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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de inserir discussões relevantes sobre as relações entre marca e 

indivíduo, sobretudo a respeito das construções identitárias do sujeito consumidor. Com foco 

em perspectivas da psicologia social, o trabalho realiza um percurso sobre perspectivas 

teóricas que aproximam as interações entre pessoas àquelas que envolvem indivíduos e 

marcas, compreendendo que há complexidades e associações importantes muitas vezes 

negligenciadas pelos estudos de publicidade e marketing. Nesse sentido, traz foco, entre 

outras, sobre as perspectivas do self-verification, self-congruity e self-expansion, entendendo 

que tais direcionamentos são fundamentais para uma compreensão menos superficial sobre o 

processo de consumo e sobre as dinâmicas de construção de identidade do consumidor. 
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Um dos pressupostos estabelecidos pelos estudos de consumo reside na construção da 

identidade social (ENNE, 2006). Reconhecendo que o ato de consumir pressupõe mais do que 

a satisfação de necessidades pragmáticas, mas, sobretudo, é amparado pelos sistemas 

simbólicos da vida em sociedade, entende-se que “os bens são neutros, seus usos são sociais” 

(DOUGLAS & ISHERWOOD 2004, p. 36). Sendo assim, busca-se neste trabalho realizar um 

percurso sobre os estudos das relações entre as marcas e a identidade de consumidor, trazendo 

foco para perspectivas ainda pouco aprofundadas no campo teórico da publicidade, da 

comunicação e do marketing. Acredita-se que, ao compreender as dinâmicas identitárias e 

cognitivas envolvidas no processo do consumo, é possível mapear os trâmites que envolvem a 

compra e as influências da identidade marcária para a escolha final do consumidor.  
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Identidade do consumidor 

 Da parte do consumidor, é consenso perceber o consumo como uma maneira de os 

atores sociais dizerem algo sobre si mesmos e sobre os outros (BARBOSA E CAMPBELL, 

2006; MCCRACKEN, 1989), em uma tentativa de estabelecerem o seu lugar e os seus gostos 

como estratégia de adequação e diferenciação (ENNE, 2006). Em um universo de escolhas 

possíveis, os produtos servem como âncoras identitárias, servindo ao autoconhecimento e ao 

processo de descoberta em relação a si e àqueles com quem se interage, em uma “espécie de 

busca de segurança ontológica” (ALMEIDA, 2014, p. 27). No entanto, o sentido não reside 

nos objetos, mas nas interpretações que os sujeitos fazem deles: 

(...) não estou argumentando que como consumidores ‘compramos’ identidades, 

mediante nosso consumo de bens e serviços específicos. Tampouco estou 

sugerindo que descobriremos isso nos expondo a uma variedade de produtos e 

serviços. Mas é monitorando nossas reações a eles, observando do que gostamos e 

não gostamos, que começaremos a descobrir quem ‘realmente somos’ 

(CAMPBELL, 2006, p. 53). 

 

 É por meio do consumo, portanto, que os indivíduos encontram a materialidade da sua 

existência, transferindo para os objetos e marcas as significações necessárias à convivência 

social. Dentro desse contexto, os produtos podem servir como ferramentas de socialização e 

identificação (NUNES, 2007), quando servem à exposição de conformidade a grupos sociais, 

mas também como resistência e desvio (APPADURAI, 1986), quando são marcadores de 

distância e reapropriação e ajudam a questionar os valores culturalmente associados a si. 

Aliás, somente a aderência ao gosto já é uma maneira de utilizar o consumo como índice de 

identificação: “desejar bens e objetos já é em si mesmo um ato de consumo, pois, ao se verem 

refletidos nos bens, os sujeitos estão identificando a si mesmos e às suas necessidades de 

ajustes e ressignificações” (ALMEIDA, 2014, p. 27). 

 O ato de desejar, entretanto, muitas vezes encontra barreiras pragmáticas 

significativas, principalmente quando estas residem no acesso aos bens de consumo. Em 

contraste com os padrões simbólicos internalizados e o desejo de pertencimento, alguns se 

deparam com a falta de recurso e a resistência de outros atores à sua inserção. “É a “lógica do 

‘dentro’ e ‘fora’, manifesta através de signos exteriores de moda e estilos que vão se 

transformando em mecanismos de agregação em grupos com padrões similares” (NUNES, 

2007, p. 666). Nestes casos, é comum a emergência de releituras e representações peculiares, 

em um processo de busca por esses signos exteriores, acessíveis por artifícios próprios, como 

falsificação, cópia reinterpretada e comportamentos de resistência. 



 

 Em outras palavras, os efeitos produzidos pela lógica das marcas na construção de 

identidade dos consumidores assumem complexas estruturas de funcionamento, já que o 

mesmo objeto tanto pode representar referenciais valorizados de classe, como também pode 

ser reapropriado como forma de luta, protesto, objeção. Este mesmo objeto, que através da 

publicidade é estabelecido como o responsável pela projeção de sucesso social e financeiro, 

pode ser ressignificado como produto em prol de visibilidade e inserção, mesmo que não seja 

índice de poder de compra ou adequação a determinados estilos de vida. Dentro dessa 

perspectiva, o poder, mesmo que limitado, da construção dos sentidos sobre as materialidades 

ainda reside nos sujeitos e nas suas experiências (ENNE, 2006, p. 27). 

 Dessa forma, o consumo é percebido como um sistema de produção, circulação e 

interpretação dos bens, em um processo complexo que se reflete nos diferentes usos que se 

faz de um objeto. Adquirindo significados distintos em relação a apropriações também 

diferenciadas, o consumo se mostra como uma enorme engrenagem cujo lugar central seria 

ocupado pelos meios de comunicação. É através destes referenciais midiáticos que há o 

estímulo ao consumo, não somente como ferramenta de satisfação de necessidades e 

marcação de posições sociais, mas sobretudo como constituição de subjetividade. São esses 

referenciais publicizados que ajudam na produção identitária através dos objetos, inserindo 

nos sujeitos atributos corpóreos e comportamentais, assim como representações de 

identificação e pertencimento. 

 No entanto, apesar de serem agentes ativos na construção de suas identidades por meio 

do consumo, os sujeitos não devem ser considerados totalmente autônomos nesse processo 

complexo de escolha. As opções postas ao consumidor estão repletas de cargas simbólicas 

emergidas do seio sociocultural e, portanto, carregadas de significações positiva ou negativas, 

excludentes ou inclusivas. Dentro dessa perspectiva, a ideia de liberdade associada ao 

consumo mascara que o ato de adquirir um objeto não representa um fim em si mesmo, mas, 

ao contrário, é um meio através do qual se atinge fins sociais já instituídos a priori.  

Além disso, as estruturas dos grupos sociais e os domínios geográficos e culturais 

dentro dos quais os indivíduos constroem e representam suas identidades não são agentes 

estáticos. Estes elementos emergem do ambiente histórico e social, e são fundamentalmente 

dinâmicos em decorrência da temporalidade. Assim, o consumo transcende os limites de 

classe, gênero, etnia e idade para ser um complexo processo de formação contínua e 

contingente de referenciais identitários com fins de socialização. Ademais, a representação da 



 

identidade é em sua totalidade dependente dos contextos e suas demandas, direcionando os 

comportamentos adequados e as posturas necessárias à congruência das interações.  

 Essa ideia de identidade social é coerente com algumas perspectivas de estudos de 

consumo que atribuem três níveis ao construto da identidade: individual, relacional e coletivo 

(BREWER e GARDNER, 1996). Enquanto a identidade individual seria aquela do âmbito 

privado, as identidades relacionais e coletivas estão associadas de forma direta àquelas 

construídas socialmente, tais como as identidades nacionais e globais (WESTJOHN, SINGH 

e MAGNUSSON, 2012). Nesse sentido, o nível relacional do self estaria baseado nos 

relacionamentos singulares ocorridos com interagentes específicos e nas redes sociais 

particulares. Já o self coletivo não dependeria diretamente das interações interpessoais, mas 

seria instituído por associações despersonalizadas com base na adoção e pertencimento em 

grupos simbólicos. Assim, a percepção de uma identidade coletiva representaria “uma 

orientação que enfatiza um sentimento de pertencimento, empatia e partilha com uma 

comunidade em particular” (SAMPSON e SMITH, 1957, 101 – tradução nossa)
3
. 

 Dentro dessa perspectiva, haveria uma tendência quase inata dos indivíduos 

desenvolverem atitudes e comportamentos que reforcem a sua identidade, sendo o consumo 

um recurso fundamental nessa direção. Este processo de contínuo fortalecimento dos 

referenciais identitários é conhecido como “self-verification” (SWANN, 1983, p. 43), e 

consiste em assegurar a estabilidade do self, recorrendo a ações, inclusive, de defesa e 

combate. De acordo com a teoria, portanto, os indivíduos tenderiam a trabalhar 

continuamente pela estabilidade e pela consistência do self, criando ambientes, consumindo 

signos e materialidades simbólicas, bem como participando de grupos que possam validar a 

sua identidade coletiva (WESTJOHN, SINGH e MAGNUSSON, 2012, p. 60). 

 A publicidade, nesse contexto, representaria um papel fundamental na publicação 

constante de símbolos associados a determinadas identidades sociais. Através dos seus 

discursos midiatizados, os indivíduos conseguiriam atribuir aos objetos os sentidos 

necessários para a sua classificação sígnica, vinculando-os a grupos sociais específicos. Ou 

seja, os anúncios trazem marcas, produtos e signos imbricados na linguagem, na estética ou 

até mesmo nas escolhas temáticas desenvolvidas na narrativa. Estes devem ser ou parecer 

reflexos quase exatos de uma dada manifestação da cultura. De acordo com o conceito de self 

em constante verificação, as atitudes, portanto, em relação à publicidade, seriam positivas se o 
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anúncio estivesse imbuído de imagens que são representativas da identidade do indivíduo. A 

publicidade também é um recurso de validação regular de si. 

 Além disso, a identidade social não está relacionada a questões de autenticidade, ao 

contrário, pode representar inclusive aspirações e desejos de pertencimento, e não 

necessariamente o atual estado de socialização do indivíduo. Nesse sentido, a publicidade 

seria um elemento fundamental na associação de marcas e produtos que atribuam ao consumo 

um caminho mais rápido à publicização de marcas de pertença e enriquecimento identitário. 

Assim, ao consumir, o indivíduo pode, por meio da exposição dos bens, participar do grupo 

desejado sem a necessidade de enfrentar outros processos de entrada.  

 Aliás, ao divulgar padrões de comportamento e atitudes associadas a determinados 

grupos sociais, a publicidade também seria um importante agente de aumento ou diminuição 

de auto-estima. De acordo com a perspectiva da identidade social, os consumidores tendem a 

comparar o seu self com os referenciais identitários, postos na mensagem publicitária, 

relacionados a determinada categoria de produtos ou marcas. Sendo assim, quando há forte 

identificação com grupos valorizados positivamente nestes anúncios, a tendência é para a 

elevação da auto-estima, assim como quando há pouca identificação, o indivíduo se sente 

inferiorizado. A publicidade “aspiracional”, portanto, seria prejudicial àqueles que não se 

sentem representados pelas imagens colocadas em evidência (DIMOFTE, GOODSTEIN e 

BRUMBAUGH, 2015). 

 Nesse contexto, a publicidade serve ao consumidor como mediação de experiências, 

positivas ou negativas, com as marcas. Essas experiências são fundamentais para a construção 

contínua das identidades, em um processo de aceitação ou resistência aos ideais projetados 

nas mensagens veiculadas. Ademais, são essas reações que inclusive estimulam a percepção 

de autenticidade associada ao self construído: “Quanto mais forte a reação experimentada, 

mas ‘real’ será considerado o objeto ou o evento que o produziu (...). Quanto mais intensa for 

nossa reação, mais ‘reais’ (...) nos sentiremos (CAMPBELL, 2006, p. 57). Ou seja, a mesma 

vasta quantidade de produtos e marcas disponíveis para que o indivíduo encontre a si mesmo 

é utilizada como ferramenta de convencimento acerca da autenticidade identitária do 

consumidor. E é nesse constante relacionamento com outros atores e outros objetos que se 

constrói, continuamente, o ideal do self.  

 A questão, portanto, da identidade do consumidor e da relação desta com a 

publicidade e com as marcas é uma preocupação constante nas pesquisas de marketing. 

Recorrendo geralmente às perspectivas da psicologia e da sociologia, estes estudos buscam 



 

relacionar fundamentos da dinâmica interacional e da construção das identidades aos 

comportamentos de compra e consumo de bens. O pressuposto fundamental e comum a estas 

pesquisas reside na identidade como um processo auto-dirigido, por meio do qual o indivíduo 

incorpora sua percepção de si. Nesse sentido, esta concepção é o que direciona as suas ações 

em direção a comportamentos de compra que coincidam e sejam coerentes com aquilo que ele 

acredita que é (URMINSKY et al, 2014). 

 No contexto, portanto, dos estudos de comportamento de consumo e marketing, a ideia 

de identificação entre marca e consumidor assume que há, por parte do indivíduo, um senso 

de igualdade entre sua percepção de si e a marca. Argumenta-se que os indivíduos que se 

identificam com uma marca em particular tendem a desempenhar comportamentos e atitudes 

que beneficiam esta marca, uma vez que ela é ferramenta de produção contínua de sua 

identidade social. Dentro dessa perspectiva, quanto mais a marca é incorporada à percepção 

de self do indivíduo, mais facilmente o consumidor se sente propenso a expandir seus 

esforços sociais, financeiros e temporais para manter este relacionamento (PARK et al, 2010). 

 Essa perspectiva de necessária similaridade entre as identidades do consumidor e da 

marca é corroborada pelo conceito de “self-congruity” (KLIPFEL, BARCLAY e 

BOCKORNY, 2014), que consiste na “combinação entre os atributos de valores expressivos 

dos produtos (imagem do produto feita pelo usuário) e concepção de si da audiência” 

(JOHAR e SIRGY, 1991, p. 24 – tradução nossa)
4
. A percepção de si mesmo, que 

corresponde à “coleção de auto-esquemas feitos a partir de generalizações sobre o self” 

(BARONE, SHIMP e SPROTT, 1999 - tradução nossa)
5
, de acordo com a teoria da 

congruência, portanto, influencia o comportamento do consumidor de uma forma que resulta 

na compra do produto que parece ter identidade semelhante.  

 Quando as marcas compradas são aquelas para uso pessoal, obtendo uma ligação ainda 

mais íntima com o self do indivíduo, esta identificação se torna ainda mais relevante e produz 

intensos sentidos simbólicos e sociais. Ademais, os consumidores tendem a buscar de forma 

contundente a criação de sentidos para a marca que sejam condizentes com aqueles que são 

percebidos em si mesmos: “Por exemplo, consumidores chineses têm mostrado a tendência de 

imbuir marcas ocidentais com narrativas de nacionalidade chinesa para construir suas 

                                                           
4
 “the match between the product’s value-expressive attributes (product-user image) and the audience’s self-

concept” 
5
 “collection of self-schemas made up of generalizations about the self” 



 

identidades sociais” (WESTJOHN, SINGH e MAGNUSSON, 2012, p. 61 - tradução nossa)
6
. 

É comum aos consumidores, portanto, a produção ativa de significações para a construção da 

sua relação com as marcas e os produtos. Não se considera a determinância da passividade ou 

da alienação. É um esforço contínuo para a busca de produção identitária a partir do uso e da 

exposição de objetos e gostos, mesmo que sujeito à lógica dos valores capitalistas. 

 Apesar de concordar com o pressuposto da identidade social e do uso da marca como 

materialidade simbólica para a produção de si, Susan Fournier, importante pesquisadora dos 

estudos que buscaram compreender o relacionamento marca-indivíduo dentro do contexto da 

pesquisa de marketing, acredita que há outras funções para os produtos além de produção 

identitária. Alguns, segundo a autora, são percebidos em sua dimensão majoritariamente 

utilitária, e isso não deve passar despercebido pelo analista. Na verdade, “todos os produtos 

contêm graus de elementos hedonísticos e utilitários, o que permite a colocação de objetos ao 

longo de um contínuo hedonista-utilitário” (FOURNIER, 1991, p. 736 - tradução nossa)
7
. 

Dentro dessa perspectiva, são três os papeis atribuídos ao produto e às marcas na vida do 

consumidor: o papel funcional, o experiencial e o identitário.  

 Os produtos representam um papel funcional na vida dos consumidores ao cumprirem 

funções necessárias da vida cotidiana e permitindo o controle do ambiente e a solução de 

problemas diários.  Outros produtos representam predominantemente o papel experiencial 

pois provêm prazer sensorial, satisfação estética, entretenimento e excitação emocional. Além 

disso, eles podem agir como pacificadores e confortadores, possibilitando ao consumidor uma 

percepção de segurança e uma sensação de vivacidade. O terceiro papel consiste na já citada 

construção de identidade. Nesse caso, os produtos podem servir como expressões de si e de 

individualidade, através de ligações com a infância ou com a família; materializando 

experiências e relacionamentos passados e até agindo como extensões do self (BELK, 1988). 

Aliás, os produtos podem ajudar ainda na criação e no gerenciamento de identidades no 

contexto das interações ao servirem como expressões claras de papel e posição social 

(SOLOMON, 1983). 

 Segundo Fournier (1991), tanto a pesquisa de consumo e marketing quanto a prática 

da publicidade se beneficiam desta classificação dos produtos em relação aos seus papeis na 

vida do consumidor. De acordo com sua perspectiva, esses esquemas estão ancorados em 
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pressupostos de significação psicológico-social e, por isso, revelam a essência da conexão 

entre consumidor e produtos/marcas. Entender, portanto, as funções dos produtos com base 

nesta tipologia é um passo importante para a compreensão do sentido da marca em relação às 

vidas dos consumidores. No entanto, a categorização não é o bastante. Deve-se transcendê-la 

com vistas à identificação das dinâmicas que dão origem à estrutura geral das relações 

consumidores-objetos. 

 Para os consumidores, então, os sentidos dos objetos residem em três dimensões, de 

acordo com os pressupostos dos estudos de marketing: materialidade, comunidade e afeto 

(MCCRACKEN, 1986). A dimensão material se refere ao centro do principal sentido do 

objeto. Consiste em identificar se o sentido está no produto em si ou na mente do consumidor. 

Considera-se que há diferenças sistemáticas na dinâmica entre consumidor e objetos quando 

estes são objetivos e tangíveis e quando são subjetivos e simbólicos (partindo da percepção do 

indivíduo e não do próprio produto). Isto é, quando o consumidor percebe o produto a partir 

apenas da sua materialidade e funcionalidade, sua relação com o objeto alcança níveis e 

sentidos significativamente diferenciados daqueles que são gerados por uma percepção 

simbólica e afetiva.  

 Nessa direção, parte-se do pressuposto de que o sentido dos objetos é constituído por 

um conjunto de componentes, incluindo experiências, imagens e sentimentos além da 

informação. Estes componentes são tão envolvidos por afetos que resumem a dimensão 

emocional dos produtos e representam uma porção vital do sentido atribuído aos objetos. Os 

estudos que buscaram identificar este componente emocional inserido na relação consumidor-

produto tiveram como objeto de análise o afeto como excitação e percepção de experiência 

(HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982), assim como veículo de aumento ou diminuição de 

vínculo emocional (HOLMAN, 1986). Seus resultados convergem na percepção de que os 

objetos de consumo podem ser dispostos ao longo de respostas emocionais generalizadas e 

contínuas, que emergem do seio social e variam de baixa a alta intensidade. Essas 

experiências afetivas, portanto, não são vistas como meras consequências do consumo, mas 

representam exatamente o fim pretendido pela compra dos objetos (FOURNIER, 1991). 

 A terceira dimensão dos sentidos dos objetos é a que reside na percepção de 

comunidade, isto é, no grau em que o sentido possui um caráter compartilhado ou 

individualizado. Com o objetivo de ser comunicado de forma eficaz e de servir como objeto 

de integração na sociedade, o sentido deve ser compartilhado de alguma forma com os 

membros da cultura. Apesar de existir aspectos personalizados que são criados pelo indivíduo, 



 

estes também emergem através da experiência e da interação (Blumer, 1969). Assim, o 

conceito de comunidade como dimensão para a construção dos sentidos reside no recurso 

discursivo responsável por esta atribuição. Este recurso pode ser cultural (publicidade, 

produtos midiáticos) ou individual (experiência ou reflexão). A dinâmica de criação de 

sentido, portanto, e o processo interativo entre consumidor e objeto podem variar 

sistematicamente em virtude do acionamento destes recursos diferenciados (FOURNIER, 

1991). 

 

O papel da marca para a identidade do consumidor 

 Com o objetivo de compreender estas interações entre marcas e consumidores e as 

possíveis implicações para a produção identitária dos indivíduos, alguns estudos buscaram 

descrever de que forma o consumo serve como obtenção de materialidades em prol da 

construção de identidade, absorvendo características da marca para a produção do próprio self 

(ESCALAS e BETTMAN, 2005). Reimann e Aron (2009), por exemplo, se basearam no 

modelo de “expansão do self” proposto pelo estudo em psicologia de Aron e Aron (1996) 

para mostrar como assim como as relações entre pessoas, os relacionamentos entre 

consumidores e marcas representam uma parte central da vida social. 

 O modelo de expansão do self é uma estrutura conceitual que intenta descrever como 

as pessoas pensam, sentem e agem no contexto das relações sociais. De acordo com sua 

perspectiva, há dois pressupostos fundamentais: 1) há uma motivação geral para expandir o 

self; e 2) há inclusão de outros no self do indivíduo. Estas duas suposições são o caminho para 

a assertiva fundamental: as pessoas buscam expandir a si mesmas, através da absorção de 

caracteres externos, com a finalidade de aumentar as suas habilidades de conquistar objetivos, 

levando cada vez mais a maiores metas e propósitos de vida (REIMANN e ARON, 2009). 

Dessa forma, quando a expansão ocorre rapidamente, há um alto grau de satisfação; mas 

quando a expansão é lenta ou não-existente, há pouca emoção ou, inclusive, tédio. Além 

disso, “se a expansão lenta é posterior a um período de rápida expansão, a perda de emoção 

agradável pode ser decepcionante e levar à atribuição de deficiências na relação” (REIMANN 

e ARON, 2009, p. 68 - tradução nossa)
8
.  

 De acordo com o modelo, a inclusão do outro na construção do próprio self acontece 

em virtude da tendência de o indivíduo, em relacionamentos próximos, perceber as 
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perspectivas, os recursos e as identidades do outro como experiências próprias. Os recursos 

do outro que podem ser incluídos no self consistem em ativos relacionados a conhecimento e 

cognição, bem como ativos sociais, como status e papeis sociais que podem facilitar a 

realização de objetivos. Além disso, os indivíduos tendem também a experimentar 

espontaneamente os ganhos e as perdas das pessoas próximas como se fossem também seus. 

Nesse sentido, os autores buscaram estender a perspectiva proposta pelo modelo para o 

relacionamento entre marca-consumidor e os possíveis efeitos para a construção da identidade 

dos indivíduos: “Como resultado de nossa aplicação do modelo de expansão do self para 

marcas, definimos uma relação estreita com a marca como aquela na qual ela se torna parte do 

self do seu possuidor” (REIMANN e ARON, 2009, p. 78 - tradução nossa)
9
. 

 Para os autores, a marca, em uma relação estreita com o consumidor, pode servir como 

recurso, perspectiva ou identidade. Como recurso, as marcas oferecem materialidades 

simbólicas e referenciais para que o indivíduo assimile para o seu próprio self. Estes recursos 

podem ser tanto utilitários (uma vez que oferece uma solução de problema, um benefício), 

quanto sociais (status ou papel social associado à marca). Assim, ao absorver estes atributos 

para si, as perdas da marca significam perdas para o self, assim como acontece com os 

benefícios. Em virtude disso, consumidores que compraram alguma marca são propensos a 

promovê-la a outras pessoas e a resistir a argumentos de que ela tem problemas. 

 A marca também oferece perspectivas de vida para os consumidores, principalmente 

por meio da publicidade. Nesse sentido, os consumidores tendem, de forma consciente ou 

não, a perceber o mundo a partir da perspectiva da marca que possui e que incluiu em sua 

identidade. Por exemplo, marcas que se apresentam como mediação para a aventura ou para a 

sensualidade podem ser adquiridas pelos consumidores tanto em sua materialidade quanto em 

sua perspectiva de vida. As pessoas que assimilam estas marcas para si tendem a perceber o 

mundo também de acordo com estas características. A publicidade, portanto, é um importante 

veículo para a publicização destas perspectivas a serem adotadas pelos indivíduos. 

 Por fim, as marcas transferem identidade. Quando há uma relação estreita entre marca 

e consumidor, a identidade da marca se torna parte da estrutura cognitiva do self do indivíduo. 

Se a marca se identifica, por exemplo, como sofisticada, ou o consumidor a percebe assim, há 

a tendência de o indivíduo assumir o caráter da sofisticação para a sua própria identidade. De 

acordo com essa perspectiva, os referenciais identitários se constroem na interação, e não 

                                                           
9
 “As a result of our application of the self-expansion model to brands, we define a close brand relationship as 

one in which the brand becomes part the self of its owner”. 



 

somente são afetados pelas atitudes e perspectivas dos outros indivíduos como também 

podem ser construídos a partir da relação entre o consumidor e os objetos de consumo 

(REIMANN e ARON, 2009, p. 78). 

  

 

Considerações finais 

Diante desse percurso teórico, pode-se perceber que alguns pressupostos 

interdisciplinares, sobretudo aqueles advindos da psicologia social, podem ser absorvidos para 

a compreensão da interação marca-indivíduo e de seus efeitos. Alguns atributos geralmente 

associados às interações humanas, como a percepção de simpatia e da competência, também 

podem, por exemplo, ser o método de julgamento do consumidor em relação às marcas. Ou 

seja, uma vez que este é julgamento primário produzido em interações sociais, o indivíduo 

pode tender a atribuir níveis de simpatia e competência às marcas e suas estratégias, como a 

publicidade, tomando decisões de lealdade ou de suspeita em virtude desta avaliação. 

Entender estas percepções é um caminho interessante como método de previsão de padrões de 

comportamento e atitudes de compra que resultam destes julgamentos.  

 Além disso, os indivíduos avaliam os níveis de competência dos outros com o intuito 

de entender se a relação será bem-sucedida, e essa avaliação não se encerra nas pessoas, mas 

se estende também a animais, países e, sobretudo, às marcas (MALONE e FISKE, 2013). 

Nesse caso, algumas das perguntas feitas são: Ela é mais forte ou mais fraca que eu? Qual é 

seu status? Quais recursos peculiares ela tem que podem me ajudar ou me causar problemas? 

A competência, portanto, é julgada pela avaliação dos recursos da marca, das suas 

habilidades, criatividade ou inteligência.  

 Se, ainda, os indivíduos detectam intenções dignas da marca em forma de honestidade 

e transparência, tendem a deixar passar até mesmo grandes lapsos de competência, premiando 

estas expressões de dignidade com lealdade. É com base neste pressuposto que os 

profissionais de marketing constroem os seus ideais de relacionamento com o consumidor. No 

entanto, há um alerta: coletar este tipo de retorno não é uma forma de manipulação 

psicológica, similar a estratégias de mensagem subliminar ou de comunicação persuasiva 

oculta. O princípio da intenção digna exige a construção de legítimos relacionamentos com os 

consumidores, e não deve ser avaliado a partir de métricas quantitativas.   

 Nesse sentido, pode-se perceber a aplicabilidade de conceitos originalmente 

concebidos para a compreensão das interações humanas para o entendimento das interações 



 

entre marca e consumidores. Adotando perspectivas da psicologia dos consumidores para 

entender as características das marcas, nota-se que as percepções dos consumidores são 

importantes agentes reveladores do funcionamento de suas relações com o consumo. Dessa 

forma, parece que: as informações das marcas são transportadas frequentemente por estímulos 

multi-sensoriais; as marcas podem formar relações com outras marcas; marcas podem ser 

antropoformizadas, consideradas como símbolos culturais; assim como os consumidores 

podem organizar verdadeiras comunidades ao redor delas. Os consumidores, portanto, 

conhecem e experienciam estas características das marcas e respondem aos seus efeitos. 

 Ademais, é possível atestar que os consumidores têm níveis diferenciados de 

envolvimento psicológico com as marcas, uma vez que possuem diferentes necessidades, 

motivações e objetivos. Estes níveis de engajamento podem ser representados por três 

camadas conceituais. A camada mais profunda é centrada no objeto, direcionada a sua 

funcionalidade; isto é, o consumidor adquire informações sobre a marca com o objetivo de 

receber benefícios utilitários do produto. A camada do meio é centrada no sujeito, quando a 

marca é percebida como pessoalmente relevante para o consumidor. Por último, a camada da 

superfície representa o engajamento social com a marca, ou seja, esta é vista a partir de uma 

perspectiva interpessoal e sociocultural, provendo uma percepção de comunidade. “À medida 

que avançamos da camada mais profunda para a camada exterior, a marca se torna cada vez 

mais significativa para o consumidor” (SCHMITT, 2012, p. 8 - tradução nossa)
10

. 
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