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O CAPITAL SIMBÓLICO EM JOGO NA PRODUÇÃO DE IMAGENS E 
MARCAS – O caso Nós da Comunicação1 

 

Ademir VERONEZE2 

 

RESUMO 

O presente artigo lança mão de conceitos que relacionam imagem e poder nos contextos 
político e econômico-empresarial contribuindo, especificamente, para a compreensão do 
universo corporativo e de suas práticas comunicacionais. Tais considerações permeiam um 
estudo de caso protagonizado pela empresa Nós da Comunicação quanto à gestão de sua 
marca. Objetiva-se explicitar a relação entre a força da imagem e da marca e promoção de 
interações e compartilhamento de conhecimentos em rede enquanto fator diferencial e 
essencial do objeto empírico. 

PALAVRAS-CHAVE: imagem; poder; política; Comunicação Empresarial; gestão de 
marcas 

 

ABSTRACT 

This article makes use of concepts that relate image and power in the political, economic and 
business contexts contributing specifically to the understanding of the corporate world and its 
communication practices. Such considerations permeate a case study played by the company 
Nós da Comunicação on the management of its brand. The goal is showing the relationship 
between the strength of the image and the brand associated to the promotion of interactions 
and networked knowledge sharing as differential and essential factor of the empirical object. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo deriva de reflexões propostas pela disciplina Comunicação e Poder, 

ministrada no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, associadas a leituras e ponderações sobre comunicação empresarial realizadas em 

outros espaços. O objetivo é verificar como se dá a interface do campo (conjuntura) da 

                                                
1 Trabalho apresentado no GT3 Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
2 Jornalista, discente do Programa de Pós-Graduação Comunicação e Sociedade da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. 
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comunicação com os campos da política e da economia, alterando-os profundamente, 

instaurando a centralidade da imagem pública. Neste artigo, tal discussão permeia um estudo 

de caso que está sendo empreendido com vistas à dissertação de mestrado do autor. Ela ajuda 

a compreender, especificamente, a relação entre a força da imagem e da marca e a promoção 

de interações e compartilhamento de conhecimentos em rede como fator diferencial e 

essencial para a empresa que engendrou a marca “Nós da Comunicação”. 

O ponto de partida deste trabalho é uma exposição teórica à luz dos pensamentos de 

Bourdieu (1989), Thompson (1998) e Schwartzenberg (1977). Em seguida, essa discussão se 

desdobra no âmbito da comunicação empresarial por meio de Semprini (2010) e Tavares 

(2008). Por último, tais considerações encontram lugar na análise da gestão de marcas 

empreendida por uma empresa em particular. É preciso salientar que o presente trabalho 

circunscreve-se no âmbito do campo de pesquisa da comunicação organizacional assim 

definido por Margarida Kunsch: “disciplina que estuda como se processa o fenômeno 

comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, 

o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus diversos públicos” 

(KUNSCH, 2003, p. 149). No Brasil, terminologias como “comunicação empresarial” e 

“comunicação corporativa” são usadas indistintamente para designar todo o trabalho de 

comunicação realizado pelas organizações em geral. 

 

A FORÇA DA IMAGEM NA ECONOMIA E NA POLÍTICA 

            Sejam estáticas ou dinâmicas – quando colocadas em sequência –, imagens fazem 

parte de materiais que uma vez produzidos, armazenados e postos em circulação, tornam-se 

significativos para os indivíduos em seus papeis de emissores e receptores. E dessa atividade 

simbólica que é inerente à vida social deriva um poder tipificado por Thompson (1998), 

apoiado na abordagem sociológica de Bourdieu (1989), como poder simbólico. Ou seja, é 

assim denominada “a capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as 

ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas 

simbólicas” (THOMPSON, 1998, p. 24). E tal poder é imbuído de recursos. Um deles é o 

conjunto de meios técnicos de fixação e transmissão. Outro se refere a habilidades, 

competências e formas de conhecimento investidas na comunicação e no conteúdo simbólico 
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– o capital cultural, na definição de Bourdieu (1989). Por fim, o terceiro recurso constitui-se 

do prestígio acumulado, da credibilidade conferida a produtores ou instituições – o capital 

simbólico, segundo o autor.  

 O poder simbólico é um dos quatro principais poderes tipificados por Thompson (1998), 

sendo ele e os demais dotados de recursos próprios e exercidos por instituições paradimáticas 

como, por exemplo, empresas comerciais (poder econômico), estados (poder político), 

instituições militares (poder coercitivo) e indústrias da mídia (poder simbólico). Faz-se 

necessário aqui acrescentar uma observação empírica relacionada ao foco deste trabalho: 

instituições paradigmáticas do poder econômico – sobretudo empresas – tem se valido cada 

vez mais, para além de recursos materiais e financeiros resultantes da atividade humana 

produtiva, de meios de informação e comunicação, ou seja, de recursos do poder simbólico 

que são tradicionalmente atrelados a instituições culturais, principalmente os veículos de 

comunicação de massa.  

 As instituições paradigmáticas do poder econômico têm desenvolvido canais próprios 

de comunicação com seus diversos públicos a ponto de não depender quase que 

exclusivamente da mídia para dar a conhecer sua atuação. Uma vez diluída tal espécie de 

conteúdo, as indústrias da mídia se confrontam com a realidade de redução de audiência e 

receitas publicitárias e se veem obrigadas a maximizar sua eficiência. Para a manutenção de 

seus lucros e prestígio, um segmento delas se empenha, ainda, em pressionar instâncias 

políticas e econômicas valendo-se de sua capacidade de influência por meio da circulação de 

discursos estratégicos. 

 As instituições políticas também avançam no uso de canais próprios, embora 

continuem vinculadas às indústrias da mídia. Pode-se falar em uma interdependência entre 

eles que se manifesta, por exemplo, nos períodos de eleições. É nesse sentido que 

Schwartzenberg (1977) utiliza o neologismo midiapolítica para designar a política praticada 

nos moldes do star system, dos espetáculos promovidos pelos veículos de comunicação de 

massa. Ela desvia a discussão pública dos programas políticos e enfatiza o estilo e a 

personalidade dos candidatos privilegiando, para isso, a comunicação pela imagem. A mídia 

visual, sobretudo a televisão, em vez de cumprir uma função de informação, termina por 

assumir uma função lúdica para entreter. Assim é que são criadas as vedetes políticas, mitos 

que se bastam em si mesmos.  
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Em primeiro lugar, a imagem faz conhecer ou reconhecer. (...) Quando 
suficientemente caracterizada e individualizada, capta o interesse do público. O 
perfil, suficientemente trabalhado, prende sua atenção. (...) A imagem serve, 
portanto, de rótulo. Indica as características – reais ou supostas – as performances 
deste ou daquele ‘produto’ ou ‘marca’ políticos. De modo que não é exagerado falar 
em ‘imagem de marca’. (...) De que se trata? De manipular a opinião, para leva-la a 
comprar uma certa marca, desta vez política. De ‘vender’ uma imagem no mercado 
eleitoral. (SCHWARTZENBERG, 1977, p. 12-14) 

 Construir a “imagem de marca” na política requer aguçada percepção de conjuntura e 

psicologia coletiva, de modo a adaptar a personalização do poder a “ambientes” de crise ou de 

paz. O herói, o homem comum, o líder “charmoso”, o pai da pátria e a diva, por exemplo, 

alternam suas presenças quase que rotativamente nos postos de liderança do Estado ou do 

governo. De acordo com Schwartzenberg (1977, p. 244), “a estrela perfeita é o autômato”, 

marionete de um coordenador de campanha ou consultor de mídia.  

Esse minucioso trabalho surte efeito: a reprodução da voz e da imagem do candidato 

ou dirigente nos meios de comunicação de massa causa no cidadão a impressão de um contato 

direto, que favorece o estabelecimento de afetividade em relação a esse candidato ou 

dirigente. Contudo, aponta Schwartzenberg (1977), o real efeito da cultura de espetáculo é o 

de simular a cultura de participação, de modo que o indivíduo se considere ator do sistema 

político embora seja espectador iludido. Além disso, “a personalização esconde com 

frequência os verdadeiros problemas e os verdadeiros detentores do poder (as potências 

industriais e financeiras, a burocracia, etc.), que trabalham à sombra propícia do chefe tutelar” 

(SCHWARTZENBERG, 1977, p. 299). 

O poder personalizado evidencia a mudança da propaganda ao longo da história. 

Outrora girava em torno de ideias e opiniões, comparava argumentos e apelava para a 

faculdade de julgamento de seus receptores. O quadro é outro hoje, sobretudo no que tange à 

persuasão em torno da política: oculta ou elimina as dificuldades e complexidades, induz à 

escolha de um perfil em lugar de um programa político, busca seduzir em vez de convencer. 

Em suma, projeta imagens, mas não ideologias. “A eleição passa então a representar um ato 

de fé na pessoa do chefe”, resume Schwartzenberg (1977, p. 304), apontando que a política 

personalizada não se baseia em componentes cognitivos e, com isso, deflagra um processo de 

dessecularização cultural e de corrupção da democracia (1977, pp. 306-338).  
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Uma vez explicitada a preponderância da imagem na dimensão simbólica dos meios 

de comunicação e sua penetração nos âmbitos econômico e político, faz-se necessário retornar 

a Thompson (1998) para introdução do conceito de campos de interação: 

A vida social é feita por indivíduos que perseguem fins e objetivos os mais variados. 
Assim fazendo, eles sempre agem dentro de um conjunto de circunstâncias 
previamente dadas que proporcionam a diferentes indivíduos diferentes inclinações 
e oportunidades. Estes conjuntos de circunstâncias podem ser conceituados como 
‘campos de interação’, para usar um termo fertilmente desenvolvido por Pierre 
Bourdieu. Os indivíduos se situam em diferentes posições dentro desses campos, 
dependendo do tipo e da quantidade de recursos disponíveis para eles. Em alguns 
casos estas posições, quando institucionalizadas, adquirem uma certa estabilidade – 
isto é, tornam-se parte de um conjunto relativamente estável de regras, recursos e 
relações sociais. (...) As instituições definem a configuração dos campos de 
interação preexistentes e, ao mesmo tempo, criam novas posições dentro deles, bem 
como novos conjuntos de trajetórias de vida para os indivíduos que os ocupam. A 
posição que um indivíduo ocupa dentro de um campo ou instituição é muito 
estreitamente ligada ao poder que ele ou ela possui. (THOMPSON, 1998, p. 21) 

Um campo, na visão de Bourdieu (1968), é como um sistema de linhas de força, 

semelhante a um campo magnético, onde “os agentes ou sistemas de agentes que o compõem 

podem ser descritos como forças que se dispondo, opondo e compondo, lhe conferem sua 

estrutura específica num dado momento do tempo” (BOURDIEU, 1968, p.105). Importante 

característica de um campo é sua relativa autonomia. Seus agentes ou sistemas de agentes 

ocupam, cada qual, uma posição particular com pesos ou forças distintas e também 

interdependentes, configurando uma estrutura complexa, plural e dinâmica.   

Retomando nesse contexto o conceito de capital simbólico, ele se associa ao de campo 

na medida em que se refere a um capital específico que é um ganho para quem faz parte de 

determinado campo em termos de reconhecimento, e que pode ser convertido ou não em 

capital econômico. Pode ser o capital social, o capital cultural ou o capital intelectual, entre 

outros, de seus respectivos campos especializados. O capital simbólico faz outros agentes ou 

sistemas de agentes se reconhecerem como mais ou menos importantes no campo. 

 Dessa revisão teórica depreende-se o campo da comunicação na sua interface com 

outros, alterando os campos político e econômico, por exemplo. Do mesmo modo que na 

política a imagem do candidato de um partido passa a ser crucial, na economia, as percepções 

acerca de uma empresa, por seus diversos públicos que passam a ser preponderantes inclusive 

em relação a questões materiais concretas. A segunda parte deste trabalho tratará 

especificamente sobre a força da imagem e da marca no caso das empresas especificamente. 

Essa consideração é relevante tendo em vista a crescente preocupação manifestada pelas 
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empresas quanto a que associações são produzidas diariamente em relação às suas respectivas 

marcas, as reações que essas provocam. 

 

A IMAGEM E A MARCA NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 O ponto de partida dessa segunda parte é elucidar o conceito de dois conceitos 

intimamente ligados, o de imagem e o de reputação. O significado de imagem - do latim, 

imago - é imitação, toda representação figurada feita por analogia ou semelhança de 

percepção do objeto. Inserida na literatura mercadológica por Gardner e Levy (1955)3, a 

palavra denota "traços de personalidade". Na visão de Barich e Kotler (1991), trata-se da 

soma de todas as percepções e impressões positivas, neutras ou negativas, desenvolvidas pelo 

receptor – ou seja, pelos públicos internos e externos - a partir das ações e sinais emitidos por 

uma empresa . “A sua manutenção a longo prazo vai convergir para a chamada reputação. 

Essa, à semelhança da imagem, E refletida, e portanto depende da manutenção de uma serie 

de ações e de atividades por parte da empresa”, explica Tavares (2008, p. 221).  

 A reputação deriva da imagem e, ademais, da identidade e do posicionamento da 

empresa - cujos entendimentos também são necessários para sua compreensão. 

Primeiramente, identidade corporativa refere-se à expressão de características particulares e 

de seus propósitos. Visa estabelecer o significado, a direção e os valores da empresa; o que 

ela é e o que ela não é, ainda que não dê conta de representa-la por inteiro, em sua 

complexidade.  “A identidade é construída para se refletir em imagem, a partir de ações”, 

afirma Tavares (2008, p. 165).   

Posicionamento, por sua vez, diz respeito ao “desenvolvimento de uma proposição de 

valor e o estabelecimento de como a empresa se propõe a entregá-la aos clientes de maneira 

diferenciada da concorrência” (TAVARES, 2008, p. 180). Fala-se em posição porque parte-se 

da premissa de que o pensamento sobre um produto associa-se a uma ou mais palavras-chave 

e que o consumidor cria uma hierarquia de classificação de mascas relativa a cada classe de 

palavras. No topo da classificação encontra-se a marca mais fortemente vinculada à(s) 

palavra-chave(s). A autora assim resume as distinções de tais conceitos: 

                                                
3 GARDNER, Burlingh B. E; LEVY, Sidney J. The Produx and the brand. Harvard business review, n. 33, p. 33-39, 
Mar.-Apr. 1955 
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"Há, assim, uma diferenciação entre identidade, posicionamento, imagem, e 
reputação. A identidade E factual e aspiracional. E um trabalho do presente que 
lança luz no futuro; como a empresa E, e como gostaria de ser percebida. O 
posicionamento refere-se ao elo mental que se pretende ocupar, na mente do 
consumidor e demais públicos. A imagem E o reflexo da identidade e do 
posicionamento materializados pela percepção das ações junto a esses públicos e 
com impactos no ambiente. A reputação corresponde A permanência no tempo das 
ações e impressões empresariais. É o significado atual de suas ações passadas." 
(TAVARES, 2008, p. 160) 

 É valido abordar neste ponto que a formação de imagens acontece em níveis, de 

acordo com a autora. O primeiro nível corresponde ao modo como o público percebe a 

estratégia da empresa e suas políticas relacionadas ao seu composto de marketing (produto, 

preço, promoção e praça). Quando se trata de serviços dependentes do concurso de pessoas, 

essas impressões se focam na qualidade de sua prestação. O segundo nível refere-se a 

impressões fornecidas pela direção e colaboradores da empresa e pela aparência de seus bens. 

O terceiro diz respeito às consequências das relações da empresa com seus públicos diretos e 

também os indiretos, incluindo então imprensa, líderes de opinião, governo, investidores etc. 

O quarto e último nível é aquele da imagem que decorre ações empreendidas em seu setor de 

negócios e de atividades da região ou pais onde a empresa atua – trata-se, portanto, de 

ocorrências que interferem nas imagens que se formam da empresa e de seus produtos, mas 

que são alheias ao controle corporativo e fortemente influenciadas por culturas, ideologias e 

leis predominantes no ambiente. 

Sendo a imagem formada da percepção da identidade da empresa o fundamento das 

relações do consumidor com a empresa, é então que a marca cumpre seu papel. A American 

Marketing Association (2006) a define como nome, termo, signo, símbolo ou design que 

atribui significado, buscando criar uma identidade única que a diferencie da concorrência e 

contribua para a conquista da preferencia dos públicos de uma organização. Seu potencial foi 

descoberto aos poucos, combinando elementos verbais e visuais como nome; logomarca 

(composição de símbolo, figura, sinal, cor – alguns ou todos esses, que constituem a marca – 

com letras) ou logotipo (conjunto de caracteres tipográficos que representam em estilo próprio 

o nome da marca, forma simplificada ou recortada da logomarca), slogans e jingles. Tavares 

(2008) sistematiza a evolução histórica da marca em seis fases principais: 

 [...] a primeira, pela identificação da origem e das características do 
produto; a segunda, pela associação do nome do proprietário ao 
produto ou ao estabelecimento, agregando a eles parte do significado 
de seus nomes pessoais; a terceira, por sua associação a nomes 
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toponímicos; a quarta, pela inclusão do nome de produtos, processos 
produtivos ou formas de sociedade; a quinta, pelo uso de alternativas 
difusas com significados variados; e finalmente a sexta, pelo 
aprofundamento na ênfase e na combinação dos significados de cada 
uma das fases anteriores, levando aos nomes mercadológicos. 
(TAVARES, 2008, p. 39) 

 Conforme assinala a autora, os significados e as funções representados pela marca 

mudaram até a fase atual – a dos enfoques mercadológicos ou nomes de marketing, cujo 

objetivo é causar impacto no mercado, criando identidade voltada para o consumidor como 

referência primária em vez de associada a pessoas, lugares, produtos ou processos, como nas 

fases anteriores. A atual corresponde, também, à incorporação de características sensoriais 

(como fragrâncias) e de auto-expressão à marca. Precisa, para tanto, agregar aspectos 

diferenciadores. De preferência, segundo Tavares (2008), aspectos mais amplos e abstratos, 

em sintonia com o crescente envolvimento dos consumidores com valores emergentes no 

ambiente em que vivem. “Seguramente a marca com maior afinidade ao consumidor em um 

leque muito amplo de características será a mais lembrada e preferida quando o consumidor, a 

partir de algum estímulo específico, for instado a se lembrar de algumas dessas 

características” (TAVARES, 2008, 62).  

Assim, na perspectiva de uma empresa, a marca é comumente vista hoje como 

conjunto de características e atributos, enquanto na do consumidor ela é uma expectativa de 

benefícios e um conjunto de associações. Para ele, a marca é a parte mais visível de suas 

relações com a empresa. Reconhecendo isso e lançando mão de expressões de sua identidade, 

a empresa posiciona sua marca e conquista a preferência e a lealdade do consumidor. Cabe 

aqui destacar que hoje em dia, zelar pela estratégia de posicionamento, pela formação de 

impressões no consumidor, também implica em um monitoramento diário para evitar a 

ocorrência de significados não intencionais.  

Tamanho cuidado é legítimo, de acordo com Semprini (2010), que propõe uma 

reflexão sobre o poder e a fragilidade da marca na sociedade contemporânea. Ele chama 

atenção para o atual desenvolvimento e a difusão de marcas e para a explosão do faturamento 

das grandes marcas internacionais que passaram a ser chamadas de billion dollar brands no 

lugar de megabrands, como eram conhecidas no mercado. Trata-se de uma situação paradoxal 

para o autor, que observa uma fragilização sem precedente no sistema-marca. A crise não se 

passa na dimensão comercial – que continua a crescer, uma vez que os consumidores 
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continuam comprando marcas –, mas na credibilidade, uma vez que as marcas se propõem 

como parceiras de confiança na vida cotidiana dos indivíduos.  

Escândalos ligados à segurança alimentar (pesticidas, produtos cancerígenos) e 

preocupações de saúde pública (obesidade infantil, tabagismo ativo e passivo), corrupção e 

má gestão, entre outros, criam um clima de suspeita por toda parte e as marcas 

frequentemente são culpabilizadas. A opinião pública questiona a capacidade das empresas de 

se governarem sem controle externo. A crítica social das marcas se manifesta ao mesmo 

tempo e no mesmo solo fértil em que elas se disseminam:  

A crescente complexidade da oferta, a ampliação dos sortimentos, a 
aceleração dos lançamentos de produtos, o surgimento de novas 
tecnologias fazem da presença das marcas uma necessidade real. Esse 
balanço, bastante positivo para as marcas, choca-se, todavia, com uma 
segunda leitura, que faz emergir os numerosos sinais de fragilidade, as 
rachaduras que aparecem na construção das marcas: a sensação de 
invasão quantitativa, de assédio midiático, a onipresença das 
manifestações das marcas em todos os setores da vida, bem além dos 
espaços comerciais específicos. (SEMPRINI, 2010, p. 54) 

Há que se ressaltar que o cenário contemporâneo das marcas acompanha o universo da 

comunicação e suas profundas mudanças. Desde os primeiros cartazes propagandísticos e 

anúncios impressos, a natureza e a lógica das marcas se transformou completamente com o 

advento das comunicações e a presença generalizada da comunicação no espaço social que 

prosseguiu com as novas tecnologias de informação e comunicação. Com isso, afirma 

Semprini (2010), a marca extrapolou sua dimensão comercial tradicional e estendeu sua 

influência em diversos domínios da discursividade social. “A marca torna-se então lógica de 

marca, modo de organização de sentido terrivelmente eficaz e extremamente flexível em sua 

aplicação” (2010, p. 78).  

Assim surgiu uma lógica de marca nas indústrias culturais, no esporte e na esfera 

política – sendo o fenômeno da personalização da política, explicitado neste trabalho, uma 

evidência dessa realidade. Esse processo se acelerou e alcançou diversos campos e 

instituições (educação, saúde etc.). “O lugar central e constitutivo ocupado pela comunicação 

no espaço social pós-moderno permitiu à marca evoluir e ocupar, no interior desse espaço, um 

lugar infinitamente mais importante”, observa o autor (SEMPRINI, 2010, p. 78). A seguir, a 

parte final deste artigo consistirá em um estudo de caso – metodologicamente embasado em 
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observações empíricas atuais, entrevista em profundidade e pesquisa prévia sobre o objeto 

consolidada em monografia de graduação do autor deste artigo – que dialogará com os 

conceitos e abordagens tratados até aqui e outras complementares, a seguir.  

 

NÓS DA COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA – UM 

ESTUDO DE CASO 

Nós da Comunicação é o nome de marca de uma empresa situada no Rio de Janeiro 

(capital) que presta serviços na área de comunicação e marketing há 19 anos. Originalmente, 

no entanto, a empresa se chamava Casa do Cliente Comunicação 360º e seus proprietários 

afirmavam que ela tinha em seu ‘DNA empresarial’ vocação para produzir e compartilhar 

conhecimentos em prol do avanço das práticas comunicacionais nas organizações brasileiras. 

Uma mostra disso foi a realização de eventos como as quatro edições do Simpósio de 

Comunicação Integrada e, durante seis anos, a publicação da revista quadrimestral 

Comunicação 360°, vencedora do Prêmio Aberje Brasil 2007.  

O passo seguinte, no ano de 2008, foi em direção à convergência não apenas de 

mídias, mas de pessoas interessadas no campo da comunicação. A agência criou o endereço 

www.nosdacomunicacao.com na internet como portal com a proposta de apontar tendências, 

oferecer serviços e – sua principal missão – atender à necessidade de se compartilhar 

conteúdo transdisciplinar com foco em comunicação corporativa.  Disponibilizou versões 

digitais da revista Comunicação 360° e substituiu os simpósios pelo Ciclo Comunicar – uma 

série de eventos virtuais para abordagem de temas específicos do dia-a-dia das empresas por 

meio de chat, matérias especiais e enquetes. 

Em menos de um ano, o portal foi redefinido como rede de conhecimento, buscando 

expressar a intenção de promover uma comunicação transversal – no mesmo sentido de 

interação entre campos, concebido teoricamente por Bourdieu (1989). Também aludiu a um 

ponto de encontro, um ambiente na internet para a produção e disseminação de conhecimento 

em comunicação de alto valor, alta qualidade, e não descartável.  

Relacionamento passou a ser a palavra-chave: promover relacionamentos e, por meio 

deles, fomentar uma dinâmica de colaboração e de fluxo de conhecimentos foi então encarado 
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como principal modo de a rede Nós da Comunicação agregar valor a seus usuários, parceiros 

do conhecimento (patrocinadores) e colaboradores (fixos, como os colunistas, ou esporádicos, 

como aqueles que tecem comentários e recomendam conteúdos e serviços). Ofereceu a eles, 

ainda, oportunidades de atualizar relacionamentos, expor ideias e fazer benchmarking.  

A política organizacional da Casa do Cliente passou por uma profunda mudança com a 

criação da rede de conhecimento, colocando a empresa em uma posição privilegiada. Longe 

de ser considerada apenas como um produto, a rede começou, desde então, permear a cultura 

da agência e a nortear seu pensamento estratégico. No âmbito externo, especificamente o do 

mercado, gerou a captação de trabalhos mais qualificados, que exigem entendimento 

estratégico e credibilidade também maiores. O viés estratégico da rede de conhecimento se 

traduziu, portanto, no fortalecimento da reputação da Casa do Cliente; na prospecção de 

novos clientes; na aproximação entre a agência e seus diversos públicos e na melhor 

qualidade do diálogo com todos eles.  

Ao mesmo tempo fomentadora e parte integrante de uma comunicação de caráter 

estratégico, a rede Nós da Comunicação se desdobrou através de seis sites de redes sociais: 

Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Videolog e YouTube. Conseguiu, com isso, 

potencializar a promoção de relacionamentos, de influência recíproca – entre os indivíduos e 

instituições que já são seus usuários e os seus seguidores nas redes sociais digitais; e, 

indiretamente, entre todos esses e a Casa do Cliente. 

Em 2014, diante da necessidade de contenção de gastos, a empresa migrou a rede para 

o formato de um blog (www.nosdacomunicacao.blog.br) que foi mantido em funcionamento 

até dezembro de 2015. O blog Nós da Comunicação encerrou suas atividades deixando um 

legado de criação de conhecimentos circulantes e estabelecimento de interações e 

relacionamentos. Dada a repercussão de seu conteúdo gerada pelos usuários em outros 

endereços eletrônicos e o desdobramento de seu conteúdo em diferentes redes sociais digitais, 

o maior legado que deixou foi sua marca.  

A empresa adotou para si o nome Nós da Comunicação e sua identidade visual em 

lugar de Casa do Cliente, bem como migrou o endereço eletrônico institucional 

www.casadocliente.com.br para www.nosdacomunicacao.com.br, parecido com os endereços 

em que se hospedavam a rede e o blog. Esse reposicionamento com nova marca para empresa 
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revigorou a imagem dela no mercado e transferiu associações positivas junto aos usuários da 

rede e do blog e internautas em geral para a empresa e seus colaboradores.  

As redes sociais pelas quais se estendiam o blog e, indiretamente, a agência foram 

mantidas com conteúdos do mesmo teor, não mais remetendo, porém, a um produto 

comunicacional – à rede ou ao blog – que era mantido pelos parceiros do conhecimento. Em 

vez disso, as descrições contidas neles chamam atenção para a empresa e a equipe que 

criaram tal produto, conforme a seguinte descrição na página Nós da Comunicação no 

Facebook: 

Nós somos uma agência de comunicação do Rio de Janeiro, com atuação global, 
especializada em comunicação integrada: comunicação institucional, comunicação 
interna e comunicação de mercado. 

Nós trabalhamos com planejamento, conteúdo e design para construir estratégias de 
comunicação e criar ou ressignificar histórias, nos mais diferentes pontos de 
conexão e plataformas de relacionamento. Histórias de diálogo, engajamento, 
experiência, propósito, valor e resultado. 

Nós acreditamos em colaboração, cocriação, compartilhamento, coletivo. 
Acreditamos que um mais um são muito mais que dois. Porque construímos 
diariamente nossa história na terceira pessoa do plural.4 

A permanência nas redes de conversação na internet, além da identidade do blog, pode 

ser considerada positiva até mesmo porque “a marca se inscreve obrigatoriamente no processo 

de comunicação que implica uma troca entre um emissor e um receptor”, assinala Semprini 

(2010, p. 67). Apesar das intempéries do mercado, todo o esforço empreendido pela empresa 

afinal somou impressões positivas à sua reputação. Ela teve êxito ao construir uma 

personalidade de marca, prática definida por Tavares (2008) como atribuição de um conjunto 

de características humanas empregadas metaforicamente. “Da mesma maneira que as 

características ou os traços da personalidade intermedeiam o relacionamento entre duas 

pessoas, a personalidade da marca pode ser a base do relacionamento entre a pessoa e a 

marca” (TAVARES, 2008, p. 254). 

Uma prática comum que também sinaliza para o êxito da agência – ainda que tenha se 

passado de forma “natural”, não planejada, no caso dela – é da extensão da marca, quando 

                                                
4 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/nosdacomunicacao/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info> 
Acesso em: 01/09/2016 
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uma marca já estabelecida é tomada por empréstimo e aplicada em outro produto ou serviço 

com um mesmo padrão de qualidade ou de associações. 

Pode-se considerar que a extensão de marca tenderá a ser uma ótima rota para: [...] 
proporcionar vantagem de mercado por sua associação com a marca fonte; reforçar o 
estabelecimento de associações-chave com a marca; criar associações úteis ou 
plataforma para o crescimento futuro que uma marca nova não poderia propiciar; e 
facilitar o processo decisório do consumidor pelo estabelecimento de associações 
compartilhadas com a marca. (TAVARES, 2008, p. 326)   

A marca Casa do Cliente Comunicação 360º abarcava significados ligados à ideia de 

uma empresa acolhedora, com visão holística e bases sólidas, que imprime valor estratégico 

aos relacionamentos internos e fornece soluções completas – sob todos os ângulos, da 

comunicação interna, institucional e mercadológica. No lançamento do portal Nós da 

Comunicação, foi sua assinatura que emprestou credibilidade ao produto. Com a fusão de 

marcas, é como se, metaforicamente, sua equipe tivesse saído da Casa – um espaço autônomo, 

completo, mas limitado num contexto mais abrangente – para um espaço aberto, para uma 

rede de infinitos “nós” da comunicação, ou seja, pontos de convergência e oportunidades para 

ideias, pessoas e empresas.  

 

CONCLUSÃO 

O pensamento de Bourdieu (1989), que destaca a percepção da dimensão simbólica 

como questão central para o exercício do poder, e o fato de que as ferramentas 

comunicacionais estão no centro das disputas de poder constituem o ponto de partida deste 

artigo. Projetando a relevância do poder simbólico delineado pelo autor nos campos político e 

da econômico-empresarial, observa-se a penetrabilidade da imagem e da marca nessas esferas. 

Principalmente no contexto do consumo de massa, um efeito que ilustra o grau dessa 

influência é a associação do indivíduo a certa marca por meio da compra de um produto ou da 

contratação de um serviço menos para usufruí-lo e muito mais para lançar mão de um signo 

distintivo da posição que ele ocupa ou já ocupou. 

Por meio do estabelecimento de marcas, organizações com diferentes finalidades – 

entre elas, as empresas, como no caso da agência Nós da Comunicação – acumulam capital 

simbólico. Na terminologia de Bourdieu (1989), trata-se da aquisição de credibilidade e 

prestígio por produtores ou instituições. E é, paralelamente, pela personalização da política 
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na cultura do espetáculo, na análise de Schwartzenberg (1977), que candidatos políticos e 

dirigentes difundem suas marcas pessoais fundadas em mitos, visando à chegada ao poder ou 

à permanência nele. 

Outro panorama importante foi apresentado por Semprini (2010) no que tange ao 

poder simbólico das marcas, de um lado, e a fragilidade que as acometem na 

contemporaneidade, de outro. O autor destaca a capacidade que elas têm de atribuir valor e de 

influenciar comportamentos que não só o consumo. É o que se verificou no estudo de caso da 

marca Nós da Comunicação, cuja proposta inicial era fomentar a reflexão e a prática de 

compartilhar conhecimentos no campo da comunicação e obter impressões positivas de seus 

usuários em relação à sua empresa mantenedora. Uma estratégia adequada, na visão de 

Semprini: "[...] a lógica de marca é também muito sensível aos efeitos de redes, que permitem 

instalar mais rapidamente uma reputação ou uma imagem e que aceleram consideravelmente a 

difusão e a popularidade de uma marca." (2010, p. 91) 

Finalmente, como última consideração, é válido destacar que o presente estudo suscita 

outros questionamentos. Por exemplo: em que medida o alcance da marca Nós da 

Comunicação era compartilhado com a marca da agência antes da convergência de 

identidades? Além disso, considerando as diferenças de discursos e de popularidade das redes 

sociais digitais pelas quais o blog e, a reboque, a agência se estende: é possível valorar o 

alcance e o poder de influência da marca Nós da Comunicação por meio de uma análise das 

redes sociais digitais nas quais ela está presente? Essas são indagações a serem consideradas 

em futuras investigações. Trata-se de estudar o espaço ampliado de interação e produção de 

conhecimentos composto pelo blog Nós da Comunicação – desempenhando um papel central 

– e pelas redes sociais digitais mencionadas, sob a perspectiva da comunicação estratégica 

organizacional da agência. 
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