes de tudo, aquela que reordena a produção e o 

consumo de massa sob a lei da obsolescência, da sedução, e da diversificação. 

(LIPOVETSKY, 2009, p.159).  

Em seu livro, “O Império do Efêmero”, dedica um capítulo inteiro para o que ele 

chama de charme chamado design, onde atribui grande parte dos incrementos econômicos das 

empresas ao Design. “A feiura vende mal” (R. LOEWY, apud LIPOVETSKY, 2009, p.164). 

Muitos autores ainda se referem design como uma atividade de desenho. Para 

averiguar a validade dessa afirmativa, Azevedo (2005, p.8) apresenta em seu livro a seguinte 

questão: “Qual a diferença em olhar um modelo vivo e uma cafeteira?”  

 
Podemos dizer que ao estudar o modelo vivo estamos transformando nosso ato de 

olhar em uma manifestação gráfica, numa forma de representar a realidade, e o 

mesmo ocorre quando olhamos para uma cafeteira. Isto acontece, entretanto se nos 

limitarmos simplesmente a copiar a cafeteira. No momento em que a 

transformamos em objeto de cópia, ela não é mais desenho, ela é design. A palavra 

design vem do inglês e quer dizer projetar, compor visualmente, ou colocar num 

plano individual. (AZEVEDO, 2005, p.9) 
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De qualquer forma este é um campo minado. Este foi o tema de um curso ministrado, 

em um museu de arte moderna dada a relevância deste amplo assunto: Arte ou design? Campo 

minado. Muitos autores enfatizam que a principal diferença entre amos está na reprodução em 

massa.   

O próprio surgimento da indústria trouxe a necessidade de aproximar o trabalho do 

“artista”, do artesão à máquina. Em séculos passados o artesão desenvolvia objetos únicos, a 

ideia de uma revolução mecanizada era de atingir o crescimento populacional, neste caso não 

caberia ao objeto ser simplesmente bonito, não importaria somente a forma e sim ser 

funcional.   

Bersen apud D’Avila (2004, p.9), constata que "o design é uma forma de definir a 

qualidade dos produtos e da comunicação da empresa, ativando o gerenciamento de seus 

recursos criativos e suas competências".  

Design é uma força de integração entre todas as ferramentas de uma empresa e 

deve trabalhar próximo, principalmente do marketing e da engenharia, além de 

estar em contato com os clientes e a tecnologia. Uma ferramenta para a 

diferenciação competitiva do produto, sendo que, um bom design deve ser 

agradável de ser visto, fácil de ser desembalado, instalado, usado, consertado, 

revendido, abandonado ou descartado. (KOTLER, 2000) 

Cabe ressaltar aqui, a origem da palavra design e o que ela significa.  

Na etimologia da palavra design pode-se encontrar: Design do inglês, 

concepção de um projeto ou modelo; planejamento, desenho industrial, desenho de 

produto ou programação visual. Desígnio do latim "designiu": intento, plano, 

propósito. Designar do latim, dar a conhecer; nomear indicar; ser o sinal, o símbolo 

de, fixar, determinar, marcar, assinalar, qualificar (GRUJIC, 2012, online) 

Para o Design Council (2012), o termo design pode ser visto como uma atividade que 

traduz uma ideia num desenho técnico em algo para usar quer seja um carro, um prédio, algo 

gráfico, um serviço ou um processo. “O design é parte de um processo constante, 

multidisciplinar. A era do consumo coincide com esse processo de renovação permanente, 

tendo como objetivo provocar uma dinâmica do desenvolvimento e revigorar o mercado”. 

(LIPOVETSKY, 1989, p.164) 

Para fins deste estudo, cabe ressaltar aqui que esta é a melhor definição. Azevedo 

(2005) pode complementar esta ideia: “É por isso que a atividade do designer hoje manifesta-

se através do trabalho em grupo. São arquitetos, desenhistas industriais, muitas vezes 

publicitários, na confecção de embalagens ou catálogos, tudo isso para produzir um objeto 

para a massa e de baixo custo” (AZEVEDO, 2005 p.18). 
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“Cientistas podem inventar tecnologias, manufaturas podem fazer produtos, 

engenheiros podem fazer funcionar, mas os designers podem combinar o insight com tudo 

isso e tornar um conceito desejável, viável, comercialmente bem sucedido que adicione valor 

para a vida das pessoas” (DESIGN COUNCIL, 2012). Por isso, as modificações freqüentes 

empregadas na estética dos objetos são um correlato do novo lugar atribuído à sedução.  

“Cada vez mais objetos perdem suas características austeras e tornam-se acessórios 

alegres, lúdicos, cambiantes, muitas vezes basta o design de uma nova embalagem para 

revigorar um produto desaquecido”. (LIPOVETSKY, 2009, p.164)  

Sob esta concepção cabe ressaltar aqui um debate sobre os termos design gráfico, 

estratégico e de comunicação. 

“O design gráfico tomou força no Brasil somente nas últimas décadas e só passou a 

existir como profissão a partir de meados do século XX, até então, os anunciantes e seus 

agentes utilizavam os serviços oferecidos pelos “artistas comerciais”. (HOLLIS, 1999, p.12).  

Para a Associação dos Designers Gráficos (ADG), “o design gráfico é um processo 

técnico e criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, ideias e conceitos, 

com objetivos comerciais ou de fundo social.” 

Até mesmo as escolas e cursos técnicos nesta área são recentes no Brasil como conta 

Bardi: 

Como é sabido, em 46 encontrando-me com Assis, ambos decididos a criar o 

Masp. Deu-se vida não bem a um museu, mas a uma entidade voltada 

possivelmente para a difusão dos novos problemas das artes: um centro de cultura 

...capaz de contribuir para a efervescente arrancada industrial e social de São 

Paulo...Foi mais que oportuno decidir-se em abrir algumas escolas...visando a 

juventude. Dentre as escolas, algumas resultaram em oferecer matérias inéditas no 

Brasil como Propaganda e Design. (BARDI, 1980, p.10) 

Muitos cursos de graduação e pós-graduação foram inseridos na área para colocar 

designers no mercado, hoje os designers estão espalhados em agências, estúdios, jornais e 

revistas. “O designer solitário tornou-se parte de uma equipe na indústria das comunicações – 

o mundo da publicidade, da publicação de revistas e jornais, do marketing e das relações 

públicas” (HOLLIS, 1999). 

Por isso, hoje, o design gráfico pôde ser entendido e hoje pode contribuir para todas 

essas áreas correlatas.  
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Apesar de ser esta uma definição encontrada em uma enciclopédia multilíngue online 

livre colaborativa, não muito aceita na comunidade científica, é uma boa definição cooperada: 

Design gráfico é o processo de comunicar visualmente utilizando textos e 

imagens para apresentar informações. A prática de design gráfico envolve um 

espectro de habilidades cognitivas, estéticas e habilidades em tipografia, artes 

visuais e diagramação de páginas. Como outras formas de design, design gráfico 

geralmente se refere aos processos (designing) pelas quais a comunicação é criada 

e produtos (designs) que são gerados. (Wikipédia – Graphic Design)  

“O design gráfico não é somente, ilustração ou simplesmente o ato de diagramar”, 

Villas-Boas (2003, p. 11) vê o Design como o ato de composição, com características de 

projeto no intuito de comunicar. 

O design gráfico é a atividade profissional e a conseqüente área de 

conhecimento cujo objeto é a elaboração de projetos para a reprodução por meio 

gráfico de peças expressamente comunicacionais. Estas peças-cartazes, páginas de 

revistas, capas de livros e de produtos fonográficos, folhetos etc. – tem como 

suporte geralmente o papel e como processo de produção a impressão. (VILLAS-

BOAS, 2003, p.11)  

Amplamente definido aqui o termo design gráfico, é importante ressaltar que hoje, em 

função da tecnologia e das necessidades de mercado este termo sofreu alterações, como segue 

numa discussão promovida por João Vicente Cegato Bertomeu (2010); este autor promove a 

intersecção entre design e comunicação e faz em seu livro “Criação Visual Multimídia”, 

considerações acerca do termo design gráfico: 

Inicialmente, é fundamental apresentar alguns dos aspectos que envolvem a 

compreensão do que seja design gráfico. Em meados de 2004, a Internacional 

Council of Graphic Design Associations (Icograda) propôs que a denominação 

“Design Gráfico” fosse alterada, isso porque já era apontada pelo mercado e ensino 

que as disciplinas envolvidas na construção desta profissão são amplamente 

diversificadas e multidisciplinares. Trata-se de uma formação que vai além dos 

estudos tipográficos, da identidade visual e do design para impressão. O design se 

refere a algo holístico. (BERTOMEU, 2010, p. 74) 

Esta proposição de alteração do nome está diretamente relacionada aos aspectos 

tecnológicos do Design, mas não só. Alguns autores têm abordado aspectos não 

convencionais ao design de caráter interdisciplinar como a questão do território, da 

biodiversidade e dos produtos locais.  

O avanço tecnológico permite que cada vez mais profissionais de diversas 

áreas de atuação (propaganda, jornalismo, arquitetura, artes, design, produtores de 

RTVC, computação, entre outras) criem visuais para uma diversidade midiática – 

TV, Internet, cinema, multimídia e mídia impressa. No entanto, também ocorre o 
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oposto, vários usuários que utilizam o computador como ferramenta de tal 

produção arriscam-se a produzir o design gráfico, o que desprestigia o setor e 

banaliza o papel e a força de um projeto bem realizado que cumpre seu propósito 

de construção. Neste sentido é pertinente o questionamento acerca do termo se em 

diversos momentos os designers gráficos criam para outras mídias e são invadidos 

por outras tecnologias e disciplinas. (BERTOMEU, 2010, p. 74) 

“Desta forma é importante lembrar que o design está ligado ao caráter projetual e que 

quando é desenvolvido um projeto de construção visual gráfico, devemos ter em mente uma 

diversidade de aspectos importantes. O papel deste projeto gerará um material que 

comunicará por meio de suporte gráfico alguma informação”. (BERTOMEU, 2010) 

Neste sentido, a melhora abordagem para este projeto é design visual.  

Design gráfico como termo para definir, genericamente,a atividade de 

planejamento e projetos relativos à linguagem visual. Atividade que lida com a 

articulação de texto e imagem, podendo ser desenvolvida sobre os mais variados 

suportes e situações. Compreende as noções de projeto gráfico, identidade visual, 

projetos de sinalização, design editorial entre outras. Também pode ser empregado 

como substantivo definindo assim um projeto em si. Design Visual utilizado como 

substituto à terminologia de design gráfico, muitas vezes defendido como 

nomeação amplificada deste campo, por não se restringir diretamente às questões 

gráficas, ou seja produzidas por algum tipo de impressão. (ADG apud 

BERTOMEU, 2010, p. 75) 

Para peças de internet, animações e conteúdos audiovisuais o melhor seria denominar 

design visual, visto que o termo gráfico demanda material impresso. Ainda que gera confusão 

para muitos comunicação visual é sinônimo de design visual, ou seja a transmissão e recepção 

de uma mensagem através do sentido da visão. Entretanto, por gerar muita confusão 

principalmente entre os pesquisadores de comunicação social o termo projeto foi adotado. 

Melhor mesmo seria chamá-lo então de Design de Comunicação, termo aceito e 

determinado hoje no mercado como será discutido adiante e termo que será adotado para fins 

deste estudo. 

1.3 - O Design de comunicação e a comunicação integrada de marketing 

Alguns autores sugerem que a estética da comunicação e do marketing é o design. E 

esta é uma discussão que se segue.  

O Icograda (Internacional Council of Graphic Design) fez uma revisão dos termos 

entre 2005 e 2007 e propôs uma alteração no coração do documento, para fazer uma alteração 

significativa no termo design gráfico que reflete as necessidades globais. A nova definição 
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foca o design como um processo estratégico e não mais como algo somente de produção e 

estético.  

Internacionalmente, o termo “design gráfico” foi amplamente discutido e revisto pelo 

ICOGRADA entre 2005 e 2007, tendo sido substituído por “Design de Comunicação”. 

A mudança está nas necessidades globais de ajustes e nas alterações tecnológicas, 

portanto hoje o designer deve entender o design como um processo maior, estratégico que 

possibilite a comunicação através da comunicação visual, independente do meio, seja ele 

internet, gráfico, audiovisual ou ainda espacial.  

O ICOGRADA tem definido Design de Comunicação como um processo técnico, 

intelectual e uma atividade criativa que concerne não simplesmente à produção de imagem 

mas também a análise, organização e métodos de apresentação de soluções visuais para os 

problemas de comunicação.  

Neste sentido cabe ressaltar aqui um pensamento de Bern Schimitt e Alex Simonson 

(2002) sobre a importância do design de comunicação, termo a ser adotado no presente estudo 

de caso, como parte de um processo da comunicação integrada de marketing.  

Em 1990 logo após uma grande crise, onde os dirigentes pararam de observar 

o design como estratégico e somente estético e pararam de fazer investimentos, 

quando os designers estavam mais desvalorizados, surgiram grandes compras e 

aquisições de estúdios por agências de propaganda, o desdobramento ficou algo 

interessante: surgiu um mundo onde o design, a identidade e a estética passaram a 

serem vistos como parte das comunicações de marketing integradas, um mundo 

onde os designers e consultores de identidade não deveriam se ocupar apenas com 

artes gráficas e design, mas também com o comportamento dos consumidores e 

estratégias de marketing; um mundo no qual a sua organização e sua identidade de 

marca passaram a interessar a todas as pessoas envolvidas no planejamento 

estratégico de orientação corporativa e valor de marca. 

(SCHIMITT;SIMONSON, 2002)  

Um pouco antes já havia surgido o conceito do Design Estratégico, que teve suas 

origens na década de 1960 no Japão com o conceito de Design Total que significa “design que 

inclui” ou “design para todos”, principal enfoque para o design de produtos, ambientes e 

serviços.  

O design nesta época deveria ser usável pelo maior número de pessoas independente 

de sexo, idade, habilidade ou situação e está diretamente relacionado ao conceito de sociedade 

inclusiva e por isso teve sua importância reconhecida pela indústria. Neste tipo de abordagem 

o designer estuda uma série de possibilidades que não seriam abordadas em um projeto 
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comum, por ter que considerar todas as possibilidades de uso, o que incluiria de fato questões 

sociais, históricas, antropológicas, tecnológicas, políticas e econômicas e principalmente 

usabilidade e ergonomia, o primeiro termo amplamente utilizado e levado em consideração 

para o design de websites e o segundo para design de produto.  

Durante os anos 60 o design gráfico era visto como uma solução para 

problemas de comunicação. Também era apresentado ao público nos veículos de 

comunicação de massa como algo semelhante à moda: preocupado em ter bom 

gosto, em ser moderno e até mesmo avançado. Como era uma arte visual, o design 

gráfico respondia à moda, mas as mudanças em seu estilo resultaram de uma série 

de pressões oriundas dos desenvolvimentos na tecnologia, na moda e na 

sociedade...Em 1970 o design gráfico tornou-se parte do mundo dos negócios, 

sendo usado principalmente para criar uma imagem reconhecível das companhias 

(como elas gostariam de ser vistas e lembradas) que se estendia até a apresentação 

de seus relatórios anuais (como a companhia gostaria que vissem suas atividades)  

(HOLLIS, 1999 p. 193) 

Pesquisas apontadas pelo Design Council (2010), em Londres revelam que o design é 

um fator significativo como vantagem competitiva e deve gerar resultados tangíveis aos seus 

stakeholders, as empresas que investem em suas capacidades de design e desenvolvem uma 

reputação para a inovação e podem evitar competir apenas por preço. Investimentos em 

design permitem às empresas competirem de diversas formas: criando novos produtos ou 

serviços e o design permite a criação de produtos e serviços inovadores, possibilitando às 

empresas abrirem novas fontes de receita ou até mesmo competirem melhor no exterior, 

agregando valor à inovação e estimulando exportações. 

Uma das estratégias definidas por Porter (1989) como “vantagem competitiva é a de 

unicidade dos produtos através da diferenciação, onde o produto é percebido pelo cliente 

como sendo único e o design é um atributo desta estratégia”. Entretanto, este atributo deve ser 

aplicado e ser aliado à comunicação para se estabelecer efetivamente um diferencial 

competitivo, como pode ser analisado no texto abaixo anunciando o novo projeto gráfico do 

Jornal O Estado de São Paulo:  

O Estado estréia amanhã um jornal mais organizado, agradável de ler e com 

novos cadernos e seções...As mudanças são resultado de um projeto de redesenho 

que começou a ser desenvolvido em julho, com assessoria da empresa de 

consultoria e estratégia editorial Cases i Associats, de Barcelona, Espanha. Elas 

adaptaram às necessidades dos leitores o que melhor tem sido feito nos grandes 

jornais do mundo e darão aos jornalistas do Estado mais instrumentos para produzir 

um jornal cada vez melhor. Como uma diagramação mais "horizontalizada", que 

aumenta o conforto da leitura, e uma identidade gráfica clara para cada gênero 

jornalístico. Para melhorar a legibilidade dos textos, o jornal passará a usar uma 

nova tipografia exclusiva, criada pelo designer português Mário Feliciano. "Tudo 

isso se alinha com o que acreditamos ser a missão do jornal: a capacidade de 
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surpreender o leitor com notícias exclusivas, análise, prospecção e serviços", 

explica o editor-chefe Roberto Gazzi. O plano de ações comerciais para o 

lançamento tanto do jornal quanto do site inclui campanhas de publicidade em 

televisão, internet e outras mídias, demonstração especial para assinantes, 

apresentação para anunciantes e agências e outras iniciativas para explicar 

Amanhã, um caderno de oito páginas detalhará as mudanças. (ESTADO, 2010).  
 

Este exemplo ilustra o design sendo utilizado como vantagem competitiva, num 

produto que pode ser caracterizado como “commoditizado” em sua roupagem, são produtos 

muito parecidos, onde o diferencial em geral está na informação veiculada e não na estética. 

Verifica-se, porém que os elementos do design facilitam a leitura e são aliados ao componente 

estratégico que é a missão do jornal: a capacidade de surpreender o leitor, ao mesmo tempo o 

plano de ação continua no lançamento do novo “layout” do jornal nos meios de comunicação.  

 Existem consequências geradas pelo bom design, mas também para o mau design.  

Recentemente a união design e emoção fora registrada oficialmente pelo nome 

“Design emocional”. Além de forma física e funções mecânicas, os objetos assumem “forma 

social” e “funções simbólicas”, comenta Donald Norman em seu livro “Design Emocional” e 

ainda complementa:  

Os designers voltam sua atenção para o modo como elas interpretam e 

interagem com o meio físico e social. Passam a projetar com foco na emoção e com 

a intenção de proporcionar experiências agradáveis, mas muitos geram 

experiências contrárias que podem trazer sérias consequências para as 

organizações, corporações ou entidades que representam. (NORMAN, 2008, 

p.20) 

Muito pertinente a este assunto fora a polêmica gerada em torno da criação da 

logomarca e identidade visual criada para a Copa do Mundo 2010:  

Um evento do porte de uma Copa do Mundo se qualifica como ocasião 

imperdível para a demonstração de aspectos significativos do país que o acolhe. 

Esses aspectos se alinham desde os resultados que a intensa exposição à mídia 

internacional pode proporcionar ao turismo a outros que podem evidenciar uma 

capacidade nacional em empreender ações complexas. Ao longo da história, 

eventos dessa natureza serviram muitas vezes para o estabelecimento de 

paradigmas no uso de novas tecnologias na área da comunicação. Além disto, por 

outras vezes serviram para alavancar certo desenvolvimento sócioeconômico. 

Dependendo da atenção conferida a variados fatores, o resultado dos investimentos 

econômicos podem se tornar ou não sustentáveis. 

Assim, o desenho do símbolo para o evento reflete, ao menos, dois significados. 

Certamente significa o que está ali para significar, no caso, a edição da Copa do 

Mundo de 2014 organizada pela FIFA. Mas o símbolo é também portador de um 

significado relativo ao próprio ato de desenhar. Ou seja, as características do dese-

nho traduzem, sempre, uma determinada atitude diante do ato de projetar, do ato de 
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se fazer design...Esses projetos incorporam uma natureza estética, que não se 

caracteriza somente como criação de beleza. Nessas ocasiões, um dos fatos 

consolidados é a reiteração de traços de uma imagem nacional. (LEITE, 2010) 

Como se pode ver o design é levado em consideração na construção da imagem 

nacional, e por sua vez leva em consideração as características intrínsecas àquela nação. Toda 

esta imagem pode ser construída por dois caminhos ou em uma única via, a primeira do 

design e a segunda na comunicação integrada de marketing. Melhor quando construído de 

forma complementar. Em seguida será feita uma ampla abordagem das questões sobre a 

cultura e do consumo, o terceiro item que na contemporaneidade deve ser levado em 

consideração no processo de reconstrução de uma imagem, do redesign e de novas estratégias 

de comunicação. 
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CAPÍTULO II – Cultura, consumo e Sustentabilidade 

Neste capítulo, o tema da pesquisa é introduzido com um olhar sobre a cultura em 

relação ao consumo. Serão apresentados conceitos que permeiam o consumo sob a ótica da 

cultura, aspectos relevantes do consumo, inseridos na vida cotidiana do indivíduo moderno e 

as mudanças de comportamento que a contemporaneidade provoca. 

Será apresentada ainda a relação entre consumo e pós-modernidade e uma descrição 

sobre a noção de consumo consciente, experiência própria da vivência dos indivíduos e das 

empresas na sociedade contemporânea. 

2.1 – Cultura, consumo e sociedade  

Para entender o consumo é preciso falar sobre cultura e sociedade, refletir as relações 

entre os homens hoje e o que foram ontem. Para ilustrar essa afirmação, um best seller como 

Fast Food Nation, reflexo de uma cultura de consumo, de Eric Schlosser, 2001, figura hoje 

nas estantes de estudos culturais. “Poderia estar nas seções de culinária, saúde ou negócios. 

“Mas dá para digerir os estudos culturais porque o hambúrguer é um ícone cultural americano 

equivalente ao blue jeans.” (BLINDER, 2001) 

Mas afinal por esta perspectiva, o que são estudos culturais e qual é sua relação com o 

consumo?  

Na visão de Costa, Silveira e Sommer (2003, p.37) “os estudos culturais definem os 

contornos da movimentação intelectual que surge no panorama político do pós-guerra, na 

Inglaterra, nos meados do século XX, provocando uma grande reviravolta na teoria cultural.” 

“Entre os textos mais disseminados, as preocupações se concentram em 

problematizações da cultura, agora entendida em um espectro mais amplo de possibilidades 

no qual despontam os domínios do popular”. (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p.36) 

Muitos são os autores que definem esta questão, várias são as abordagens que definem 

cultura e refletem sobre os estudos culturais. E no decorrer dos anos a abordagem mudou de 

foco e por vezes foi complementada.  

Sobretudo alguns autores refletem sobre os estudos culturais dentro de um 

recorte mais específico, limitando-se, como salienta Escosteguy, a recuperar 

trabalhos que lidam com a relação cultura e comunicação massiva, e dentro desta, 

aqueles que enfocam produtos da cultura popular. “Se originalmente os Estudos 
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Culturais foram uma invenção britânica, hoje na sua forma contemporânea 

transformaram-se num fenômeno cultural”. (ESCOSTEGUY, 2005, p.12). 

“Os estudos culturais não configuram uma disciplina, mas uma área onde diferentes 

disciplinas interagem, visando o estudo de aspectos culturais da sociedade”. (HALL et al, 

1980, p.7). 

Diante deste panorama, torna-se importante definir também o termo “cultura do 

consumo”. Para Williams e Thompson (apud ESGOSTEGUY, 2000), “a cultura era uma rede 

de práticas e relações que construíam a vida cotidiana dentro da qual o papel do indivíduo 

estava em primeiro plano. No entanto, Thompsom ainda resistia ao entendimento da cultura 

enquanto uma forma global”. (ESCOSTEGUY, 2000) 

A luta pela hegemonia nas sociedades do capitalismo avançado não se 

trava só no nível das instâncias econômicas e políticas, mas também na esfera 

da cultura, a elevação cultural das massas assume importância decisiva neste 

processo, para que estas possam libertar-se.  (GRAMSCI apud 

SIMIONATTO, 2009) 

De acordo com Costa; Silveira; e Sommer (2003), “cultura transmuta-se de um conceito 

impregnado de distinção, hierarquia e elitismos segregacionistas para um outro eixo de 

significados em que se abre um amplo leque de sentidos cambiantes e versáteis.” 

Cultura deixa, gradativamente, de ser domínio exclusivo da 

erudição, da tradição literária e artística, de padrões estéticos elitizados e 

passa a contemplar, também, o gosto das multidões. Em sua flexão plural – 

culturas – e adjetivado, o conceito incorpora novas e diferentes 

possibilidades de sentido. É assim que podemos nos referir, por exemplo, à 

cultura de massa, típico produto da indústria cultural ou da sociedade 

techno contemporânea, bem como às culturas juvenis, à cultura surda, à 

cultura empresarial, ou às culturas indígenas, expressando a diversificação e 

a singularização que o conceito comporta. (COSTA, SILVEIRA e 

SOMMER, 2003, p.36) 

Comunicação, cultura e consumo estão em sintonia e ao mesmo tempo participam de um 

jogo complexo, principalmente quando do deslocamento de entendimento do sentido de 

cultura da sua tradição elitista para as práticas cotidianas, sem perder de vista a terceira fase 

dos estudos culturais, desde meados de 80 até os dias atuais, que enfatiza a globalização e a 

internacionalização. 

É importante salientar que existem três perspectivas fundamentais sobre a cultura do 

consumo:  

a primeira é a “concepção de que a cultura de consumo tem como premissa a 

expansão da produção capitalista de mercadorias, que deu origem a uma vasta 
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acumulação de cultura material na forma de bens e locais de compra e consumo”. 

Em segundo lugar, numa concepção mais sociológica, sugere-se que “a relação 

entre a satisfação proporcionada pelos bens e seu acesso socialmente estruturado é 

um jogo de soma zero, no qual a satisfação e o status dependem da exibição e da 

conservação das diferenças em condições de inflação”, e em terceiro lugar a 

concepção dos prazeres emocionais do consumo, sonhos e desejos que estão no 

imaginário que produzem excitação física e prazeres estéticos. (FEATHERSTONE, 

1995, p.31) 

Daí surgem também os conceitos como o de Néstor Garcia Canclini (1998), em que 

coloca a modernidade como sinônimo de pluralidade na América Latina que mistura relações 

a que ele chama de cultura híbrida, onde consumo e cultura são ligados.  

O autor vê o consumo como algo maior que simplesmente manipuladores e audiências 

dóceis. O consumo é um conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos.   

O fenômeno do consumo define um sistema de representações e de práticas 

fundamental na cultura contemporânea. Estudar seus significados é, portanto, abrir 

uma importante discussão sobre o imaginário que nos cerca, sobre a comunicação e 

as relações sociais. É preciso estudar os valores acionados pelo consumo no 

esforço de entender o que estamos expressando nas experiências rotineiras que 

vivemos entre marcas, shoppings, grifes, compras, modas e gostos. (ROCHA; 

BARROS, 2006, p.42) 

Mas, o que faz com que um indivíduo tenha preferência por este ou aquele produto? 

Sob o prisma da sociologia está o consumo na perspectiva de Pierre Bourdieu que trata da 

dominação pelo gosto. Para ele gosto está diretamente relacionado a poder.  

O gosto que determina nossas inclinações e atos de consumo, tem uma origem social. 

É uma disposição adquirida na sociedade e por isso deve ser objeto de investigação 

sociológica: 

 

Em “A Distinção” (1979), Bourdieu defende a tese de que o gosto não 

apenas possui uma origem social, como também discrimina e hierarquiza. 

Classifica socialmente. É objeto de distinção, portanto. Assim, longe de 

apenas diferenciar de forma neutra, o gosto tem o poder de alçar alguns 

poucos ao topo das camadas sociais e condenar muitos à periferia, à exclusão. 

Para essa perspectiva, o gosto se relaciona sempre, portanto com a questão de 

poder. (BACCEGA in BARROS FILHO, 2008, p.106)  

 

Desta forma pode-se afirmar que consumir é muito mais do que compras irrefletidas e 

vazias, mas sim um sistema complexo que pertence à lógica da sociedade, dos fenômenos 

sócioculturais e que “tem seus processo de constituição nas mediações nas quais se operam a 
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apropriação, a incorporação e diferentes usos de produtos e serviços. ” (BACCEGA, 2008, p. 

8).  

Para Baudrillard (2007) consumo designa um ato econômico que permite 

concretizar a satisfação de determinada necessidade através da utilização de determinado 

bem, entretanto, nesta tentativa simplista de conceituar consumo pressupõe-se que se 

consumo parte de um ato econômico, implica também em relações entre indivíduos e na 

modernidade como menciona Baudrillard (2007), “começamos a viver menos na 

proximidade de outros homens, na presença e mais sob o olhar mudo de objetos obedientes 

e alucinantes que repetem sempre o mesmo discurso... um efeito talvez de ausência mútua 

um do outro, parte da abundância virtual.”  

Assim, além de sociedade, o consumo estaria ligado hoje também a um caráter 

identitário. 

O consumo então pode ser também entendido como “o conjunto de processos 

socioculturais nos quais se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (GARCIA 

CANCLINI, 1999, p. 77). A abordagem de Néstor Garcia Canclini em conjunto com a 

abordagem de Gilles Lipovetsky, sinaliza as melhores reflexões para uma pesquisa de 

redesign. 

Vários autores pontuam Karl Marx como ponto de referência para o início de uma 

teorização do consumo. Estudioso da sociedade industrial, diante de sua análise sobre o 

consumo é a necessidade que leva o homem a modificar os elementos naturais, atribuindo-

lhes várias formas. “No estágio cultural mais simples, o homem cria o produto, como o 

resultado direto do dispêndio de sua força de trabalho. Num estágio cultural mais complexo, 

no entanto, ele cria a mercadoria, misteriosa em sua origem e atiçadora do desejo humano.” 

(MANCEBO;OLIVEIRA;FONSECA&SILVA, 2002, s.n.)  

 

Na segunda metade do século XX, alguns autores começam a falar do 

consumismo, inicialmente em tom negativo: a nova sociedade do consumo estaria 

pondo fim aos valores tradicionais, aos valores morais e éticos. Nesta perspectiva, 

o homem transformou-se num ser hedonista que não presta mais atenção ao valor 

das coisas, mas apenas no consumo, na fruição dos objetos. Em seguida houve uma 

mudança, e a sociedade do consumo passou a ser vista como algo positivo. A 

expansão dos serviços, abundância de bens materiais e o “aburguesamento” da 

classe operária seriam sinais de que uma nova sociedade estaria nascendo: a 

sociedade de consumo que iria substituir a sociedade baseada na produção 

industrial. Nessa nova forma societária, a antiga polarização entre classe operária e 

classe burguesa teria desaparecido e no seu lugar surgiu triunfante a nova classe 

média como um extrato emergente e dominante da sociedade (FREDERICO apud 

BACCEGA, 2008, p.80) 
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Desta forma à medida que os indivíduos escalam socialmente, alcançam também 

novos patamares de consumo. A matéria da revista EXAME considera que o Brasil, por 

exemplo, deverá ter uma expansão em sua cesta de compras, impulsionada pelo aumento de 

renda (novamente o aspecto econômico do consumo envolvido) e do crédito e por três 

fortes tendências comportamentais: 

 

Primeira Tendência: Quero ter mais  

Dos consumidores remediados aos mais abastados, o anseio é melhorar o que já 

foi conquistado e incorporar o que está fora do orçamento. Aqueles que já 

superaram as necessidades básicas expandem seu universo de consumo agregando 

novos itens. Nas classes mais altas, a tendência é de  sofisticação. Segundo a 

consultoria BCG, 26% dos consumidores aceitam gastar mais para comprar 

produtos melhores  

Segunda Tendência: Quero saber mais  

Investimento em educação e acesso à internet e à TV a cabo são beneficiados 

por essa tendência. Entre os emergentes é uma estratégia pragmática: estar mais 

preparado significa conseguir um emprego melhor no futuro. Isso vale sobretudo 

para os filhos. Por isso as escolas de inglês e de informática se multiplicam nas 

periferias. A educação é valorizada em todas as classes sociais, mas para os mais 

pobres é o que pavimenta o caminho para uma renda maior e para novos hábitos de 

consumo.  

Terceira Tendência: Quero experimentar mais  

É o impulso que motiva boa parte dos consumidores a viajar mais de avião pela 

primeira vez, a conhecer um restaurante ou a passar a freqüentar cinemas e teatros. 

Os novos hábitos incluem o consumidor em ambientes que ele não conhecia. Isso 

também vale para as compras de supermercado. De produtos mais saudáveis a 

guloseimas, o consumidor quer incluir itens que vão além da cesta básica 

(EXAME, 2011) 

 

A pós-modernidade está pautada em paradigmas, revoluções no campo da tecnologia e 

concepções da cultura do consumo para a sociedade. Baccega (2008), aliás faz duras críticas 

ao termo pós como designação para a realidade contemporânea também chamada de era do 

consumo, pois algumas vezes parece não atentar devidamente ao significado do pós. 

Tais avanços da tecnologia constituem-se num dos responsáveis pelo papel que os 

meios de comunicação passaram a exercer na trama cultural. A produção do sentido que os 

caracteriza facilita essa impregnação no tecido da cultura. Com ou sem a presença física de 

aparelhos de mídia, todos participamos da cultura que os meios de comunicação ajudam a 

construir. 



 44 

Se nosso ponto de encontro não é mais a praça e sim o ciberespaço, as relações de 

troca também mudam. 

O acelerado processo de intercâmbio, mundialização de produtos e 

comercialização de mercadorias, incrementado pelos meios de comunicação e pela 

publicidade, tem fortalecido uma nova ideia de pertencimento e, portanto, uma 

outra sociabilidade, mediante a formação de referências sociais articuladas pela 

cultura do consumismo. Em torno dessa ideologia formam-se e disseminam-se 

novos estilos de vida que vão desde a incorporação de hábitos de lazer, arte, 

música, cultura, moda, alimentação, até desejos, valores e virtudes. Ganha espaço a 

sociedade do descarte, do efêmero, do passageiro, própria do momento chamado 

"pós-modernidade. (BACCEGA, 1992) 

2.2 Consumo na pós-modernidade  

O consumo na pós-modernidade pode ser uma reflexão sobre os vários sentidos pelos 

quais a sociedade contemporânea avança e nas frentes deste avanço encontra-se desde o ser 

como indivíduo até o ser como pertencente ao coletivo por meio de suas relações com família, 

economia, trabalho, inseridos num espaço e tempo que hoje estão sendo modificados pelas 

tecnologias, pela cultura e pela velocidade dos acontecimentos. 

É preciso, investigar, portanto, o conceito da pós-modernidade para determinar o palco 

onde o consumo ocorre na contemporaneidade. Determinar e refletir sobre as mudanças de 

uma época em que muitas coisas deixam de ser sólidas para se tornarem, como na concepção 

de Bauman (2001), líquidas. Na perspectiva deste autor tudo não permanece, tudo é 

passageiro, uma eterna incapacidade de se manter uma forma. Todas as crenças se modificam 

antes mesmo de tomar forma. O capital antes era fixo, enraizado, hoje, torna-se móvel, volátil, 

como laptops, ipads e celulares. Inconstância, mobilidade, volatilidade.  

Consumir representa o elixir contra esta incerteza aguda e enervante 

sobre o porvir e o sentimento de incômoda insegurança. Propagou-se um 

comportamento geral de comprar, não apenas produtos e serviços, mas 

também as habilidades necessárias ao nosso sustento, o tipo de imagem que 

desejamos para nós, os métodos de convencimento de nossos possíveis 

empregadores, entre outras situações (CONTE, LOR, MARTIGNONI, p.8) 

Assim é desenhada a sociedade pós-moderna que está “cheia de vazios”, e para a ideia de 

“pós-moderno” é somente um termo acadêmico que de uma forma ou de outra ganhou 

popularidade, mas não deixa de celebrar os seus aspectos culturais intrínsecos por ter sido 

impulsionado por diversos movimentos culturais.  

Se "moderno" e "pós-moderno" são termos genéricos, é imediatamente visível 

que o prefixo "pós" (post) significa algo que vem depois, uma quebra ou ruptura 
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com o moderno, definida em contraposição a ele. Ora, o termo "pós-modernismo" 

apoia-se mais vigorosamente numa negação do moderno, num abandono, 

rompimento ou afastamento percebido das características decisivas do moderno, 

com uma ênfase marcante no sentido de deslocamento relacional. Isso tornaria o 

pós-moderno um termo relativamente indefinido, uma vez que estamos apenas no 

limiar do alegado deslocamento, e não em posição de ver o pós-moderno como 

uma positividade plenamente desenvolvida, capaz de ser definida em toda a sua 

amplitude por sua própria natureza. Tendo isso em mente, podemos olhar os pares 

mais profundamente. (FEATHERSTONE, 1995, p.17)  

De qualquer forma os autores concordam que o termo "pós-moderno" é para manter 

uma página virada sob a modernidade que substitui velhos paradigmas.  

Foi o arejamento necessário para que se pudesse pensar o final do século 20 sem os 

vícios iluministas de sujeitos históricos, visões de totalidade, programas e projetos, 

compromissos de arte, da literatura e do agir. Ao mesmo tempo, integrou as novas tecnologias 

no discurso do presente, avaliando-a ora crítica ora entusiasticamente. (MARCONDES 

FILHO, 2007) 

Muitos dos autores examinados neste trabalho como Baudrillard (2008) e Bauman 

(2001) tentam entender o pós-moderno não só como um movimento cultural produzido por 

intelectuais e artistas, mas também como esse sentido restrito de pós-modernismo associa-se 

às alegadas mudanças culturais mais amplas nas experiências e práticas cotidianas que podem 

ser consideradas pós-modernas.  

A sociedade avança em várias frentes e diversos sentidos, e o consumo está aí como um 

meio do querer, longe de ser saciado. O início do século XXI está sendo marcado por 

profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como a globalização, o 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, o comércio através da internet, a 

biotecnologia, o debate ambientalista etc.. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e 

reações ao consumismo emergem, exigindo uma nova postura do consumidor (CONSUMO 

SUSTENTÁVEL, 2005, p. 15) 

É importante resgatar a definição do ato de consumir por Baccega:  

Consumir é muito mais do que mero exercício de gostos, caprichos ou 

compras irrefletidas; revela isso sim, um conjunto de processos e fenômenos 

socioculturais complexos, que têm seu processo de constituição nas mediações 

através das quais se operam a apropriação, a incorporação e diferentes usos de 

produtos e serviços. Aí reside o espaço onde se articulam os processos 

comunicacionais envolvidos no consumo e por ele articulados. (BACCEGA, 

2008, p.8) 
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Neste processo pode-se retomar a questão dos estudos culturais em que a atenção 

ainda volta-se para o popular, segundo a autora Gisela Castro: 

Hoje produções minoritárias e de circulação restrita, que costumam ser 

preteridas pela indústria cultural em benefício de megaproduções voltadas para 

os grandes circuitos internacionais, podem circular via internet nos mais 

consagrados esquemas de produção e circulação de produtos culturais off-line: o 

site youtube ou as gravações musicais produzidas em circuitos alternativos que 

são divulgadas por meio das plataformas de compartilhamento (file sharing) são 

extremamente populares. (apud BACCEGA, 2008, p.8) 

O pós-modernismo é considerado por alguns autores como uma experiência cultural 

particular. É uma lógica cultural e um produto de mudanças de estruturas econômicas e 

sociais, segundo vários autores apontam, entre eles Lipovetsky:  

A sociedade, cujo valor cardeal passou a ser a felicidade, é 

inexoravelmente arrastada a produzir e a consumir em grande escala os 

signos adaptados a esse novo éthos, ou seja, mensagens alegres, felizes, 

aptas a proporcionar a todo momento, em sua maioria, um prêmio de 

satisfação direta. (LIPOVETSKY, 2007, p.30)   

 

Desta forma, Jeremy Rifkin (2001) levanta uma grande discussão sobre cultura e 

mercado, e assim apresenta a questão: “Como o mundo de hoje seria se Henry Ford tivesse 

pensado no automóvel mais como um serviço que como um produto e tivesse decidido alugar 

seus carros ao invés de vendê-los?” 

O pós-modernismo seria tratado como uma transição do período pós-fordista, com a 

ideia do fim da fabricação em série, do fim dos mercados de massa e do aparecimento de uma 

especialização flexível. (CURRAN, MORLEY, 1998, p.91) 

           O mundo atual está em transformação e, neste sentido se apresenta como novo, mas ao 

mesmo tempo, às vezes também como a continuação do velho.  

Hoje em dia, nas economias mundiais vemos cada vez mais, o colapso da indústria de 

produção, o fim da fabricação em série, o passo para o setor de serviços, a volta do trabalho 

físico e da desintegração dos sindicatos. Também vemos mudanças no campo de consumo 

(para alguns a redução das possibilidades do consumo de massa) e a transformação da mão de 

obra.  

Rifkin (2001) considera a mudança na forma básica como consideramos nossa relação 

com o automóvel, de um produto que compramos para um serviço que acessamos, faz parte 

da vasta reestruturação que está acontecendo no sistema capitalista, à medida que este faz a 
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transformação da economia de produção de bens para a economia de execução de serviços e 

da geração de experiências.  

 Portanto, a sociedade atual está caracterizada por um novo tipo de experiência cultural:  

A afirmação central de que tem existido uma transformação fundamental na 

estrutura econômica das sociedades pós-modernas, tem provocado mudanças 

culturais. Com isso, apesar da rejeição ao marxismo (algo que muitos teóricos do 

pós-modernimo possuem em comum), curiosamente muitas teorias sobre a pós-

modernidade em efeito estão baseadas no modelo de superestrutura de base 

marxista muito antigo. Este modelo de transformação da experiência cultural se 

explica no fundo por meio de uma série de transformações econômicas nos modos 

de produção e consumo. (CURRAN, MORLEY, 1998, p. .90) 

O movimento Slow Food, por exemplo, é uma forma de consumo da pós-

modernidade, é um movimento como resposta aos efeitos padronizantes do fast food; ao ritmo 

frenético da vida atual; ao desaparecimento das tradições culinárias regionais; ao decrescente 

interesse das pessoas na sua alimentação, na procedência e sabor dos alimentos e em como 

nossa escolha alimentar pode afetar o mundo.  

O Slow Food segue o conceito da ecogastronomia, que conjuga o prazer e a 

alimentação com consciência e responsabilidade, reconhecendo as fortes conexões entre o 

prato e o planeta e a mídia tem um papel importante na difusão destes novos hábitos de 

consumo que vêm de acordo com valores da vida contemporânea. (SLOW FOOD BRASIL, 

1989) 

Nas últimas décadas, a comoditização dos produtos, o apelo publicitário às emoções, aos 

benefícios sensoriais capazes de levar o público à identificação com um determinado estilo de 

vida, se tornou prevalente. Na pós-modernidade, o target, público que uma campanha visa 

atingir-não é mais um alvo fixo, mas móvel, líquido, cambiante, assim como a própria 

sociedade. 

Numa das ideias formadoras da reflexão sobre o consumo sob a ótica cultural ainda em 

1965, no livro “Teoria da classe ociosa” de Veblen, postula que a ocupação foi a grande 

divisora de classes na cultura antiga, a superioridade social e o status alto:  

Se expressavam e se faziam representar pelo ócio, significava o domínio do 

tempo e portanto “demonstra a capacidade de viver uma vida inativa” Na sociedade 

moderna contemporânea, o consumo supera o ócio como sinalização preferencial 

de status, pois o mundo em que vivemos exige que “a marca da força pecuniária da 

pessoa deva ser gravada em caracteres que mesmo correndo se possa ler. Assim o 
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consumo como indexador simbólico é uma ideia importante que deriva do estudo 

de Veblen ” (ROCHA; BARROS, 2006) 

Na selvagem economia de mercado existente está cada vez mais difícil diferenciar-se. Só 

há uma saída e é enganosamente simples: inovar de modo que se seja por um instante o único 

a dar este exemplo. Tome-se aqui a ousadia do gigante Mc Donald´s passar de fast para no 

mínimo good food fast na pós-modernidade como um reflexo cultural visando adequar-se nos 

padrões da nova sociedade de consumo, o que será desenvolvido no estudo aplicado adiante 

neste trabalho. 

Para Gilles Lipovetsky (2007), “o consumidor não busca somente um produto mas 

emoções. Ele acredita que se as compras não são sinônimos de felicidade, no entanto não 

deixam de ser, muitas vezes, fontes de reais satisfações ao que chama de hiperconsumidor.” 

Sob este ponto de vista o autor apelida estas circunstância de “felicidade paradoxal”, efêmera, 

e que termina exatamente na proporção em que termina o ato do consumo.  

      Desta forma, o que se vê na pós-modernidade, assim como na própria natureza do ser 

humano é uma satisfação não consumada, uma satisfação que não finda e uma grande 

tendência a buscar novas experiências de consumo de acordo com o seu estilo de vida.  

2.3 - Consumo consciente e sustentável  

Poético e ao mesmo tempo realista é o prefácio de Meyer para o livro de Baudrillard 

(2008) que pode traduzir de forma metafórica a problemática do consumo consciente:  

O consumo na qualidade de novo mito tribal, transformou-se na moral do 

mundo contemporâneo. Encaminha-se para a destruição das bases do ser humano, 

isto é, do equilíbrio que desde os gregos, o pensamento europeu manteve entre as 

raízes mitológicas e o mundo dos logos. Baudrillard cai na conta do perigo que 

corremos. Da mesma maneira que a sociedade da Idade Média se equilibrava em 

Deus e no Diabo, assim a nossa se equilibra no consumo e na sua denúncia. Em 

torno do diabo, era ainda possível organizar heresias e seitas de magia negra. Mas, 

a magia que temos é branca, e não é possível qualquer heresia na abundância. É a 

alvura profiláctica de uma sociedade sem vertigem e sem história, sem outro mito 

além de si mesma. (MEYER apud BAUDRILLARD, 2008, p.10)  

Neste caso Meyer aponta o consumo como algo ritual de uma sociedade, além do simples 

ato de troca de bens. No dicionário Michaelis, pode-se encontrar a definição da palavra ritual: 

1 Pertencente ou relativo aos ritos. 2 Que contém os ritos. sm 1 Livro que contém os ritos, ou 

a forma das cerimônias de uma religião. 2 Cerimonial. 3 Conjunto das regras a observar; 

etiqueta, praxe, protocolo.   
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De acordo com a definição da palavra “ritual” pode-se interpretar o prefácio de Meyer 

para o livro de Baudrillard; os rituais são inerentes à sociedade e não é só aplicado para a 

religião, mas servem para produzirem significados.  

Através dos rituais, disseram Mary Douglas e Baron Isherwood, cada 

sociedade seleciona e fixa graças a acordos coletivos, os significados que a regem. 

Rituais servem para conter o curso dos significados e fazer definições explícitas do 

que o consenso geral julga como valioso. Rituais mais eficazes são aqueles que 

usam objetos materiais para definir os sentidos e estágios mais preservados. Quanto 

mais caros os bens, mais forte o investimento afetivo e a ritualização para definir 

os significados. Assim elas definem muitos dos bens que são consumidos como um 

processo de ritual cuja principal função é o sentido do fluxo dos acontecimentos. 

(GARCIA CANCLINI, 1998) 

Muito do ritual não está só no consumo, mas também na construção da imagem da 

marca. Desta forma hoje são construídas muitas das imagens das marcas, no mundo 

contemporâneo, dada a diminuição da ênfase na produção material em favor da imaterialidade 

e outros intangíveis, característica da sociedade contemporânea.  

Deste modo, Baccega (2008) complementa, entram os pilares publicidade e marketing 

buscando moldar de forma favorável a percepção da imagem através da qual uma marca 

venha a ser reconhecida e valorizada e em última instância consumida. Se antes se vendiam 

coisas, atualmente vendem-se sobretudo, imagens e modos de ser. Há um investimento mais 

sutil do mercado nos processos de subjetivação. (BACCEGA 2008, p.136) 

Aqui cabe ressaltar também os aspectos do design no favorecimento desta imagem 

na contemporaneidade: Na atualidade, a atratividade do design faz com que um produto se 

torne desejável para o consumo. Essa atratividade é resultante da percepção estética 

dominada pela visão. Ao visualizá-lo o consumidor sente despertar sentimentos, sensações 

e emoções decorrentes da percepção. São os aspectos subjetivos do consumo. Tais aspectos 

relacionam os consumidores à satisfação de suas necessidades e seus desejos. (BAXTER, 

2003). 

Para alguns autores o modo de consumo, são modos de usar bens para demarcar 

relações sociais, desta forma podemos designar o aspecto duplamente simbólico das 

mercadorias nas sociedades ocidentais contemporâneas: o simbolismo não se evidencia 

apenas no design e no imaginário embutido nos processos de produção e marketing, as 

associações simbólicas das mercadorias podem ser utilizadas e renegociadas para enfatizar 
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diferenças de estilos de vida, demarcando as relações sociais. (FEATHERSTONE, 1995, p. 

35) 

Mas como se constitui a “materialização” de tais práticas diante de um cenário de 

sustentabilidade? Que práticas ou rituais a sociedade pós-moderna tem postulado para ela 

própria? Então Meyer ainda faz considerações sobre o pensamento de Baudrillard:  

A sociedade de consumo escrito em estilo denso, deveria constituir objeto de 

cuidadoso estudo para a geração mais jovem, que tomou provavelmente como 

tarefa a destruição do mundo monstruoso, se é que não obsceno, da abundância dos 

objetos, com tanta energia e força apoiados pelos Mass Media e, sobretudo, pela 

televisão: mundo que a todos nos ameaça. (BAUDRILLARD, 2008, p.10)   

Raymond Williams já assinalava que um dos primeiros usos do termo “consumir” era 

“destruir, desperdiçar, gastar e esgotar” (FEATHERSTONE, 1995, p.41).  

Assim representa uma presença paradoxal no âmbito da ênfase produtivista da sociedade 

capitalista, a qual precisaria ser canalizada de alguma maneira.  

A noção de valor econômico associada à escassez e à promessa de que a 

disciplina e o sacrifício, necessários a acumulação dentro do processo de produção 

resultariam na eventual superação da escassez, na medida em que sejam atendidas 

as necessidades e prazeres do consumo tem constituído uma imagem cultural 

poderosa e uma força de motivação importante nas sociedades capitalistas e 

socialistas. (FEATHERSTONE, 1995) 

“Sociedade de consumo” é um termo aplicado amplamente para compreender as 

transformações que ocorrem nos padrões sociais da pós-modernidade. No manual de 

educação para o consumo sustentável, esse termo que pode ser entendido da seguinte maneira:  

Refere-se à importância que o consumo tem ganhado na formação e 

fortalecimento das nossas identidades e na construção das relações sociais. Assim, 

o nível e o estilo de consumo se tornam a principal fonte de identidade cultural, de 

participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de distinção com os 

demais. Podemos chamar de consumismo a expansão da cultura do “ter” em 

detrimento da cultura do “ser”. (CONSUMO SUSTENTÁVEL, P.15) 

 

Isso ocorre numa sociedade na qual grande parte da produção é voltada para o consumo, 

lazer e serviços e na qual se verifica uma relevância crescente da produção de bens 

simbólicos, imagens e informação.  

Baudrillard não é o único pensador sobre o consumo mas enseja grande discussão sobre o 

excedente, “no amontoamento há algo mais que a soma dos produtos: a evidência do 
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excedente, a negação mágica e definitiva da rareza, a presunção materna e luxuosa da terra da 

promissão”. (BAUDRILLARD, 2008)  

Desta forma um símbolo do capitalismo moderno é o excedente, a abundância dos bens 

produzidos pelo sistema industrial e ao mesmo tempo um problema para ele mesmo.  

Até o momento no presente estudo torna-se quase impossível desvincular o consumo da 

sociedade e dos padrões de vida impostos por meio da circulação de bens simbólicos e 

difundidos através do mass media. Tais padrões provocam tensões nas diferentes classes 

sociais:  

A AGENDA 21, documento assinado durante a Rio92, deixa clara a 

preocupação com o impacto ambiental de diferentes estilos de vida e padrões de 

consumo: “Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos de pressão 

ambiental, as principais causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente 

mundial são os padrões insustentáveis de consumo e produção, especialmente nos 

países industrializados. Motivo de séria preocupação, tais padrões de consumo e 

produção provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios”. (CONSUMO 

SUSTENTÁVEL, P.16) 

Durante muito tempo as empresas apoiaram-se somente na valoração econômica sem 

se ater ao desenvolvimento sustentável.  

Hoje a sociedade mudou e com a facilidade em se obter informações e diante de uma 

crise ambiental fica cada vez maior o número de pessoas que estão dispostas a mudarem seus 

padrões de consumo em prol do meio ambiente.    

Nesta altura torna-se necessário esclarecer a diferença entre consumo consciente e 

consumo sustentável: para o primeiro o consumidor faz suas escolhas de uma forma 

individual, entretanto baseado em seus valores e de acordo com o seu grau de informação e de 

sua capacidade de realizar uma compra imediata, para o segundo, o consumo sustentável 

exige uma mudança de hábitos e padrões de comportamento que propiciem bons resultados 

para o planeta e para a qualidade de vida para o geral.  

De acordo com Rifkin, possuir coisas, muitas coisas, é considerado fora de moda ou 

sem propósito na economia mais efêmera, em ritmo acelerado do novo século e complementa:  

É provável que para um número crescente de empresas e consumidores,a 

própria idéia de propriedade parecerá limitada, e até antiquada, daqui a 25 anos. A 

propriedade é uma instituição lenta demais para se ajustar a nova velocidade de 

uma cultura veloz. A propriedade baseia-se na ideia de que possuir um ativo físico 

ou uma propriedade em um período de tempo é valioso. “Ter”, “Guardar” e 

“Acumular” são conceitos prezados. Agora, no entanto, a velocidade das inovações 
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tecnológicas e o ritmo estonteante das atividades econômicas muitas vezes tornam 

a noção de propriedade problemática. Em um mundo de produção customizada, de 

inovação e atualizações contínuas e de ciclos de vida de produto cada vez mais 

breves, tudo se torna quase imediatamente desatualizado, Ter, guardar e acumular, 

em uma economia em que a mudança em si é a única constante faz cada vez menos 

sentido. Se o cenário do consumo mudou, com ele mudam as formas de consumir, 

enquanto bens duráveis, baratos continuam a ser comprados e vendidos no 

mercado, itens mais caros como aparelhos, automóveis e casas serão cada vez mais 

possuídos por fornecedores e acessados pelos consumidores na forma de leasings, 

aluguéis, associações e outras condições de serviço (RIFKIN, 2001 p. 4) 

 

O cenário do consumo também volta seu interesse para a questão da sustentabilidade. 

Os estudos sobre a sustentabilidade têm suscitado um crescente interesse entre os 

acadêmicos, pesquisadores da área do meio ambiente, das ciências sociais e também de outros 

campos, como estratégia, competição, gestão, marketing e design. 

Hoje, o discurso da sustentabilidade e as pressões sociais legitimaram 

a necessidade de mudanças no contexto produtivo das empresas para que, de 

certo modo, elas pudessem entrar com sua parcela de contribuição em relação 

à preservação do meio ambiente.  

Afinal, o setor produtivo é o maior consumidor de recursos naturais tornando-

se um dos responsáveis pela degradação ambiental, sendo necessária sua 

conscientização e planejamento para enfrentamento desta questão (CORAL, 

2002, DIAS, 2007 apud FERREIRA, DIAS, sn).  

 

 

O termo “sustentabilidade” surgiu como conceito na década de 1980 por Lester Russel 

Brown que aplicou o termo à causa ambiental. Recentemente Lester Brown elogiou o 

programa brasileiro pró-sustentabilidade, um programa de Benchmarking ambiental que é 

responsável pelo maior banco de boas práticas socioambientais no país. Esta rica coleção de 

estudos de casos relata o surgimento de uma nova geração de gestores e empresas que 

desenham modelos de negócios capazes de produzir resultados positivos para o ambiente 

natural e social, tendo como premissa uma situação win-win-win onde todos ganham. 

(RAFAELA, 2011, online) 

O conceito de sustentabilidade de Brown pode ser definido explicado da seguinte maneira: 

uma determinada sociedade é sustentável quando satisfaz completamente suas necessidades 

de modo a preservar as condições para que as gerações futuras também o façam. E algumas 

atividades que são desenvolvidas por grupos de pessoas não podem interferir nos ciclos de 

renovação da natureza, muito menos destruir os recursos de forma preservar as gerações 

futuras.  

O consumo sob a perspectiva da produção, de acordo com Bataile, a 

produção econômica não deveria ser relacionada à escassez, mas ao excesso, com 

efeito a destruição torna-se o objetivo da produção e o problema chave passa a ser 

o que fazer com la part maudite o excesso de energia traduzido num excesso de 
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produtos e mercadorias, um processo de crescimento que beira a anomia. Neste 

sentido ara combater o excesso é necessário destruir. (FEATHERSTONE, 1995, 

p.41) 

 

Desta forma surge também o consumo consciente, algo como transformar o consumo em 

um ato de cidadania. Nesta concepção o consumo possui uma abordagem “coletiva”, sai do 

modo individual no satisfazer as própria necessidades e dá lugar às necessidades do outro. 

Assim, observa-se que as práticas ambientais e a responsabilidade pela escassez de recursos 

não estão só nas mãos dos consumidores, mas também das empresas.  

Torna-se importante salientar aqui o trabalho do instituto Ethos e Akatu que monitora em 

pesquisa a responsabilidade social das empresas e a percepção do consumidor. Esta pesquisa 

visa verificar a percepção do consumidor sobre a responsabilidade social.  

Um dos dados mais interessantes levantados pelo instituto é que o número de 

consumidores indiferentes ao consumo consciente de 2006 para 2010 aumentou e o número 

de consumidores conscientes ficou no mesmo patamar. Para Pimentel (2011), “com o 

crescimento e a estabilização da economia brasileira, o aumento de renda dos trabalhadores e 

o acesso a crédito, as classes mais baixas se viram capazes de almejar bens e serviços aos 

quais antes não tinham acesso, inclusive de itens que são usados tradicionalmente para 

qualificar a classe social de uma família.” 

A pesquisa mostra uma importante relação do consumo consciente e sustentável com o 

desenvolvimento econômico e ascensão da classe C nos países emergentes e desta forma 

observa-se relação direta de necessidades e desejos dos consumidores.  

Mas se nossas identidades se definem também pelo consumo, 

poderíamos vincular o exercício da cidadania e a participação política às atividades 

de consumo, já que é nestas atividades que sentimos que 

pertencemos e que fazemos parte de redes sociais. 

O consumo é o lugar onde os conflitos entre as classes, originados pela 

participação desigual na estrutura produtiva, ganham continuidade, através da 

desigualdade na distribuição e apropriação dos bens. Assim, consumir é participar 

de um cenário de disputas pelo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. 

Sob certas condições, o consumo pode se tornar uma transação politizada, na 

medida em que incorpora a consciência das relações de classe envolvidas nas 

relações de produção e promove ações coletivas na esfera pública. (CONSUMO 

SUSTENTÁVEL, 2005, p. 15)  

 

 Ao mesmo tempo, nas classes médias, especialmente entre os especialistas econômicos 

tradicionais, verificamos a persistência da noção de trabalho árduo e disciplinado, a conduta 

ascética voltada para o mundo interior... Desse ponto de vista o consumo é um auxiliar do 

trabalho e ao mesmo tempo que conserva muitas das orientações deslocadas da produção e 
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pouca atenção ao consumo consciente. Enquanto isso a classe mais pobre são os que mais 

convivem com a poluição.  

Para Marcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea  

"O padrão de consumo dos ricos tornou cada vez mais grave a crise ambiental no planeta. A 

saída, portanto, não pode ser a contenção do crescimento da demanda material dos pobres, 

mas a reversão do modelo de vida dos ricos assentado no consumo ostentatório" 

(POCHMANN, 2012) Para ele,  

sem a observância da revisão dos padrões de consumo no mercado globalizado, 

continuadamente desaparecerão os recursos naturais e consequentemente 

acarretarão problemas para o meio ambiente como as questões climáticas e o meio 

ambiente. Degrada a ecologia e deprecia futuras gerações. O crescimento da 

produção permite elevar o nível geral de riqueza, enquanto requisito básico para 

melhorar a sorte dos pobres. Mas o aumento da riqueza sem a sua redistribuição 

justa favorece justamente os ricos, impulsionando a prevalência do padrão de 

consumo ostentatório, em que 500 empresas no mundo são responsáveis por 

produzir demandas para este consumo.  

 

Neste sentido é interessante e por vezes parece utópica a menção de Gondim (apud 

SOLLBERG, 2008) sobre as empresas e o consumo consciente: 

No mesmo sentido que o ser humano faz parte da natureza, ele também é 

parte integrante da Sociedade, fora dela não se pode compreendê-lo, como bem 

disse Aristóteles “o homem é um animal político” e fora da sociedade “ele é um 

selvagem ou um deus”, portanto, cabe também a ele, uma mudança ou uma 

transformação de um antigo modelo de sociedade para um novo, que substitua 

antigos valores e comportamentos dos consumidores por uma nova base de 

consumo consciente, enfocando, a já mencionada, sustentabilidade do meio 

ambiente, equilíbrio da prosperidade econômica e a justiça social. Além disso, o 

cidadão, deve abandonar a velha idéia de que complexos problemas devem ser 

solucionados por órgãos dos Estados ou agências multilaterais, permanecendo 

inerte e esquivando-se de sua responsabilidade perante a sociedade, abdicando de 

seus direitos, se omitindo dos deveres, sem perceber que o poder de transformação 

lhe é pertencente. (SOLLBERG, 2008, sn) 

Pode-se verificar que a natureza não está dissociada da sociedade, das empresas e das 

manifestações culturais que envolvem todos os “corpos” e instituições desta sociedade tais 

como o indivíduo, a família, a economia e as relações de trabalho.  

Por isso, o texto fora explorado de acordo com a necessidade emergente do saber 

científico na condução e exploração dos temas em torno do consumo consciente, 

principalmente para afunilar as reflexões que se seguem sobre a imagem de empresas como 

McDonald´s que se dizem “ecofriendly”.  
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Desta forma, fica a reflexão sobre o consumo exagerado sem precedentes surgido pós-

revolução industrial e de como as técnicas se transformaram em revoluções tecnológicas e 

hoje representam culturas da sociedade pós-moderna, modificando os meios de produção, os 

meios de difusão de informações e conhecimento e o modo e a qualidade de vida. A teoria de 

Baudrillard, Canclini e Lipovetsky são de especial relevo na construção conjunta com o 

capítulo que se segue para as conclusões finais acerca do estudo de caso.  

Sobre o modo de vida, as pessoas estão se tornando mais conscientes, e as empresas 

também são responsáveis por esta concepção de consumo e hoje muitas atrelam sua imagem a 

uma causa de responsabilidade social.  

As empresas de hoje não são mais somente vistas como economicamente ativas, mas 

são analisadas e observadas pelos consumidores no ambiente que operam. Tal fato é reflexo 

dos avanços tecnológicos e mudanças na forma de se comunicar que as redes sociais 

trouxeram na contemporaneidade. A sociedade tem ficado mais atenta aos valores éticos e 

responsáveis de uma empresa.  

A teoria de Mike Featherstone (FEATHERSTONE, 1995) que mistura consumo e pós-

modernismo será constante no estudo que visa mesclar a cultura do consumo, a imagem como 

forma de comunicação e o design como fator de estetização da vida humana:  

A sociedade-cultura de consumo pós-moderna está associada à complexidade 

humana, ou seja, envolve seus valores, desejos, hábitos, gostos e necessidades 

numa escala extremamente intensificada. No contexto pós-moderno, a estetização 

da vida cotidiana e o triunfo do signo retratam a subordinação da produção ao 

consumo sob a forma de marketing, com uma ascensão cada vez maior do conceito 

de produto, do design e da publicidade.  

Desta forma segue o estudo de caso. 
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CAPÍTULO III - Comunicação e Design, a imagem sustentável e o 

estudo de caso: McGreen. 

O foco deste capítulo é apresentar as principais relações entre comunicação integrada 

de marketing, o design e a imagem sustentável, buscando verificar observar a relação direta 

destes três elementos com a cultura do consumo do cliente McGreen e suas respectivas 

percepções. Para isso, será apresentado um estudo de caso detalhado sobre as mudanças 

adotadas na imagem e na identidade visual da empresa McDonald’s principalmente sobre o 

primeiro McGreen do Brasil localizado em São Paulo, além da análise de materiais. Aqui 

serão traçados descritivos dos materiais europeus e americanos e a análise do corpus das 

campanhas e materiais no contexto nacional, reservadas as dimensões culturais de cada 

região, entretanto lançando um olhar sobre a cultura brasileira no redesign da empresa 

trabalhada no contexto brasileiro.  

3.1 – A comunicação e o design a serviço de uma imagem sustentável. 

As mudanças ocasionadas a partir do final do século quando o mundo virtual fora 

estabelecido fizeram com que as organizações sentissem a necessidade de rever os modelos de 

comunicação adotados.  

Quando a relação entre a trilogia, pessoas (consumidores), tecnologia e aspectos 

financeiros de uma sociedade mudam torna-se necessário proporcionar uma relação inovadora 

entre organizações e “stakeholders”. Afinal todas as mudanças refletidas nas relações de 

mercado, de acordo com Daniel Galindo (2008), trazem novas posturas, novas soluções e 

novas descobertas: 

A comunicação mercadológica é substituída pela comunicação integrada de 

marketing, trazendo em seu bojo todas as virtudes de um novo processo, para 

enfrentar os novos tempos afinal os consumidores estão mudando, a mídia está 

mudando, a sociedade está mudando, as empresas estão mudando, as tecnologias 

estão em constante estado de mudança, logicamente com os processos 

comunicativos que permeiam as relações produção/consumo não seria diferente, 

aliás, compreender o papel da comunicação de marketing, significa resgatar a 

importância da comunicação para as instituições, para a sociedade e para este novo 

mundo, ou seria neste novo contexto? (GALINDO, 2008, p. 32) 

A comunicação integrada é considerada hoje parte da gestão estratégica e abrange as 

comunicações institucional, administrativa, interna e mercadológica atuando de forma 

sinérgica e estabelecendo uma política global, em função da existência de coerência entre os 
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programas estabelecidos nas comunicações institucional, administrativa, interna e 

mercadológica, além de evitar a sobreposição de tarefas. (LUPETTI, 2007, e KUNSCH 

2003).  

Assim devem formar um conjunto harmonioso, apesar das diferenças e das 

especificidades de cada setor e dos respectivos subsetores. A somatória de todas essas 

atividades ocasionará a eficácia da comunicação nas organizações. James Ogden (2002) faz a 

seguinte observação sobre o relacionamento entre o marketing e a CIM:  

Comunicação integrada de marketing é uma expansão do elemento de 

promoção do mix de marketing. Ela é essencialmente, o reconhecimento da 

importância de comunicar a mesma mensagem para os mercados-alvo, o 

reconhecimento de que todas as variáveis da CIM comunicam algo e que existe 

uma sobreposição na comunicação que essas variáveis fornecem. Cada uma das 

variáveis da CIM afeta o programa de marketing como um todo, de modo que, para 

garantir a eficácia, todas devem ser gerenciadas.” (OGDEN,2002, p.4). 

A comunicação integrada de marketing além de se constituir uma vantagem 

competitiva para as organizações possui uma relação profunda com a imagem corporativa. 

Ambas as áreas avançaram em termos de levantamento de pesquisas e informações.  

Markwick e Fill (1997) apontam alguns fatores ambientais que explicam o interesse 

pelo estudo da imagem corporativa e dentre eles está o aumento do reconhecimento da 

eficácia da comunicação integrada de marketing, somado a outros como as necessidades da 

empresas na diferenciação devido à alta competitividade do mercado, fusões e aquisições e 

aumento da incidência de situações de crises impactando nas organizações.  

Torquato (2002, p. 163), acrescenta que um importante conceito de ampla significação 

para as empresas modernas é o de imagem, que na verdade resulta do desenvolvimento do 

conceito de comunicação.  

Assim, as várias práticas de marketing e de comunicação devem ser integradas de 

forma a corroborar a imagem corporativa e minimizar possíveis riscos de fragmentação. 

Galindo, afirma que o ato de comunicar se constitui em uma proposta estratégica, para as 

empresas e organizações... 

Hoje falamos em pontos de contato e na integração das diversas 

competências de comunicação de forma sinérgica para atingir os objetivos globais 

das organizações que não se concentram apenas nos processos de troca, mas 

também na construção e manutenção da imagem corporativa, fruto de seu 

relacionamento com os mais variados públicos e comunidades. (GALINDO, 2008, 

p. 36) 



 58 

E uma das formas para expressar esta imagem corporativa é o Design, que alguns 

autores classificam como a estética do marketing.  

A comunicação integrada de marketing tem sido compreendida como fator de 

diferenciação nas empresas na era de alta competitividade, não somente com outras empresas 

mas até mesmo com pessoas comuns que mantém relações de troca e de mercado, fenômeno 

trazido pela evolução da internet e dos aparatos tecnológicos. “Uma empresa só é capaz de se 

diferenciar de seus concorrentes se tiver uma condição singular, em que ofereça algo valioso 

para os seus clientes, além da simples oferta de preço baixo” (PORTER, 1989). Segundo 

Kotler (2000), “diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas 

para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência.” 

A resposta não é simples, mas todos parecem concordar que o tratamento da 

imagem de marca e os programas de padronização e aperfeiçoamento visual figuram 

entre as mais importantes ferramentas do marketing contemporâneo.  

Torquato (2002), apresenta a seguinte questão: “quanto e como deve se mexer na 

marca de um produto ou o logotipo de uma empresa?”. Deve-se acrescentar ainda: e na 

logomarca e identidade visual? Em geral são questões que geram intensas polêmicas para os 

profissionais de marketing, agências e programadores visuais ou designers.  

As organizações usam marcas para que funcionem como elementos 

representativos de sua identidade, da natureza e características de seus produtos. 

Essas marcas assumem várias formas, a partir dos nomes dos símbolos visuais 

figurativos ou emblemáticos e dos logotipos, composições gráficas fixas que 

estabelecem fácil identificação das empresas e entidades junto a consumidores e 

usuários. 

A questão que se coloca é a de saber se o conjunto de símbolos usados por uma 

empresa necessita receber ajustes e, em caso de resposta positiva, qual a 

importância e intensidade destes ajustes. (TORQUATO, 2002) 

A própria história do design como modo de aumentar a demanda de consumo após a 

grande depressão americana confunde-se com a marca Mc Donald’s, pois um dos primeiros 

estúdios a trabalhar com  o design gráfico comercial e não no design de produtos, em 1941, o 

Landor Associates, dentre sua carteira de clientes tinha o gigante Mc Donald’s. Na época a 

filosofia de design de Landor era a seguinte: “Se o grau de dificuldade não ficar evidente, o 

design é bom. Não deve parecer ser design. E um bom design deve durar.”  

O design está em novo patamar de relevância como atividade que passa a ser mais 

utilizado nas várias etapas do planejamento estratégico das empresas  



 59 

um dos maiores desafios da comunicação moderna é compatibilizar a 

visibilidade de uma organização com sua identidade”. Por visibilidade devemos 

compreender o conjunto de manifestações externas que tornam uma empresa 

visível e perceptível aos olhos e sentimentos da opinião pública. A identidade 

corresponde à personalidade da empresa, decomposta na linha de produtos, na 

cultura organizacional, porte e grandeza, tradição e história, quadro de recursos 

humanos. (TORQUATO, 2002, p.241)  

 

Torquato (2002, p. 262) “questiona qual é a importância de um logotipo num contexto 

ambiental com tantas marcas e símbolos? Trata-se de uma questão que deve ser examinada. 

Oferece um suporte de imagem que em tempos de turbulência é valioso.” 

Para ele do ponto de vista estético, os logotipos e marcas devem traduzir um conceito, 

arquitetado em uma forma plástica e em traços visuais que sejam agradáveis e de fácil 

memorização.  

Por isso para vingarem e exercerem seu papel de identificar empresas, produtos, ideias 

e valores precisam apoiar em um conjunto de situações a saber: frequência de repetição, 

perenidade, ajustes finos, obsolescência.  

Não há dúvida sobre o fato de que os símbolos, no decorrer dos anos 

passam por um processo de desgaste, originado sobretudo pela dinâmica sócio-

cultural que imprime, novos gostos, atitudes, valores, pensamentos. Esse acervo 

comportamental passa a exigir, por sua vez, padrões visuais adequados à realidade 

contemporânea. A explicação de ordem histórica, cultural e psicológica passa a ser 

um ponto de referência para decisões técnicas sobre programas de aperfeiçoamento 

de imagens corporativas e de marcas de produtos. Deduz-se que é necessário, 

preliminarmente averiguar se os traços, as cores, os sinais, os símbolos figurativos 

e a combinação de tais elementos no espaço dos papéis ou no enquadramento dos 

rótulos e embalagens estão em equilíbrio harmonioso com o momento que cerca os 

consumidores  

Ele inicia na idealização do conceito e no desenvolvimento e diferenciação dos 

produtos ou serviços, passando pela construção da identidade e imagem da marca 

através de uma plataforma visual e sensorial capaz de transmitir ao público da 

marca valores, benefícios e conteúdos funcionais, estéticos, simbólicos e 

emocionais mais consistentes e relevantes. (TORQUATO, 2002, p. 269)  
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Neste caso, torna-se importante um redesign de marca para implementar uma imagem 

no mercado, um vez que funciona como parte da estratégia a ser incorporada pela empresa 

como uma estética funcional, parte integrante das estratégias da comunicação integrada de 

marketing. Adiante será feita a análise do case McGreen para constatar a viabilidade de tal 

estratégia adotada pelo restaurante como forma de modificação de imagem além de uma 

reflexão sobre o design de comunicação da marca no mundo.  
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3.2 – O estudo de caso McGreen a caminho de uma imagem para o 

consumo consciente. A mudança da imagem do Mc Donald‟s. Comunicação, 

Design e Identidade. 

A marca McDonald´s sempre foi considerada símbolo do capitalismo internacional, 

afinal está presente em todo os continentes com um faturamento significativo.   

O percurso da maior rede de fast food (alimentação) do mundo começou nos anos 50, nos 

Estados Unidos. No Brasil, o McDonald´s está desde 1979. Seu primeiro restaurante foi 

instalado e inaugurado em Copacabana no Rio de Janeiro. A marca na América Latina é 

operada pela Arcos Dourados, empresa de capital Latino–Americano. A rede possui 1800 

franquias em 19 países e no Brasil 1,6 milhões de clientes são atendidos por dia (dados de 

2009) e R$ 3,3 milhões de reais em faturamento.  (BRANDING McDonald´s, 2010) 

O McDonald´s tem como missão, oferecer qualidade, serviço e limpeza aos 

clientes, incentivar o espírito empreendedor, ter um forte compromisso com a 

sua GENTE, maximizar a rentabilidade das operações, operar um negócio em 

um ambiente ético e responsável, contribuir com o desenvolvimento das 

comunidades nas quais atua. Como visão, duplicar o valor da companhia 

ampliando a liderança em cada um dos mercados e como missão servir comida 

de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. 

(MISSÃO, VISÃO E VALORES, 2011, online)  

Em termos de responsabilidade social, a empresa possui esta diretriz como um grande 

valor da marca, desde sua fundação realiza projetos sociais nas áreas de saúde, educação e 

esporte na comunidade em que atua. O McDia feliz é uma de suas maiores ações realizada em 

parceria com o instituto Ronald McDonald´s para ajudar crianças com câncer. A empresa 

prima pelo bom atendimento e por clientes sempre satisfeitos, prova disto foi a criação da 

Universidade do Hamburguer para treinar funcionários e lideranças da rede com a missão de 

ser a melhor Universidade Corporativa do Mundo. (BRANDING McDonald´s, 2010) 

Em termos de comunicação vale a pena reproduzir o texto identificado no informe de 

Branding da compania:   

O McDonald´s está presente de maneira consistente em mídias tradicionais, 

meios digitais e pontos de venda. Desde o final de 2009, participa de redes 

sociais como o twitter, com o perfil @McDonalds_BR.  

Segue um código de ética publicitária em todas as ações de comunicação que 

realiza com seus públicos. Um exemplo é sua convicção em recusar artifícios 

publicitários que não sejam identificados claramente como propaganda e não 

anunciar nos programas voltados para crianças em idade pré-escolar. Um 

personagem inconfundível do Mc Donald´s é o Ronald McDonald. Seu papel 
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é espalhar alegria por onde passa. Muitas vezes está em lojas da rede; outras, 

fazendo shows nos restaurantes, escolas, creches e hospitais ou participando 

de atividades comunitárias. (BRANDIG MCDONALD´S, 2010, online) 

Apesar de ser uma empresa que prima pela qualidade, por outro lado, é alvo de várias 

críticas na mídia e até mesmo em produções de filmes como “Supersize me
1”

, alguns 

consumidores e grupos acusam o McDonald´s por oferecer alimentação não saudável. Pelas 

redes e sites de buscas encontram-se muitos protestos e manifestações contra a rede Mc 

Donald´s, como foi o caso de uma campanha no twitter (figura 1) que não foi exatamente o 

que os planejadores tinham em mente, no twitter o McDonalds pediu para que usuários 

mandassem histórias envolvendo o McDonalds com uma Hashtag #McDStories, mas a 

história gerou um efeito contrário, onde usuários publicaram que uma vez foi encontrada unha 

em seu lanche ou histórias sobre intoxicação alimentar, ou ainda maus tratos de animais em 

fazendas de fornecedores. (MATHAUS, 2012, online) 

 

 

 

 

Figura 1 – Campanha no Twitter não deu muito certo 

Fonte: (MATHAUS, 2012, online) 

Apesar disso, de acordo com a Superbrands (BRANDIG MCDONALD´S, 2010, online) 

existe uma preocupação por parte da rede em acompanhar de perto, as mudanças da sociedade 

e de comportamento do seu público, lançando produtos que sigam movimentos mais 

saudáveis. Por isso, vigorou recentemente o novo cardápio que incluía saladas com opções de 

frango grelhado e no cardápio infantil cenouras e maçã fresca, o que implicou em certas 

mudanças de imagem para a rede. 

A guinada na imagem do MCDONALD’S é consequência de um amplo movimento 

que começou há cerca de sete anos, quando a rede passou a ser apontada como uma 

das responsáveis pelos alarmantes índices de obesidade da população americana. O 

MCDONALD’S se tornou também alvo da ira de movimentos de protesto 

antiglobalização, contra a guerra do Iraque, contra os transgênicos, a gordura trans e 

até mesmo contra a devastação da Amazônia. (BRANDIG MCDONALD´S, 2010, 

online) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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1 Supersize me. A dieta do palhaço – Documentário desenvolvido nos Estados Unidos escrito por Morgan Spurlok, que sobrevive 30 dias 

com uma dieta a base de fast food. 

 

Praticamente tudo de ruim que acontecia acabava respingando na imagem 

da empresa. A patrulha ideológica logo teve impacto nos números: entre 2000 e 

2003, o valor da marca caiu 9%. Era preciso reagir. Sob intensa pressão a rede 

iniciou um grande processo de reconstrução de imagem. Alimentos saudáveis como 

saladas, frutas, sucos e vegetais foram incorporados ao cardápio. A empresa agiu de 

forma rápida e enérgica para se reinventar e se adaptar as novas condições do 

mercado. Depois de se render aos alimentos saudáveis, a rede iniciou uma nova 

etapa em sua mudança de imagem, com lojas e serviços diferenciados para cada 

região do planeta. Em 2009, ganhou pela quarta vez consecutiva o prêmio da revista 

CONSUMIDOR MODERNO como empresa que mais respeita o consumidor na 

categoria de restaurante de serviços rápidos e fora uma das marcas mais lembradas 

pelos jovens em pesquisa recentes da UOL/Folha de São Paulo para o prêmio top of 

mind da internet nas categorias top adolescente. (MUNDO DAS MARCAS, 2006, 

online) 

Além disso, a empresa vem investindo, tanto no Brasil como no mundo em conceitos 

de sustentabilidade.  

A Arcos Dourados, empresa operadora da marca McDonald's na 

América Latina, emprega várias práticas e iniciativas para a preservação 

ambiental em seus restaurantes. A empresa adota a política dos 3Rs 

(Redução, Reutilização e Reciclagem) em toda a cadeia produtiva, desde o 

campo, passando pela fabricação dos produtos até chegar aos restaurantes; 

grande parte de suas unidades realiza coleta seletiva e destina o óleo usado 

nas frituras para a produção de biodiesel, por meio de cooperativas 

devidamente regulamentadas. (CERTIFICAÇÃO LEED, 2009) 

Na Europa onde a pressão por um consumo sustentável e por empresas 

ambientalmente amigáveis é condição “sine qua non” de sobrevivência no mercado o Mc 

Donald’s iniciou seu processo de mudança de imagem. Inicialmente, modificando o manual 

de identidade visual da marca para verde e consequentemente os elementos de design, 

conforme imagens do manual de identidade (figura 2) e aplicação abaixo (figura 2.1):  

 

 

 

 

Figura 2 – Manual de identidade da marca                                   Figura 2.1- Aplicação de cor em fachada européia 

Fonte:  (COLOUR CODE McGreen, 2011) - www.morsestudio.com 
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Com o objetivo de comunicar estrategicamente uma imagem de “ambientalmente 

amigável”, a nova paleta de cores foi baseada em imagens da simplicidade da natureza, na 

leveza das áreas rurais, dos alimentos saudáveis que remetem mais à imagem de slow food.  

 

 

 

 

Figura 3 - Imagens que inspiraram o manual de identidade da marca Mc Donald’s. Fonte: (COLOUR CODE McGreen, 2011)  

A rede iniciou esta mudança na Alemanha após ter sido alvo de ativistas ambientais 

que alegavam que o McDonald´s era inimiga do meio ambiente, pois utilizava carne de 

animais de florestas devastadas. Conforme depoimento de Hoger Beek, vice-presidente do 

conselho de administração da companhia na Alemanha: "Com essa nova aparência, nós 

queremos deixar clara nossa responsabilidade na preservação dos recursos naturais. No futuro, 

colocaremos um foco ainda maior nisso". (MARKETING NA COZINHA, 2011, online) 

3.3 - O design na comunicação do Mc Donalds na Europa e alguns layouts 

no mundo.  

Em muitos casos, a rede obedece em sua identidade ou no seu cardápio as 

características culturais locais, como é o caso de um McDonald’s único em Sedona no 

Arizona para enfatizar o céu vermelho (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – McDonald´s Azul no Arizona.  

Fonte: (CURIOSIDADES...2011) - www.desinformando .com 
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Na Europa, principalmente na França, o McDonald´s virou verde. Alterou a cor de 

fundo de sua logomarca (figura 5). O primeiro país europeu a receber a mudança foi a 

Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fachada do McDonald´s verde na Europa.  

Fonte: www.publistorm.com 

A primeira campanha europeia que levou o logo verde e amarelo foi intitulada Come 

as you are, da agência BETC, EURO RSCG. A ideia da campanha era garantir que todo e 

qualquer tipo de pessoa, independente de suas preferências fossem bem-vindas ao Mc 

Donald´s. (COME AS YOU ARE, online) 

Para representar este conceito e garantir a mensagem visual, as campanhas foram 

representadas por personagens presentes no cinema. Observa-se nelas uma boa dose de 

humor, mas não é observado o que se chama de unidade de campanha advinda da identidade 

visual. A unidade é quebrada quando no design do anúncio é apresentada uma imagem 

(fotografia) e na outra peça uma ilustração.   

Nessa campanha existe muito pouco do vermelho e amarelo, tão personalizados da 

marca - é na embalagem presente no anúncio em algumas peças que aparecem, apesar da 

logomarca da assinatura ser verde e amarela. “A unidade é um princípio da linguagem visual 

e consequentemente do design bem conhecido, inclusive abordado pelos conceitos da Gestalt, 

onde as pessoas tendem a perceber os elementos unificados para depois percebê-los 

segregados ou seja do todo para as partes” (GOMES FILHO, 2000, p. 41) Neste caso a 

unidade de campanha (figura 6) acontece pelo próprio tema.  
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Figura 6 – Peça impressa  - Campanha come as you are 

Fonte: (COME AS YOU ARE, 2010) 

Um outro princípio básico do Design é o da Repetição. Williams, Robin (1995, p.43) 

afirma que “algum aspecto do design deve repetir-se no material inteiro”. Esta é uma forma 

de atribuir consistência ao material, por meio do mesmo tamanho de fonte, mesmo tipo de 

imagem, mesmo local de logomarca para promover e garantir a identidade do objeto.  

Nesta outra peça de campanha (figura 7), o uniforme e a sacola de embalagem do 

produto estão nas cores verde, de um tom abaixo do verde de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Peça impressa - Campanha come as you are 2 

Fonte: (COME AS YOU ARE, 2010) 
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Figura 8 – Peça impressa - Campanha come as you are 3 

Fonte: (COME AS YOU ARE, 2010)  

De qualquer forma esta campanha pode demonstrar uma preocupação do McDonald´s 

com os aspectos de sustentabilidade quando enfatiza a logomarca verde e um estilo de vida 

que remete ao consumidor pós-moderno principalmente àquele apontado por Gilles 

Lipovetsky, abordado no capítulo 2. 

O design neste caso tem sido amplamente utilizado como ferramenta estratégica de 

comunicação para incrementar performances de produtos e serviços; e sua contribuição tem 

sido largamente reconhecida por ser um processo ligado à inovação e à expressão da nova 

imagem desta marca.  

Alguns outros países, também têm apresentado campanhas com o mesmo conceito e 

design que mostram formas de vida mais sustentáveis, como demonstra peça da campanha 

australiana (figura 9) produzida pela Leo Burnet para o ponto de venda. A série é chamada de 

Nature Trays e possui o objetivo de fazer com que seus consumidores joguem o conteúdo de 

suas bandejas no lixo.  

 

 

 

Figura 9 – Anúncio australiano  

Fonte: (NATURE TRAYS, 2012) 
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Comparativamente é interessante notar a semelhança de cores e de arte com a 

campanha lançada recentemente para a rede no Brasil com a plataforma Simplesmente. Cores 

de fundo, disposição e elementos verdes, muito pouco do verde e amarelo.  

Além de as peças enfatizarem a sustentabilidade, abordam também aspectos do 

consumo pós-moderno, tal como desenvolvido no capítulo 2 deste trabalho.  

Na linha histórica de anúncios do McDonald´s (figuras 10 e 11), além dos já 

apresentados começam a aparecer outros, somente mostrando serviços, sem um produto 

visível explicitamente apresentado.   

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 e 11 – Anúncios do Mc Donald’s que ressaltam serviços 

Fontes: (ANÚNCIOS, 2012) - www.burguerbusiness.com 

3.4 – O contexto brasileiro 

O contexto brasileiro está sendo tratado pela empresa de forma diferente do europeu, 

portanto, neste item serão estudados com base no referencial teórico previamente apresentado 

e na metodologia, os materiais mencionados e selecionados como corpus que serão 

analisados, interpretados, somado à observação direta realizada no McDonald´s de Bertioga 

na Riviera de São Lourenço. 

3.4.1 Análise de documentos da empresa – Código de ética e manual de identidade 

visual.  

Em 2007, a empresa publicou seu Código de Ética publicitária em análise global e 

única sendo este um documento que norteia o planejamento da empresa, bem como a 
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comunicação e o design, cabe aqui ressaltar o item três do código, que ressalta os objetivos de 

defender e promover estilo de vida ativos e equilibrados (nutrição e estilo de vida saudável). 

1- Não utilizar linguagem persuasiva ou urgente ou fazer propaganda de preço 

para crianças; 2- Evitar propaganda em programas direcionados para crianças em 

idade pré-escolar. Respeitar horário/programação adequada à criança e família; 3- 

Defender e promover estilos de vida ativos e equilibrados (nutrição e estilo de 

vida saudável) para crianças; 4- Não fazer propaganda de produtos comestíveis 

ou bebidas em escolas elementares; 5-Não mostrar crianças comendo perto da hora 

de dormir; 6- Mostrar o McLanche Feliz completo, com leque de opções em 

porções de tamanho apropriado para crianças; 7- Brinquedos devem sempre ser 

mostrados de maneira verdadeira e funcionando de forma como possa ser realizado 

nas mãos das crianças; 8- Se o brinquedo for parte da série, comunicar claramente 

como a série pode ser obtida. (MCDONALD’S BRASIL, 2007) 

Verifica-se em todo o código de ética uma grande preocupação com o público 

consumidor infantil, em sua maioria quase todos os itens do código são dirigidos a ele.  

Em 2006 , introduzindo o conceito “Eternamente jovem”, a rede efetuou seu maior 

redesign desde 1970. O novo design inclui o amarelo tradicional e o vermelho, sendo que este 

último ficou um pouco mais terracota e o amarelo se tornou mais ouro, para um visual mais 

relacionado ao sol - o verde e o oliva foram adicionados à paleta de cores tradicional. Foi 

adotado um visual menos plástico, mais contemporâneo.  

Desta forma, não se alterou o logotipo original, mas sim o que 

está ao redor. Um redesign muito abrupto em marcas legendárias não 

é muito oportuno, uma vez incorporado e faz parte do share of mind, 

inclusive foi e continua sendo símbolo do capitalismo. Faz sentido um 

redesign, uma vez que o logo foi desenhado há mais de 30 anos e a 

audiência cresceu, uma vez que seu target primário são crianças e 

adolescentes. Interessante notar que o logotipo do McDonalds foi feito 

para quem quisesse gerenciar a franquia e não para o consumidor 

final. O conceito do logo passa a ideia de que ter uma unidade é como 

ter uma mina de ouro ou que sob os arcos de ouro encontra-se um 

lugar para descansar. (BRANDREVIEW, 2007, online) 

“De fato, quando se almeja atingir o  consumidor contemporâneo ,essa não é uma boa 

história de logotipo, que foi criado em 1962 por Jim Schindler. Originalmente, os arcos eram 

reais e incorporados à arquitetura do restaurante, da qual, na verdade, o logo nasceu.” (MC 

DONALD`S HISTORY – DESIGN AND LOGO, online) 

Algumas tentativas de questionamento sem sucesso foram feitas pela pesquisadora sobre a 

razão de a logomarca verde  e amarela não ter vindo para o Brasil. Foram questionados todos os 

funcionários do McDonald’s da Riviera, mas nenhum soube responder e a maioria não sabia 

sobre a existência desta cor de logomarca no exterior. Foram encaminhados e-mails via redes 
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sociais e não foi obtida nenhuma reposta. Entretanto em análise do manual de identidade 

global que está vigorando ainda no Brasil, é enfatizada a cor vermelha e amarela, mas 

observa-se uma tabela de utilizações possíveis da logomarca e verifica-se a não- 

obrigatoriedade de uso sob fundo vermelho, somente o M. Nas embalagens de salada (figura 

12) por exemplo o M é utilizado sob fundo laranja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Embalagem de salada com aplicação de fundo laranja  

Fonte: (McDONALD’S LIGHT, 2012) 

Além disso, existem onze variações de aplicação da logomarca de acordo com o 

representado abaixo. Nos materiais de propaganda observa-se que podem ser utilizados nove 

deles exceto o que é utilizado em papelaria e material interno e que possui um globo como 

símbolo acoplado e o símbolo que possui uma forma gráfica distorcida vermelha de fundo.  

 

 

 

 

 

Figura 13 – Manual de identidade visual – Matriz de uso em mídia 

Fonte: (MANUAL...2013) - www.brandingonline.wordpress.com 
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Observa-se no manual, critérios rígidos no uso da marca, até mesmo quando as 

palavras McDonald’s estão sendo referidas no meio de textos. Ele aponta para o detalhe que 

deve ser utilizado sempre junto às palavras o símbolo de copyright exceto sob condições 

culturais locais, uma vez que o manual é utilizado de maneira global. 

O McDonald´s proíbe a utilização de sua logomarca como cliente em listas ou 

materiais promocionais ou portfólios de fornecedores.  

Assim como a rigidez nos critérios de uso da marca, foi observado também o rigoroso 

controle sobre os símbolos, em que não podem ser utilizadas as palavras McDonald’s como 

logotipo sob pena de ações jurídicas. 

Além das polices, no manual podem ser encontrados os usos das logomarcas e 

respectivas cores em escala pantone e CMYK. Como dito anteriormente são onze e foram 

analisadas (as imagens constam no manual anexo): 

1- Logomarca utilizada pela rede com fundo vermelho  

2- Arcos dourados sem fundo vermelho  

3- Logomarca para utilização em autoestrada para maximizar a legibilidade a distancia, desta 

forma o M é mais cheio  

4- Logomarca utilizada na identificação de franquias, é a única que tem um globo que invade 

a área de segurança permitida ao redor do M. 

5- Logomarca para utilização no sistema de embalagens. Possui um visual mais 

contemporâneo e deixa a marca na embalagem mais impactante e consistente.  

6- O manual menciona a logomarca com o Ronald McDonald’s mas ao mesmo tempo 

demonstra que possui um manual somente para essa finalidade.  

7 – Logomarca colorida para utilização na área de crianças dentro da loja 

8- Logomarca desenvolvida para utilização na embalagem do Mc Lanche Feliz foi 

desenvolvido para criar uma identidade para criança somente como forma de reconhecimento 

imediato da embalagem. 

9- Logomarca para a utilização da fundação Ronald Mc Donald (casa de caridade) que 

providencia suporte a famílias e crianças carentes 

10- Logomarca para televisão e para visualização em longas distâncias, possui um fio preto ao 

seu redor. 
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11- Logomarca do Drive Thrue é desenhado para estabelecer reconhecimento imediato deste e 

diferenciar esta experiência.  

Importante neste caso destacar que o manual tem ícones (figura 14) em cada página para 

determinar o local de uso. 

 

Figura 14 – Manual de identidade visual – ícones - Fonte: (MANUAL, 2013) 

Deve-se notar a opinião de profissionais da área sobre o novo redesign da rede pelo 

artigo coletado e entrevistas com profissionais da área efetuadas em Dezembro de 2012, que 

serão expostas adiante.O artigo de um profissional coletado na internet que faz uma reflexão 

sobre o design, diz: 

É um bom design? Como um refreshing de marca está bem. Eu acho que eles 

fizeram um ótimo trabalho. Mantiveram a forma, mas repensaram na maneira 

como poderia ser utilizado. Eles tem mantido o reconhecimento da marca para os 

indivíduos menos exigentes, não vai ficar confuso, simplesmente reformularam 

cores e layouts. Para mim, isso tudo é que você precisa por vezes e eu aposto que 

vai faze uma diferença positiva para eles. Eles tem repensado a estrutura de seus 

restaurantes e ainda estão oferecendo fast food, mas em um ambiente mais 

relaxante e menos agitado. Isso para mim vai dar ao McDonald’s um apelo 

diferente na comunicação especialmente quando se trata de concorrentes como o 

KFC e irá colocá-la a frente de seus concorrentes para um público que gosta de um 

ambiente mais descontraído, faz parecer uma cadeia mais sofisticada.  

Um público grande que não é a favor da ética do McDonald’s. Este tipo de projeto 

no entanto, apela para um público mais sofisticado, um público mais exigente, um 
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público que em sua maior parte, na minha experiência, não é a favor da ética 

McDonald’s. Certamente, para a maioria das pessoas, ainda vai ser a mesma 

corporação em cores diferentes e por isso para mim, neste momento, isso não vai 

parar os ataques contra a sua imagem ou os protestos contra esta ética. Eu não acho 

que esse novo projeto vai fazer muito para atrair um novo público em McDonald’s, 

pelo menos não em um futuro próximo.Eu acho que para o consumidor médio este 

novo visual vai recorrer a eles.  

Para a pessoa que come McDonald’s regularmente eles vão continuar a entrar no 

restaurante e assim McDonald’s vai influenciar o seu mercado e, provavelmente, 

orientar clientes longe de outros concorrentes cujos comer ambientes não são tão 

bem pensada como McDonald’s.Geralmente depois de uma perspectiva 

simplesmente consoladora, este redesenho é um bom exemplo de uma atualização. 

Este é um bom reflexo do design moderno que o McDonald’s terá de repensar suas 

estratégias para manter-se com o monstro "M". (BRANDREVIEW, 2007, online)  

3.4.2 Site – Institucional – Responsabilidade sócio-ambiental  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Site – Fonte – www.mcdonalds.com.br 

A home do site da rede (figura 15), atualmente enfatiza a campanha Além da Cozinha, 

portanto quando abre o site pode-se observar imagens de gado. É um site clean, com 

predominância de branco e verde e bem funcional, característica do meio. São oito páginas, 

dentre elas, cardápio, novidades, Além da cozinha, crianças, endereços, McEntrega, McCafé e 

institucional. 

Na mensagem o que chama atenção é um botão com aspectos de nutrição e dentro de 

institucional, pode-se observar uma parte de responsabilidade socioambiental que trata da 

política dos três R’s. A ONG Clube de Mães reaproveita materiais de uso promocional do 

McDonald’s na sua utilização para produtos. Apresenta o restaurante de Bertioga, o instituto 

Ronald McDonald’s, além de apresentar no site a responsabilidade com a publicidade em seu 

código de ética.  
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3.4.3 Análise da página da empresa no Facebook da empresa – Acesso em 

12 de Janeiro de 2012 

A fan page oficial do McDonald’s foi possui mais de 2 milhões de fãs (figura 16). Os 

posts são relacionados aos produtos, em especial os lançamentos e produtos relacionados a 

sazonalidade, como casquinhas para o verão, saladas e McWraps por isso nas mensagens são 

encontradas muitas oportunidades, como datas do calendário promocional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16– Post Facebook 

Fonte: www.facebook.com.br - McDonaldsBrasil 

Além dos posts sobre lançamentos de produtos, na página do Facebook, também 

podem ser encontrados alguns com o título “Movimente-se” (figura 17) onde a mensagem 

predominante aborda “mais saúde e qualidade de vida, dicas de bem-estar”. Nos posts 

predominam o vermelho terracota, um amarelo ouro e uma tipologia sem serifa 

contemporânea. Naqueles sobre saúde predominam as cores laranja e azul com tonalidade 

clara, além de formas em curva. O M aparece com bem pouco contraste. 

 

 

 

 

 

Figura 17– Post Facebook Movimente-se 

Fonte: www.facebook.com.br- McDonaldsBrasil 
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3.4.4 Observação direta de Design de ambiente ou Enviromental Design. O 

que comunica? 

Em 16 de janeiro de 2012, período de férias escolares, foi realizada uma visita técnica 

ao McDonald´s de Bertioga, na Riviera de São Lourenço, situado a Rua Aprovada 399. 

A visita teve início às 12h15 e foi finalizou-se às 17h15 com duração de cinco horas e 

a autora desta pesquisa contou com o auxílio de outra pesquisadora com o objetivo de 

comparar os resultados coletados. Fora utilizado um instrumento de coleta de dados que 

cruzava informações sobre os principais aspectos a serem observados em termos de design e 

comunicação e os pontos de contato com a marca, conforme anexo.  

A gerente da loja, concedeu um breve relato à pesquisadora comentando que a loja era 

feita com recursos totalmente sustentáveis e mostrou o selo do certificado LEED
2
 que fica na 

parede de entrada da loja. Os principais aspectos desta loja foram observados e analisados 

FACHADA  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Fachada McDonald´s Bertioga                                                        Figura 18a: Fachada primeiro McDonald´s 

Fonte: Arquivo da pesquisadora                                                                         Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com.br 

_____________________________________________________________________ 

2LEED é o acrônimo de  Leadership in Energy and Environmental Design que significa um sistema de certificação e orientação 

ambiental de edificações. Criado pelo U.S. Green Building Council, é o selo de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado em 

todo o mundo, inclusive no Brasil. 
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A fachada da loja do McDonald’s de Riviera de São Lourenço (figura 18) oferece 

reconhecimento imediato da marca. No totem onde está posicionado o símbolo do 

McDonald’s, a cor de fundo predominante ainda é o vermelho e o amarelo aparece no telhado 

da construção.  

Mas alguns outros aspectos podem ser observados como as características dos 

materiais utilizados: o tijolinho aparente, as coberturas verdes nas mesas e os espaços 

destinados às bicicletas que já demonstram os aspectos de sustentabilidade e de alusão à 

qualidade de vida. 

Ainda sim, apesar de estar localizado em área de preservação ambiental perto da Mata 

Atlântica, foi construído às margens da estrada de rodagem, algo que durante muito tempo 

favoreceu o fast food - a própria história dos restaurantes fast foods está ligada à história dos 

automóveis (figura 18a).  

Se for estabelecido um comparativo entre a mensagem que era transmitida através da 

comunicação visual das fachadas anteriores e da atual poderemos verificar que a de hoje em 

vigor representa muito mais o estilo sustentável e a anterior remetia exatamente às 

lanchonetes americanas, símbolo do capitalismo.  

Aqui é conveniente ressaltar um trecho do artigo: “A nova cara do McDonalds”: 

Vermelho e amarelo não são mais as cores que se destacam nos novos 

restaurantes McDonald’s no Brasil. O novo projeto de arquitetura e 

iluminação, desenvolvido pelo departamento de desenvolvimento da rede e 

pela Todescan Siciliano Arquitetura, muda o antigo conceito, substituindo o 

antigo telhado vermelho, as cadeiras giratórias e as imagens do Ronald 

McDonald, espalhadas pelo restaurante, por um ambiente moderno, com 

utilização de estruturas de fórmica, muita madeira, pisos em cerâmicas que 

lembram pedras, vidros laminados coloridos, materiais reciclados e uma 

iluminação completamente diferente do que se costumava ver nas lojas da 

rede.  (MUNDO DAS MARCAS, 2006, online) 

Essas diretrizes apontam para o lema da marca que traz a frase “Forever Young” e 

representa os ideais de cultura da juventude contemporânea, principal público de McDonalds.  

AMBIENTE INTERNO 

Em relação ao ambiente interno a predominância de cores está pautada no laranja e 

verde (figura 21), com fortes evidências ao consumo sustentável e consciente. A empresa 

comunica isso através de placas de sinalização espalhadas pela loja indicando reusos de 
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materiais e proveniência de tijolos, por exemplo, entretanto ambas as observadoras 

verificaram que o ambiente interno não comunica a personalidade da marca, um ambiente 

simétrico e bem contemporâneo que remete ao consumo consciente e faz alusões ao meio 

ambiente. Existe a predominância de muito verde e plantas no espaço, desde abertura de 

janelas, até floreiras com plantas naturais espalhadas pelas lojas (figura 20). Entretanto ambas 

concordaram que se fosse retirada a logomarca do restaurante, não traria a sensação de estar 

dentro da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Interior da loja – Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Interior da loja com material de PDV aplicado - Arquivo da pesquisadora 
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IDENTIDADE VISUAL  

A logomarca do McDonald´s permanece na mesma cor sobre fundo vermelho. Cinco 

funcionários foram questionados durante a visita e nenhum tinha conhecimento sobre a 

alteração de cor da logomarca verde e amarela em outros países.  

Na identidade visual do restaurante em todos os materiais predomina ainda a 

logomarca sobre fundo vermelho exceto nas embalagens dos produtos saudáveis do novo 

cardápio onde é aplicada sob fundo verde. A identidade visual nos pontos de contato com a 

marca permanece sem grandes alterações.  

SINALIZAÇÃO   

Toda a sinalização do McDonald´s é colorida e assimétrica (figura 22), observa-se 

outras placas redondas e pretas que indicam o consumo consciente. Até mesmo no banheiro 

no que se refere à descarga d’água, uma placa indica o reuso da mesma.  

Algumas placas maiores (figura 23) e localizadas em pontos estratégicos e que 

enfatizam aspectos de consumo consciente e educação ambiental são verdes com nuances 

claras, duas estão espalhadas pela loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Sinalização permanente da loja  

Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Figura 23 – Sinalização com referências ao meio ambiente  

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

MATERIAIS DE PDV (Ponto de venda)  

No material de PDV (ponto de venda) foram observados três banners com 

lançamentos de produtos e forte apelo ao McLanche Feliz e à diversão. Além disso, possuem 

duas TVs, uma de plasma TOUCH que demonstra como o Mc Donald´s pratica o consumo 

sustentável e mostra como foi projetado o restaurante visando a não agredir o meio ambiente. 

Para isso há uma logomarca acima da TV de plasma está o símbolo do certificado LEED de 

frente para a entrada principal. Na loja, em todo o material de PDV (figura 24) existe forte 

predominância de imagens dos produtos novos, fotos dos sanduíches  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Materal PDV 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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PROPAGANDA 

O único material de propaganda da loja que também pode ser considerado um material de 

PDV (Ponto de Venda) era do Mc Lanche Feliz e abordava os brinquedos distribuídos na loja.  

CARDÁPIO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Cardápio  

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

As imagens no cardápio (figura 25) estão aplicadas sobre luminoso de fundo branco e 

aborda com ênfase maior os sanduíches que encontram-se em destaque e não o cardápio 

saudável ou natural.  

TOALHA DE BANDEJA  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Toalha de bandeja  

Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Para o design de comunicação a ilustração é um tipo de imagem, de acordo com 

Chinen (2009, p.108), “o uso da ilustração abre enorme possibilidade para se transmitir 

informações. O designer pode acrescentar detalhes que normalmente não existiriam em uma 

cena real ou exagerar no movimento, na textura, na composição, no espaço”. O poder da 

ilustração sobre a fotografia está em sua qualidade emocional, política orgânica e 

inerentemente humana.  

A toalha de bandeja usa a imagem como recurso. A peça gráfica possui predominância 

das cores verde, laranja e amarela e traz mensagem de qualidade de vida, ao ressaltar esportes 

ao ar livre. “O verão chegou. É hora de aproveitar os dias quentes e ensolarados praticando 

esportes ou atividades físicas ao ar livre. Lembre-se dessas dicas para que seus dias sejam 

ainda mais gostosos e divertidos”. Apresenta ainda na mensagem algumas dicas saudáveis:  

- Consulte seu médico antes de começar a praticar qualquer atividade física  

- É importante beber muita água para evitar que o corpo desidrate  

- Alimente-se de maneira leve em dias muito quentes  

- Mesmo em dias de pouco sol, use protetor solar 

- Atenção especial com crianças e idosos, que sofrem com mais calor  

- Use óculos de sol com proteção para raios ultravioletas  

- Evite ficar exposto ao sol entre 10 e 16 horas  

- Use óculos de sol com proteção para raios ultravioleta 

- Utilize equipamentos de proteção para raio ultravioleta  

- Utilize equipamentos de proteção ao praticar esportes como skate, patinação e bicicleta. - -- -  

A imagem apresenta pessoas de todas as idades praticando exercício. 

A logomarca segue aplicada em fundo branco no canto inferior esquerdo ao lado de 

um box com informações da página do Facebook: “Curto muito tudo isso”. Observa-se uma 

estrutura de forma - saia e blusa – ou seja uma tarja embaixo na cor amarela sustentando a 

imagem acima. Ainda ao lado da tarja está uma logomarca (selo) FSC MISTO
3
, com papel 

produzido a partir de fontes responsáveis. 

___________________________________________________________________________ 

3 
FSC significa Forestry Stewardship Council, que em português significa Conselho de Manejo Florestal 
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UNIFORMES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Uniformes 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

Os uniformes (figura 27) atuais são cinzas com listras vermelhas e amarelas, neutros. 

Uso do boné e crachá metalizado com aplicação da logomarca em amarelo. 

MATERIAL EFÊMERO 

Uma televisão touch screen (figura 28) está posicionada na frente da loja e mostra as 

etapas de desenvolvimento do restaurante de acordo com as normas sustentáveis.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – TV Plasma  

Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Esta observação indireta indica que o McDonald’s de Bertioga, é sinônimo no Brasil 

de construção sustentável, entretanto na sua comunicação e design ainda estão presentes os 

dois aspectos de consumo, de um lado o incentivo do reuso dos materiais, de outro, pela 

própria localização, incentiva ainda o consumo rápido. Na maioria das peças de comunicação, 

os sanduíches foram enfatizados, nas pecas permanentes, o consumo sustentável. 

3.4.4 Análise descritiva de peças publicitárias  

Nesta fase preliminar foi adotado um plano inicial para escolha dos documentos, mas 

que será flexível, podendo haver se necessário uma introdução de novos procedimentos no 

percurso da análise.  

O corpus dos anúncios adotados relaciona-se a uma cronologia que visa analisar 

descritivamente o design de comunicação das campanhas publicitárias da rede de fast food 

McDonald´s sob a ótica da cultura do consumo na pós-modernidade articulado a uma teoria 

social com foco central no texto midiático e seu contexto. Para tanto, o corpus que será 

selecionado terá uma representatividade de campanhas, comerciais ou anúncios veiculados 

entre 1980 e 1990, entre 2000 e os da atualidade, campanhas veiculadas entre 2011 e 2012. 

Todos eles são considerados fontes de informação e portanto objetos de análise pertinentes ao  

presente estudo. 

 A estratégia foi determinada, tomando como marco um início do processo das 

empresas à respeito da responsabilidade, o ano de 2000 como afirmação e o de 2010 a 

consolidação. Para isso é verificada uma quantidade de anúncios de cada uma das décadas 

para que representem de forma ilustrativa o estudo de caso. Três campanhas por década. 

Podemos ter entre estas três, um de revista (Veja), um da web e um de TV ou duas de revista 

e uma de TV, de acordo com a disponibilidade dos materiais. 

Para proceder a análise das imagens dos anúncios, e principalmente as imagens que 

deram origem ao novo manual de identidade visual na Europa, Iluska Coutinho (2012) sugere 

um percurso, procedimento metodológico, a ser utilizado para análise de imagem que será 

adotado nesta pesquisa:  leitura, interpretação e síntese (conclusão final), ou seja fazer a 

transposição dos códigos visuais em códigos lingüísticos. Redução dos significados possíveis 

em uma imagem. Certamente há uma dose de subjetividade.  Pode-se levar em conta os 

aspectos de contexto de produção e história da imagem diferenciando-a no processo entre 

percepção e interpretação. 
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 Ainda de acordo com Coutinho:  

Percepção:  registros e reações do sistema visual: Luz:  sua intensidade, 

seu comprimento de onda, sua distribuição no espaço. Percebemos as imagens 

como claras ou escuras, suas cores, sua composição. (Os atributos perceptivos 

negativos ou positivos captados pelos consumidores de uma imagem da 

instituição está ligado à comunicação, ao poder e a reputação da mesma.) 

Interpretação:  os significados da imagem exigiriam do pesquisador a busca 

pela compreensão de determinada mensagem visual em dada sociedade, há a 

percepção pessoal e coletiva. (COUTINHO, 2012,online) 

 Nos anúncios serão observados e comparados tanto os aspectos do design como os de 

comunicação, desenvolvendo uma análise descritiva da mensagem emitida por meio dos 

códigos visuais e lingüísticos. Principalmente transpondo aspectos dos códigos visuais e 

códigos lingüísticos. Observando texto e imagem, cor, forma, aspectos de proximidade de 

informações, repetições de imagem ou informações, contraste entre outros aspectos do design 

e de identidade visual tais como repetição, proximidade de elementos, equilíbrio, pregnância.  

1. Aparência e sentido  

2. Logomarca posição e relevância  

3. Audácia, memorização e adequação  

4. Reconhecimento imediato da empresa  

5. Comunicação da personalidade da empresa  

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade  

7. Referências ao consumo sustentável  

8. Predominância de cores  

9. Imagem  
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1) Corpus - final da década de 80 e início da década de 90.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – O primeiro anúncio do Big Mac  

Fonte: www.escoladecriacao.espm.br 

A título de introdução, vale registrar que, o primeiro anúncio (figura 29) veiculado do 

sanduíche Big Mac tinha o marrom na cor de fundo, uma cor que lembraria até mesmo 

gordura, enfatizava na imagem o sanduíche, a logomarca no canto direito na parte inferior do 

anúncio, sem o fundo vermelho e trazia a mensagem: “McDonalds apresenta Big Mac, como 

uma refeição:“Uma refeição disfarçada de sanduiche”, representava um hábito da cultura 

americana ao substituir o almoço pelo lanche e foi publicado em 1969. “E esse sanduíche 

seria igualmente notório e globalizado. “Nos anos 1980, até foi criado pela revista britânica 

The Economist um “Índice Big Mac”, que mede o preço cobrado pelo lanche dos dois 

hambúrgueres em 100 países como uma forma de ilustrar como está o custo de vida nessas 

localidades.” (O PRIMEIRO ..., 2012,ONLINE) 

As campanhas veiculadas, anúncio impresso e em comerciais de TV em 1990 do Mc 

Donald´s, não levavam em consideração o movimento slow. Enfatizava o consumo 

exagerado, como se fosse, mecanizado, como que num processo de produção, consumo 

rápido, o ideal da cultura de massa para aquela época diante do capitalismo.  Um processo 

industrial: “É assim que se faz: Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, 

picles num pão com gergelim.” E assim se difundia sua concepção de mundo e seus valores 

para a sociedade.  

Na década de 90 os comerciais e anúncios possuíam a predominância da cor vermelha 

e em seu discurso a rapidez dos serviços propostos.  
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A sua época, o comercial veiculado na TV foi um sucesso. Nesta época o principal 

veículo era televisão onde surgem grandes estudos de recepção. O foco estava nela.  

Apesar do público telespectador ser ativo, ele não está isento de mediações que 

provém de suas próprias capacidades, história e condicionamentos genéticos e 

culturais específicos...No processo de recepção e, em particular, nas interações 

específicas que realiza o telespectador com algum programa televisivo, entra em 

jogo uma série de referentes que se constituem como mediação...A comunidade 

interpretativa do público telespectador, que é onde se adquire identidade como tal, 

é resultado de um determinado jogo de mediações. (OROZCO, 2005, p.32) 

Hoje, segundo Di Felice (2008) enfrentamos a lógica de uma prática de participação 

de massa receptiva para uma prática de participação individual ativa.  

Deste modo já não temos que nos preocupar mais com o tema: a audiência 

consumidora e passiva, é coisa do passado. Evans (1990) observa, nos estudos 

recentes de audiência no campo da comunicação pode caracteriza-se em linhas 

gerais pelas seguintes premissas:  a) que a audiência sempre é ativa, b) o conteúdo 

dos meios é polissêmico e abeto à interpretação. (CURRAN, 1998, p. 418)  

 Desta forma o comercial exaltou o consumo em massa e por vezes exagerado, como 

crítica de forma exacerbada o filme  “Supersize  me” colocou o  McDonald’s  como um dos 

representantes da indústria alimentar que  induzia pessoas  ao consumo de maiores porções.  

Verificava-se nas mensagens veiculadas da época algo como da reprodutibilidade em série e 

enfatizava um alto consumo. Ainda na peça televisiva o que podia ser observado era uma 

grande predominância da cor vermelha e a equipe que trabalhava para mostrar como se faz 

um lanche. A própria origem da palavra fast food revela-se inserida na cultura de massa.  

a) Década de 80 – Campanha Circuito Drive Thrue 
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Figura30: Comercial DriveThrue 

Fonte: www.youtube.com 

Pai, tô com fome Agora não filho. Vai se atrasar  

Este é o Drive Thru McDonalds  

O circuito mais rápido do mundo  

Aquela é a entrada  

Seu pedido, por favor 

Em primeiro, dois big macs  

Em segundo, duas mc fritas  

Em terceiro dois sorvetes de morango  

Parada no Box  

Dirija-se a cabine ao lado. Obrigada e volte sempre  

E a seguinte como está  

Sempre muito eficiente  

Seu pedido  

Obrigada. Volte sempre.  

McDonald´s para viagem.  

Acelera pai. 
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Contexto de produção:  

Como curiosidade, o sistema Drive Thru foi implementado para atender as 

necessidades de soldados americanos de um quartel da cidade que eram 

proibidos de ingressar com uniformes militares em estabelecimentos 

comerciais. Desde então, novos procedimentos e equipamentos foram 

adotados para garantir a entrega do pedido exato, com comida quente, rapidez 

e cortesia no atendimento aos clientes. O conceito também é conhecido como 

McDrive ou Auto-Mac em alguns países. (MUNDO DAS MARCAS, 2006, 

online) 

A primeira mensagem visual do comercial (figura 30) é a de rapidez e competência. Tem 

técnica visual simetria e regularidade, unidade e simplicidade, assim como no comercial 

anterior, além de previsibilidade. Até mesmo no conteúdo de escrita do jingle esses aspectos 

podem ser observados. 

1. Aparência e sentido – aparência densa, muita gente em um mesmo local.  

2. Logomarca posição e relevância – Presente no início e no final do comercial sob fundo 

vermelho. Na assinatura aparece no centro junto ao slogan: “McDonalds para 

viagem”. 

3. Audácia, memorização e adequação – Excelente memorização e adequação à proposta 

de fast food para sua época 

4. Reconhecimento imediato da empresa  

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa  

6. Aspectos destacados de sustentabilidade – Não são encontrados aspectos de 

sustentabilidade ou meio ambiente ao contrário.   

7. Referências ao consumo consciente – Nenhuma referência ao consumo consciente.  

8. Predominância de cores: predominância da cor vermelha.  

9. Imagem: o carro que chega ao drive é vermelho e os funcionários também vestem esta 

cor. Detalhe para a imagem da criança no banco da frente, muitas imagens em close-

up, com ângulos fechados, inclusive quando entra o carro no Box, o carro de corrida 

foi escolhido na cor amarela.  
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b) 1987 – Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e 

picles num pão com gergelim. 

Não foi encontrado em nenhum acervo, o anúncio, peça gráfica desta campanha do 

Big Mac, uma das mais significativas no contexto nacional. Desta forma dada a importância 

da campanha no contexto foi analisado o design audiovisual da primeira versão do filme que 

foi ao ar em 1987 criado pela agência Mcann Ericsson para o BIG MAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura31: Comercial Big Mac  

Fonte: www.youtube.com 

É dia de Big Mac  

Esse é o lugar de grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui  

Dois hamburgueres, alface, queijo, molho especial cebola e picles num pão om gergelim.} 

Dois Big Macs  

Dois hamburgueres, alface, queijo, molho especial cebola e picles num pão om gergelim. 

Quatro Big Macs  

Dois hamburgueres, alface, queijo, molho especial cebola e picles num pão om gergelim. 
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Vem viver com a gente este grande sabor. 

Esse é o momento, que gostoso que é. McDonalds 

Contexto de produção: Criação do comercial (figura 31) realizada pela McCann Erisson, 

um dos maiores sucessos de campanha, as vendas do Big Mac registraram aumento no Brasil 

de acordo com alguns sites. 

A primeira mensagem visual é a de produção, competência e alegria. Algo bem feito. 

Possui na técnica visual simetria e regularidade, unidade e simplicidade, além de 

previsibilidade, algo mecanizado e de produtividade, como nos tempos de FORD. Até mesmo 

no conteúdo de escrita do jingle esses aspectos podem ser observados. 

1 Aparência e sentido – aparência densa, muita gente no filme em um local.  

2 Logomarca posição e relevância – Canto inferior do lado direito e bastante 

relevante na assinatura do comercial sob fundo vermelho e ao lado do slogan: Esse 

é o momento que gostoso que é.  

3 Audácia, memorização e adequação – Excelente memorização e adequação à 

proposta de fast food para sua época 

4 Reconhecimento imediato da empresa  

5 Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da 

empresa  

6 Aspectos destacados de sustentabilidade – Não são encontrados aspectos de 

sustentabilidade ou meio ambiente.  

7 Referências ao consumo consciente – Não, ao contrário gostoso como a vida deve 

ser.  

8 Predominância de cores: vermelho, cinza, azul, pouco amarelo. 

9 Imagem: funcionários com uniformes vermelhos e cliente com roupa azul para 

destacar a bandeja com o lanche, presença do metalizado nas máquinas de 

produção.  
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c) 1994 – Campanha – Gostoso como a vida deve ser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura32: Gostoso como a vida deve ser. Fonte: (A FORMA....2012) 

Contexto de produção – A campanha criada pela agência Taterka (figura 32) que 

atende o Mc Donald’s até o presente, foi a primeira para este cliente que já estava em 

território brasileiro desde 1979. O conceito em comunicação foi desenvolvido no intuito de 

diferenciar a rede de seus principais concorrentes.  Em 1994 o sistema fast food estava sendo 

introduzido, eram destacados a rapidez e o tipo de alimento, anterior a isso, ainda utilizava o 

slogan, “Você vai gostar da diferença”. (MUNDO DAS MARCAS, 2006, online). 

Anúncio com áreas bastante claras, foto em close-up e ênfase num garoto branco entre 

5 e 10 anos (pessoa comum, saudável), percebe-se na imagem o ícone norte americano o jeans 

e camisa vermelha fazendo alusão às cores da logomarca do Mc Donald’s.  

Verifica-se unidade na peça, ou seja, um equilíbrio adequado de elementos diversos 

em uma totalidade que se percebe visualmente.  (DONDIS, 1991, p. 145) 

Os boxes assimétricos, grafismos visuais empregados para trabalhar visualmente o 

slogan sugerem a diversão, pelo colorido que oferece e o dinamismo.  

A primeira mensagem visual é a de alegria, felicidade, divertimento.  

1 Aparência e sentido – aparência agradável,  

2 Logomarca posição e relevância – Canto inferior do lado direito e bastante 

relevante  

3 Audácia, memorização e adequação – Excelente memorização   

4 Reconhecimento imediato da empresa  
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5 Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da 

empresa  

6 Aspectos destacados de Sustentabilidade – Não  

7 Referências ao consumo consciente – Nenhuma referência ao consumo 

consciente, ao contrário gostoso como a vida deve ser.  

8 Predominância de cores: vermelho, azul, pouco amarelo. 

9 Imagem: Criança feliz, diversão  

2) Corpus - Campanhas entre 2000 e 2010 

a) 2005 – Campanha – divulgação do novo cardápio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Divulgação do novo cardápio  

Fonte: Revista Veja, ed. 1889, a. 38, n. 4, 26 jan. 2005 

Contexto de produção:  A campanha foi criada pela agência Taterka (figura 33), desenvolvida 

quando o cardápio do McDonalds foi criado.  
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Anúncio com áreas bastante claras, foto em close-up de rosto e ênfase em uma mulher entre 

18 e 25 anos saudável, escolha pela ruiva, cabelo da mesma cor e peso visual do chá na outra 

página. Pesos iguais na imagem da esquerda e no texto longo da direita. 

A primeira mensagem visual é a de bem-estar, vida saudável.  

1 Aparência e sentido – aparência agradável,  

2 Logomarca posição e relevância – Canto inferior do lado esquerdo, detalhe 

para o logotema em forma de maçã neste caso, e onde usualmente estaria a 

logomarca, no canto de maior relevância, está um box em formato de maçã 

enfatizando saladas e muito mais, com a palavra saladas em verde e muito 

mais em laranja, observa-se secundariamente outra logomarca também de 

produto saudável. 

3 Audácia, memorização e adequação – Baixa adequação. 

4 Reconhecimento imediato da empresa- Pouca ênfase no reconhecimento 

imediato da empresa, se a logomarca fosse retirada do anúncio, não 

pareceria que era do McDonald’s e este é um dos princípios da pregnância, 

um dos norteadores para uma forte identidade visual. O logotema do 

anúncio foi coberto e foram questionadas 10 pessoas aleatoriamente sobre 

quem era o anunciante e todos responderam que era de chá. 

5 Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da 

empresa entretanto com menor ênfase.   

6 Aspectos destacados de Sustentabilidade – imagens de plantas, folhas, copo 

somente com água.  

7 Referências ao consumo consciente – Sim 

8 Predominância de cores: Verde, esta cor é a mais calma, encontrada na 

natureza, tranquila e confortante, equilibra as emoções. Muito ligada à 

higiene e limpeza, cor da esperança, da força e da vitalidade. Laranja, cor 

dinâmica, em geral provoca fome, por isso é muito relacionada a produtos 

alimentícios e pouco vermelho. 

9 Imagem: de peso balanceado, a cor do cabelo da modelo remete ao chá. 
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b) 2005 – 2006 – Plataforma That´s Amore  

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Anúncio saladas  Fonte: www.digitalstudio.com 

Contexto de produção - Campanha criada pela Taterka desenvolvida quando o cardápio do 

Mc Donald’s foi alterado (figura 34).  

A primeira mensagem visual é a de bem-estar, saudável.   

1. Aparência e sentido – aparência agradável. 

2. Logomarca posição e relevância – Canto inferior do lado esquerdo, detalhe para o 

logotema em forma de maçã novamente no anuncio.  

3. Audácia, memorização e adequação – Baixa  

4. Reconhecimento imediato da empresa- Pouca ênfase no reconhecimento imediato da 

empresa.  

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa 

entretanto com menor ênfase.  

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade – imagens de plantas, folhas. 

7. Referências ao consumo consciente – Sim 

8. Predominância de Cores – Verde e roxo, o tomate vermelho foi usado para dar 

equilíbrio ao logotema. 

9. Imagem - Destaque para a qualidade de produção da imagem e dos elementos gráficos 

distribuídos, como o aspecto tridimensional da maçã e o papel que parece algo como 

uma caixa de ovo onde vai o título do anúncio.  
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c) 2008 – Campanha Big Tasty  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Anúncio Big Tasty  - Fonte: www3.propmark.com.br 

Contexto de produção - Campanha de lançamento de produto (figura 35). 

Anúncio com foto em close-up de produto, simétrico, ou seja com equilíbrio axial e 

formulação visual totalmente resolvida exceto na posição da logomarca que não favorece o 

melhor lugar para leitura visual, uma vez no canto inferior esquerdo da página.  

A primeira mensagem visual é a de fome.  

1. Aparência e sentido – aparência agradável,  

2. Logomarca posição e relevância – Logomarca aplicada sob fundo branco desfavorável 

para o sentido de leitura visual, junto à logomarca das olimpíadas que confirma a 

sazonalidade das campanhas do McDonalds  

3. Audácia, memorização e adequação – Adequado e de fácil memorização  

4. Reconhecimento imediato da empresa- Reconhecimento imediato da empresa através 

do lanche.  

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa. 

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade – nenhum 

7. Referências ao consumo consciente – nenhum  

8. Predominância da cor laranja que remete à fome  

9. Imagem: Ênfase no lanche, produto que está em zoom, com o objetivo de oferecer o 

produto e provocar fome. 
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3) Corpus - Campanhas entre 2010 e 2012 

a) 2010 – Campanha - Pequenos preços  

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Anúncio Pequenos preços - Fonte: mmonline.com.br 

Contexto de produção -  A campanha (figura 36) foi criada para atender a estratégia de 

acessibilidade. 

Anúncio com foco promocional dirigido à classe C com foto em close-up de produto, 

simétrico, sob fundo azul e logomarca aplicada sem fundo, somente arcos dourados. Presença 

forte de contraste por meio das cores azul e preta presentes no anúncio.  

A primeira mensagem visual é a de preços baixos.  

1. Aparência e sentido – Sentido formatado para algo promocional.   

2. Logomarca posição e relevância – Logomarca aplicada sob fundo azul contrastante 

que provoca a sensação de relevância.  

3. Audácia, memorização e adequação – Adequado e de fácil memorização  

4. Reconhecimento imediato da empresa- Reconhecimento imediato da empresa através 

do lanche, entretanto pelo fundo azul, se a logomarca fosse retirada, talvez não fosse 

de fácil identificação.  

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa. 

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade – nenhum 

7. Referências ao consumo consciente – nenhum  

8. Predominância de cores – fundo azul para contrastar com o produto 
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9. Imagem: a imagem dos lanches é um diferencial do McDonald’s pelo tratamento dado 

à ela. Posição do queijo e organização destes elementos visuais. Recentemente a 

diretora de marketing da empresa fez um vídeo para o YouTube, mostrando o 

processo de produção dos lanches do McDonalds.  

b) 2011 – Campanha - Plataforma Simplesmente Simples – Anúncio 1  

 

Contexto de produção – Campanha criada em 2011 para   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Anúncio plataforma Simplesmente Simples 1 

Fonte: www.espacopublicitando.blogspot.com.br 

A imagem representada no anúncio é de uma mãe com uma criança de uma família 

branca tipicamente brasileira. A associação de idéias carrega uma relação de contraste ao 

mostrar de um lado o que vem chegando ao colocar nas mãos da criança a maçã e nas mãos de 

sua mãe a embalagem do Mc Lanche Feliz, porém com um sorriso, como se o sorriso da mãe 

aprovasse a iniciativa. Massimo Canevacci (apud Carrazcosa - 2003) aponta que o target – 

público que uma campanha publicitária visa atingir – não é mais um alvo fixo, mas móvel, 

líquido, cambiante. Além disso, a empresa não diz que mudou radicalmente, na mensagem, 

está contida a forma implícita de dizer que “está mudando”, ou seja se o consumidor quiser 

comer algo mais considerável como um Big Mac, a empresa oferece, mas se quiser algo mais 

saudável a empresa tem também. Faz parte da escolha do consumidor. “O Mc Lanche feliz 

mudou e todo mundo ficou feliz.” 

A primeira mensagem visual é a de cuidado, carinho.  

1. Aparência e sentido – Aparência clara e de aspecto saudável  
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2. Logomarca posição e relevância – Logomarca aplicada sob vermelho na posição que 

mais favorece a leitura visual. 

3. Audácia, memorização e adequação – Adequado e de fácil memorização  

4. Reconhecimento imediato da empresa- Reconhecimento imediato da empresa 

principalmente pela embalagem do McLanche Feliz.  

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa. 

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade – nenhum 

7. Referências ao consumo consciente – por meio da maçã presente nas mãos da criança. 

8. Imagem: imagem da mãe que atua neste caso como um testemunhal, detalhe para as 

cores das camisetas, vermelha da criança e azul da mãe em contraste com a 

embalagem do produto.  

9. Predominância de fundo cinza, que obedece ao princípio da neutralidade e possui uma 

configuração menos provocadora 

c) 2011 – Campanha Simplesmente Simples  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Anúncio plataforma Simplesmente Simples 2 

Fonte: www.espacopublicitando.blogspot.com.br 

Contexto de produção – A campanha foi criada para a Taterka (figura 37), com o 

conceito de que tudo que é simples pode ser simplesmente perfeito. 

A imagem com equilíbrio simétrico em página dupla remete às coisas simples, a 

imagem do alface referencia o manual de identidade europeu quando utiliza elementos da 

terra para o anúncio remetendo a imagem de produtos naturais. 
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A primeira mensagem visual é a de simplicidade, naturalidade  

1. Aparência e sentido – Aparência clara e de aspecto saudável  

2. Logomarca posição e relevância – Logomarca aplicada sem fundo no local que mais 

favorece a leitura visual. 

3. Audácia, memorização e adequação – Adequado e de fácil memorização  

4. Reconhecimento imediato da empresa- Reconhecimento imediato da empresa pelo 

lanche presente nas peças. 

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa. 

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade – lembra coisas da terra  

7. Referências ao consumo consciente – por meio do verde alface, do jeito simples de 

produtos da terra.  

8. Predominância de cores: fundo cinza, que obedece ao princípio da neutralidade e 

possui uma configuração menos provocadora 

9. Imagem: imagem simples de alface  

d) 2012 – Campanha McWrap – Capa do Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Facebook – Fan Page McDonald´s  

Fonte:(McDONALD’S BRASIL, 2012)  

Contexto de produção – Capa do facebook, (figura 39) inserido em redes sociais. Nova 

campanha para lançamento de produto saudável. 

A primeira mensagem visual é a de produtos naturais e saudáveis  

1 Aparência e sentido – aparência agradável.  
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2 Logomarca posição e relevância – somente na página  

3 Audácia, memorização e adequação – fácil memorização  

4 Reconhecimento imediato da empresa- Pouca ênfase no reconhecimento imediato da 

empresa.  

5 Comunicação da personalidade da empresa – comunica a personalidade da empresa 

entretanto com menor ênfase   

6 Aspectos destacados de Sustentabilidade – imagens de folhas no produto lembram 

vida saudável. Mas nenhum aspecto destacado de sustentabilidade.  

7 Referências ao consumo consciente – Sim 

8 Predominância de cores – Branco e verde 

9 Imagem aplicada sob fundo branco, com ênfase para o produto e pouco contraste, 

utilização e predominância da cor verde, cor vermelha somente no fundo da 

logomarca.  

e) 2013 – Campanha – Além da Cozinha  

Contexto de produção: O McDonald´s acaba de lançar em 2013 a plataforma: “Além 

da cozinha”, criada pela agência Taterka, a ideia é mostrar a origem dos alimentos e trabalhar 

a transparência da empresa para seus consumidores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Anúncio 2013 – Campanha Além da Cozinha (1) 

Fonte: www.ccsp.com.br 

A primeira mensagem visual do anúncio (figura 40) é a de vida no campo, imagem rural.  

Mensagem de texto   

Aqui é onde tudo começa. Fazenda Jequitibá, Porto Feliz, São Paulo  



 101 

Para uma rede de restaurantes que nasceu com a vocação de fazer hambúrgueres, contar sempre com 

a melhor carne é o mínimo. Para estar habilitada a ser uma fornecedora de carne McDonalds, toda 

fazenda precisa seguir os rígidos critérios de bem estar animal que asseguram a saúde física e mental 

do rebanho. Os animais alimentam-se basicamente de capim, os animais são criados soltos em total 

harmonia com o ambiente que o rodeia. As fazendas devem estar longe da áreas de preservação 

ambiental. Tudo como deve ser. Porque, para fazer tudo direitinho do lado de cá do balcão, tudo 

precisa ser feito direitinho lá, do outro lado da porteira. Quer ir além? Visite nosso site: 

www.alemdacozinha.com.br   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Anúncio 2013 – Campanha Além da Cozinha (2) 

Fonte: www.ccsp.com.br 

Conheça de perto nossa alface. De perto mesmo. Fazenda Maquiné, São Francisco de 

Paula, Rio Grande do Sul.  

Ela está nas nossas saladas e sanduiches e parece nunca ser a estrela principal, mas para os 

agricultores que cultivam a alface do McDonalds, nada é mais importante, para garantir 

sempre a melhor alface, eles seguem os mais rígidos padrões de qualidade. As plantações 

recebem visitas semanais de agrônomos que analisam até a água usada na irrigação. E o 

mais importante, são apaixonados pelo que fazem, como nós. Está vendo porque a nossa 

alface é tão especial? Quer ir além? Visite nosso site: www.alemdacozinha.com.br   

1. Aparência e sentido – aparência limpa nos dois anúncios que propicia um aspecto 

saudável.   

2. Logomarca posição e relevância – Canto inferior do lado esquerdo, logomarca sob 

fundo vermelho, ao lado da assinatura do endereço eletrônico que tem um aspecto de 
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“handmade” na tipologia escolhida, também tem este aspecto o grafismo da logomarca 

que encontra-se no meio do campo.  

3. Audácia, memorização e adequação – Adequação ao posicionamento da empresa 

atual, memorização baixa, audácia alta pela característica da marca.  

4. Reconhecimento imediato da empresa- Pouca ênfase no reconhecimento imediato da 

empresa, se a logomarca for retirada, pode ser lembrado outro produto rural.   

5. Comunicação da personalidade da empresa – comunica abertamente uma mudança de 

imagem. 

6. Aspectos destacados de Sustentabilidade – imagem do verde, da lavoura e de vida no 

campo caracteriza a campanha. 

7. Referências ao consumo consciente – Sim. 

8. Imagem aplicada sob fundo branco, com ênfase para o produto e pouco contraste, 

utilização e predominância da cor verde, cor vermelha somente no fundo da 

logomarca.  

A partir desta análise foram observados aspectos de transição no design de comunicação 

de acordo com o contexto que as campanhas estavam inseridas em sua época e de que forma 

puderam passar em termos de imagem a representatividade da cultura do consumidor. Alguns 

aspectos relevantes foram observados – a predominância de cores muda a partir do layout do 

anúncio do novo cardápio, algumas simbologias da cultura americana ainda prevalecem, 

como é o caso do jeans na roupa de modelos, os comerciais da década de 90 representava os 

ideais do capitalismo e de uma cultura de massa, hoje observa-se aspectos de sustentabilidade 

e o verde em grande parte do corpus atual. Entretanto em alguns anúncios principalmente os 

mais racionais e ligados ao lançamento de produto prevalece a imagem do sanduíche que por 

si já garante um caráter identitário a rede, pois se for tirada a logomarca ainda assim o lanche 

é reconhecido como sendo desta marca, dada a importância no tratamento de imagens. Em 

seguida serão interpretadas as entrevistas com profissionais da área, no intuito de promover 

reflexões acerca da nova abordagem de imagem. 
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3.4.6 Entrevistas com profissionais designers e publicitários, realizada em 

dezembro de 2012.  

O perfil selecionado para ser entrevistado foi de profissionais que trabalham tanto a 

comunicação, quanto design. Foram encaminhados e-mails um de texto de saudações que 

apresentava o objetivo do projeto, além do questionário de entrevista anexo.  

Foram selecionados três profissionais para a entrevista. Inicialmente foram observados 

aspectos individuais de consciência sobre o consumo consciente e sustentável.  

Os três entrevistados conhecem a diferença entre consumo sustentável e consumo 

consciente e dois deles consideram-se ativos no que diz respeito ao consumo consciente. Dois 

deles procuram não desperdiçar água, consomem verduras e frutas da estação, apaga as luzes 

dos cômodos com frequência, elabora listas de compras e compram via internet. Um deles 

possui uma outra visão a respeito do consumo:   

Gil - “Aparentemente, a sustentabilidade seria de responsabilidade das instituições 

(governos e empresas) e o consumo consciente responsabilidade das pessoas. Mas acho uma 

grande “papagaísse” quando o governo e as empresas fazem anúncios dizendo, por exemplo, 

que as pessoas economizem água. Ora, quem tem que economizar, otimizar o consumo e 

preservar a água são os grandes usuários como as indústrias, que consomem grandes 

quantidades e muitas vezes poluem os solos e rios, e não o coitado, que quer tomar um banho 

mais demorado para se recuperar de um dia mais estressante. Todo mundo acha bonitinho, 

agora, separar o lixo, fechar a torneira e apagar a luz. Mas o que adianta isso se a 

reciclagem não for bem aproveitada depois, ou ninguém fiscalizar quem realmente está 

desperdiçando água? Minha ideia é: pague sua luz, pague sua água e pague seus impostos, o 

resto, quem tem que cuidar, é quem está recebendo o seu dinheiro para isso. O que mais 

podemos fazer? Cobrar o governo, votar com inteligência. Agora mesmo, foi aprovada, pelo 

governo federal, uma redução preço na tarifa de luz, o povo ignorante está achando lindo, os 

especialistas no assunto estão dizendo que isto acarretará sérios problemas no futuro, mas o 

atual governo não está preocupado em resolver os problemas do país, está mais preocupado 

em permanecer no poder, adulando o povo com quinquilharias, de olho em 2014” 

Dois deles não frequentam o McDonalds e um deles frequenta toda a semana. Todos 

acreditam que a logomarca com o uso do verde não reflete o “DNA” da marca, um deles 

mencionou que transmite a ideia de lanche vegetariano.   

Sérgio – Estranha,  fora de padrão. Hambúrguer remete aos Estados Unidos  

Gil – Falsa a marca McDonalds é vermelha, parece uma marca abrasileirada 

Gustavo – Essa marca transmite a ideia de lanche vegetariano 
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Sobre as cores um deles menciona que o verde seria bom para assinar campanha e o 

outro não saberia dizer por não acompanhar as campanhas. Somente um acredita que as cores 

possam funcionar no Brasil, mencionam que a aplicação do logo em verde seria boa para 

embalagens.  

Gustavo:’Tive conhecimento nas redes sociais que as embalagens do Mc Donalds mudariam, 

teriam as histórias estampadas nas embalagens para viagens” 

Dois dos entrevistados percebem alterações realizadas no cardápio da empresa, tais 

como promoções de preços para atrair a classe C e produtos sazonais de acordo com a estação 

do ano e sobre a predominância das cores na comunicação todos acham que ainda 

predominam as clássicas.  

Quando questionados sobre a imagem que vem à cabeça quando se fala de Mc 

Donalds  

Sérgio – Gente gorda e sem saúde  

Gustavo – Momentos bons com saúde e lazer  

Gil – Fila com muitas pessoas. Mau atendimento. Comida não saudável e sem sabor. 

Sobre a alteração percebida no design dos anúncios: 

Gil - Não tem assinatura.  

Gustavo – Design mais minimalista, mas com a mesma estética de sempre. 

Sérgio- No design sim, as frutas e o sorriso. Na mensagem não. 

Quando questionados sobre se o Mc Donalds tem atitudes sustentáveis e promove o consumo 

consciente:  

Não, pelo menos se tem não se preocupa em comunicar isso nos meios de comunicação, se 

comunicam, deveriam ser mais expressivos, pois nunca vi nada igual.  

Como profissional da área, de que forma trabalharia a na identidade visual uma mudança de 

imagem desta empresa dirigida para o consumo consciente? 

Gil: Eu procuraria trabalhar com a introdução das cores verde e/ou azul, sem no entanto 

fazer uma mudança radical na identidade atual. Eu, que já fui um consumidor assíduo do 

McDonalds, não frequento mais suas lojas. E se tiver que consumir um cardápio tão 

engirdativo, dou preferência para o Burguer King, que pelo menos tem mais sabor. Porém 
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acredito que ainda haja um público muito grande fiel ao cardápio e à marca McDonalds, por 

isso não acho prudente uma modificação radical em um período curto de tempo. Mas faria 

uma evolução gradual em doses homeopáticas.  

Sérgio: Neste caso, acho impossível. 

Gustavo: Estudaria as ações sustentáveis que a empresa de fato faz e criaria um selo ou 

marca que sintetizada traduzisse isso, e serviria para assinar todas as embalagens e 

comunicação. Mudar a logomarca seria algo arriscado, já que antes de ser uma empresa 

sustentável, o McDonalds ainda é um fast food, e o consumidor está cada vez mais atento e 

crítico e exigente por transparências.  

___________________________________________________________________________ 

Neste capítulo foi possível identificar e abordar de forma criteriosa o design de 

comunicação e a comunicação que o McDonald’s traçou durante quase três décadas, como 

previsto na metodologia deste estudo. Por meio do estudo dos anúncios, sites e entrevistas, 

para o McDonald’s a mudança de imagem para uma empresa sustentável é condição de 

sobrevivência no mercado. No entanto no Brasil esta alteração não é identificada pelo padrão 

verde de identidade, mas sim por tudo o que está ao redor, fachada, imagem, cores, mensagem 

visual. Observou-se através do estudo que as crises de imagem são cada vez mais um 

elemento concreto na pós-modernidade, por isso, o McDonald’s tem buscado adotar, 

principalmente na campanha de 2013 uma imagem mais transparente sobre seus fornecedores. 

Neste estudo, não parece que há uma tendência ao greenwashing, ou seja, uma 

coordenada de marketing com o objetivo de dar à opinião pública a imagem de 

ecologicamente correto, pois a empresa não está mentindo aos seus consumidores, mas sim 

fazendo um acompanhamento das tendências do comportamento dos consumidores e da 

cultura na contemporaneidade, para não entrar em colapso e perder o mercado. Apesar de a 

rede manter seu carro chefe o sanduíche, portanto em vários momentos, pelo contexto de 

produção, observou-se que as estratégias de redesign ou comunicação, estão alinhadas as 

estratégias de negócios da rede, como prova seu código de ética e no site no item 

responsabilidade socioambiental, além das modificações nas linhas de produto e cardápio. 

Entretanto ainda não há um reconhecimento deste processo pelos profissionais da área. Por 

isso, fica assinalado neste trabalho, um segundo momento para um bom estudo de recepção. 
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CONCLUSÃO 

     Carrazcosa (2003) aponta que nas últimas décadas, a comoditização dos produtos, o 

apelo publicitário às emoções, aos benefícios sensoriais capazes de levar o público à 

identificação com um determinado estilo de vida, se tornaram prevalentes.  

     Muitas são as teorias responsáveis pelo consumo: econômicas, sociológicas, 

psicoanalíticas, psicossociais e antropológicas, entende Garcia Canclini (1997), mas é certo 

que se o mundo está em transformação, na selvagem economia de mercado existente está cada 

vez mais difícil diferenciar-se. Só há uma saída e é enganosamente simples, inovar de modo 

que você seja por um instante o único.  

Ousadia do gigante Mc Donald´s passar de fast para slow food, ou no mínimo good 

food fast na pós-modernidade como um reflexo cultural visando adequar-se aos padrões da 

nova sociedade de consumo.  O mundo atual está em transformação e, nesse sentido se 

apresenta como novo, mas ao mesmo tempo, às vezes também como a continuação do velho.  

Rifkin (2001), considera a mudança na forma básica como consideramos nossa relação 

com o automóvel, de um produto que compramos para um serviço que acessamos, faz parte 

da vasta reestruturação que está acontecendo no sistema capitalista, à medida que este faz a 

transformação da economia de produção de bens para a economia de execução de serviços e 

da geração de experiências. Dela faz parte diferenciar-se e adequar-se através do design e da 

comunicação.  

Observa-se de acordo com o objetivo descrito anteriormente no sentido de observar a 

cultura de consumo na vida contemporânea, que num estágio cultura mais complexo, o 

homem cria a mercadoria para atiçar o desejo humano, por isso, o design visto como a estética 

do marketing é tão importante para vender uma nova imagem diante de uma cultura de 

consumo baseada em processos sócio-culturais apresentados pelos teóricos vistos no capítulo 

dois como Néstor Garcia Canclini, diferente das sociedades industriais em que a priori o 

consumo era visto numa abordagem mais simplista como o homem criando seus produtos, 

resultado de uma força de trabalho, onde nesta abordagem para Karl Marx, o consumo é 

somente produto de uma necessidade que leva ao homem a modificar elementos naturais para 

atribuir formas.  

Na pós-modernidade surge uma nova classe de consumo baseada em fortes tendências 

comportamentais, em que, numa primeira fase era somente “quero ter mais” não importando, 
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como os produtos eram feitos, quais eram suas qualidades nutritivas, por exemplo, isso pode 

ser observado nas campanhas do Big Mac: “Dois Big Macs, Três Big Macs, Quatro Big 

Macs....” . No estágio “quero saber mais”, em que remete à fase de consolidação das empresas 

nas questões de responsabilidade social foram oferecidas nos anúncios informações 

nutricionais, sobre o novo cardápio e uma mudança de imagem realizada por meio do design. 

Na última tendência comportamental, onde os consumidores hoje, querem experimentar mais, 

surgem os novos hábitos que incluem o consumidor em ambientes que ele não conhecia, 

como pode ser constatado no novo layout das lojas do McDonald´s; faz parte da experiência e 

do que a empresa está comunicando os ambientes desta marca, mediante um novo hábito 

comportamental do consumidor pós-moderno. 

Como apontou Baccega no capítulo dois dessa dissertação, os avanços da tecnologia 

constituem-se num dos responsáveis pelo papel que os meios de comunicação passaram a 

exercer na lógica cultural. “A produção do sentido que os caracteriza facilita essa 

impregnação no tecido da cultura. Com ou sem a presença física de aparelhos de mídia, todos 

participamos da cultura que os meios de comunicação ajudam a construir.” Pode-se observar 

o papel dos meios de comunicação no decorrer das décadas no favorecimento da trama 

cultural ligada ao McDonald´s, inicialmente com presença forte na TV, trabalhando em seu 

design visual aspectos visuais fortes ligados a uma produção de massa, em seguida os 

anúncios produzidos no sentido de fornecer informação e logo após forte tendência na 

comunicação via redes sociais inclusive reforçando características saudáveis de produtos ou 

serviços oferecidos, fruto de novos estilos de vida provocados pela sensação de pertencimento 

que são incrementados pelos meios de comunicação em relação à comercialização de 

mercadorias, ocasionado por processos de intercâmbio, globalização e internacionalização.  

Pelas características de insegurança e volatilidade da pós-modernidade, o consumo 

estaria vinculado hoje, não somente ao produto como à imagem. Fica muito clara esta 

passagem na análise do corpus selecionado nesta pesquisa, quando os primeiros comerciais 

baseavam-se nos produtos e hoje na última campanha de McDonald´s pode-se observar a 

venda, não mais de um produto, mas de uma imagem de uma empresa que preza pela 

qualidade de seus produtos em conformidade com o respeito aos animais e ao meio ambiente. 

Não foi objeto desta pesquisa a discussão da recepção dos consumidores desta nova 

estratégia ligada à comunicação por meio de um novo design de comunicação, entretanto fica 

a necessidade e o desafio de uma nova pesquisa que trate dessa questão, como extensão ou 

uma segunda etapa deste trabalho. 
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Observa-se que estas características estão diretamente ligadas aos movimentos 

culturais, alguns específicos de cada país. O movimento é idêntico para todos, as formas de 

resolução no design e na comunicação desta empresa é que estão sendo tratados de acordo 

com as peculiaridades de cada país.  

Pode-se ainda resgatar a concepção de consumo de signos, sobre o qual falou Gilles 

Lipovetsy (2007), o consumo de mensagens alegres, para atender a uma sociedade em que o 

valor cardeal passou a ser felicidade. Neste ponto o McDonald´s sempre vendeu este valor, 

característica observada em todas as suas peças no design, a venda da diversão, da felicidade. 

Talvez por isso, mesmo com um público contrário às suas ações tenha angariado tantos outros 

consumidores no decorrer de sua existência ao redor do mundo.  

As peças analisadas são retratos desta nova sociedade, apesar de a empresa ser ainda fast 

food ou no mínimo good food fast, observam-se no design e na comunicação características 

típicas do slow food...resgate à culinária regional, respeito às tradições e alimentos saudáveis 

entre outras características e ao visualizá-las, por meio do design desperta sensações e 

sentimentos decorrentes do processo de percepção. Desta forma também fica evidenciado o 

lado simbólico do consumo representados no design e no imaginário para enfatizar diferenças 

no estilo de vida, hoje tem grande estilo quem entende de consumo consciente e preza pela 

qualidade de vida, igualmente é sinônimo de status. Nesse sentido esteve estabelecida a 

relação entre imagem e identidade no decorrer do trabalho. 

Desta forma o consumo está ligado ao caráter identitário tanto dos consumidores quanto 

das empresas. Como retratado no capítulo dois, o estilo de consumo torna-se sinônimo de 

identidade cultural. Isso ocorre numa sociedade na qual grande parte da produção é voltada 

para o consumo, lazer e serviços e na qual se verifica uma relevância crescente da produção 

de bens simbólicos, imagens e informação.  

Uma campanha de Big Mac da década de noventa, apresentada na atualidade 

caracterizaria um consumo exagerado e seria considerada fora de moda para os padrões 

atuais, como salientado por Rifkin, desta forma, campanhas como “Além da cozinha” em seu 

novo design estariam enfatizando na composição de sua imagem conceitos de 

sustentabilidade, no sentido de estarem atentos e preservarem às gerações futuras. 

Para atender ao objetivo no sentido de observar no estudo de caso a estratégia da rede 

McDonald´s e suas motivações para o redesign, o que pode ser observado e constatado é que 

o McDonald´s tem se adequado à cultura local em termos de imagem e identidade. Tanto no 
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Brasil quanto no exterior foi forçado a trilhar outro caminho a partir do momento em que 

sofreu uma crise de imagem impactada pelas novas culturas de consumo da sociedade, já 

avessas ao fast food, às questões de consumo de massa que se apresentavam em meados da 

década de noventa. A partir das críticas procurou trabalhar uma nova imagem e 

conseqüentemente para expressar essa nova imagem, trabalhar uma identidade que atendesse 

às novas demandas de consumo. Na Europa o caminho foi mais radical, mas ainda sim, 

mesmo com o novo manual de identidade visual ainda permaneceu com seu “M” sob outro 

fundo, algo que é permitido pelo manual de identidade visual global, tanto que são observadas 

nas peças a aplicação do M em diversos fundos principalmente quando se refere ao consumo 

consciente, produtos saudáveis da marca ou novo cardápio ele é aplicado em fundo laranja, 

verde ou até mesmo numa maçã.  

No Brasil, a empresa, não adotou o mesmo verde e amarelo da marca, para os 

profissionais da área esta investida soa como falsa, estranha. Mas ao mesmo tempo, a marca 

vem modificando paulatinamente sua imagem através do design das peças, com utilizações 

mais neutras, minimalistas e menos poluídas ou densas que as peças da década de 90, quando 

o vermelho era muito predominante.  

A personalidade da marca aponta para uma imagem cultura de consumo consciente, 

mas ainda está um pouco longe disso, em fase de construção, como constatado numa das 

declarações dos profissionais: “Como é possível um cardápio mais light se eles vendem o Big 

Mac que foi sinônimo do capitalismo americano e ainda é carro chefe da marca.” 

O McDonald´s tem amenizado a imagem negativa deixada de herança pelos 

consumidores da década de 90 e como um dos profissionais acrescenta, mesmo mudando 

layout de lojas para comunicar algo mais contemporâneo e sustentável, será difícil trazer este 

público para a loja. Portanto a rede de restaurantes deve conquistar novos públicos, com o 

novo lema.  

Portanto, ainda no Brasil está figurando entre o slow e o fast, não mudou sua 

logomarca, mas tem adotado em seu entorno muitas mudanças no design e na sua mensagem 

em termos de comunicação. Algo que ilustra bem isso é a Campanha “Simplesmente” 

mostrando que se você quiser comer algo “fat” poderá ter a opção de comer batatas, mas se 

quiser algo mais light também tem.  
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O McDonald´s tem se apropriado do design e da comunicação com freqüência, agora 

não somente no cardápio mas também no design e comunicação de peças fica adaptando-se às 

características locais.  

Neste sentido tem se diferenciado de seus concorrentes, exceto das redes que já 

nasceram com uma proposta sustentável na contemporaneidade, pois poderão sofrer danos, na 

era dos danos se não respeitarem as características da transparência e do socialmente 

responsáveis. 

Ao mesmo tempo o McDonald´s respeita seu core business lançando ainda muitas 

campanhas com a imagem dos sanduíches que acabaram virando sinônimo da identidade de 

uma cultura americana ainda muito arraigada, prova disso é o uso do jeans, nas peças, da 

abordagem dos drive trhus, e da própria localização do McDonald´s da Riviera em estrada de 

rodagem. Como o próprio manual de identidade diz: “Imagine o McDonalds sem o Big Mac.” 
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ANEXOS 

1) Entrevista com profissionais da área - Questões em estudo que o 

pesquisador deve ter em mente.  

1) Para você, sustentabilidade e consumo consciente são a mesma coisa? 

2) Nas questões abaixo vocês se considera ativo, inativo ou indiferente:  

 ATIVO INDIFERENTE INATIVO 

a) Procura não desperdiçar água     

b) Consome verdura e frutas da estação    

c) Apaga as luzes dos cômodos com freqüência    

d) Elabora listas de compras    

e) Compra via internet     

 

2) Qual é a sua impressão sobre essa logomarca? Acha que essas cores funcionam para esta 

empresa? 

 

3) Acha que funcionaria no Brasil para comunicar uma imagem de consumo consciente? 

Verificou alguma alteração no design das peças de campanha recentemente do McDonald’s? 
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4) Quais empresas vocês considera que possuem atitudes realmente sustentáveis e expressam 

isso por meio do design e porque? 

5) Com que freqüência vai ao McDonald’s? 

a) a cada duas semanas  

b) toda semana  

c) Uma vez por mês  

6) Percebe alguma mudança no cardápio oferecido pela empresa no último ano?  

7) Que cores acha que ainda predominam na comunicação da empresa?  

8) Qual é a cor do “prédio” do Mc Donald’s de Bertioga? 

9) Qual imagem vem à sua cabeça quando se fala Mc Donald’s? 

10) Percebe alterações no design deste anúncio? E na mensagem? 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 – Anúncio do McDonald’s veiculado em 2011 

11) Acha que o McDonald’s tem atitudes sustentáveis e promove o consumo consciente? 

12) Como profissional da área, de que forma trabalharia na identidade visual uma mudança de 

imagem para consumo consciente? 
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