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Marcas e o movimento Black Lives Matters:  

como a literacia midiática nos ajuda a compreender  

posicionamentos humanizados de grandes marcas.1 

Vitor Lopes Resende2 

 
RESUMO: As marcas vêm adotando, em uma conjuntura recente, posicionamentos mais 
humanizados, com a adoção e defesas de causas sociais. O objetivo deste trabalho é investigar 
se a literacia midiática e digital é o que motiva esses comportamentos. Temos como hipótese 
que sim, motivam, mas também há a hipótese de que muitas marcas reforçam o que seu 
público quer ver ou ouvir, visto que terceirizam às marcas uma responsabilidade que não 
desejam assumir. Além da pesquisa bibliográfica, uma análise de conteúdo será realizada. 
 

INTRODUÇÃO 

Nos tempos atuais temos visto marcas se posicionando face a assuntos delicados, sensíveis e 

incômodos à sociedade. Dúvidas sobre as reais intenções que emergem dessas posturas são 

frequentes. Em uma conjuntura capitalista, por óbvio, não há como pensar que tais 

posicionamentos não estão ligados à visão de oportunidade em obter ganhos de imagem e 

lucro. No entanto, seria possível visualizar um cenário em que as marcas estão em evolução, a 

partir da melhoria de habilidades e competências em lidar com o conteúdo digital, publicitário 

e midiático por parte do público? É o que esse artigo pretende investigar e, a partir de 

referencial teórico e uma análise de conteúdo, articular. 

Além da pesquisa bibliográfica, utilizaremos da análise de conteúdo que, para Bardin (2011, 

p. 15), é “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados”. Recolhendo alguns anúncios de marcas dentro do contexto especificado, 

analisaremos seu conteúdo à luz das teorias articuladas no referencial teórico.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3: Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGCOM/UFPE e professor do Instituto Federal de Roraima (IFRR). E-mail: 
vitor.resende@ifrr.edu.br 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A comunicação publicitária chegou a um momento de grande tensionamento de seus 

paradigmas e práticas. Se definir o escopo da publicidade, seus ritos, atores e fluxos foi algo 

relativamente simples de fazer, hoje não é. A tarefa é, além de espinhosa, incerta e insegura. 

Não por acaso a tradição teórica brasileira tem produzido conceitos dos mais diversos para 

definir o momento da publicidade como os conceitos de Publicidade Híbrida (COVALESKI, 

2010), Hiperpublicidade (PEREZ, 2015), Publicidade Expandida (MACHADO; 

BURROWES; RETT, 2017), dentre muitos outros.  

Todas essas ideias buscam, cada uma ao seu modo, dar conta de um cenário em que cada vez 

mais se misturam o papel de produtor e consumidor, a publicidade e o entretenimento, os 

posicionamentos de marca com valores humanos, a linguagem publicitária com várias outras. 

No bojo desses questionamentos aparece, com muito destaque, o fato de que cada vez mais as 

marcas se posicionam frente a temáticas sensíveis. 

Com isso, as marcas vão adquirindo contornos mais humanos, como salienta Carrero (2018), 

o que eleva a responsabilidade da comunicação publicitária, que é quem faz a ponte entre as 

marcas e a comunidade, em boa parte das vezes. Quando tomamos essa afirmação como 

verdade, entendemos o papel da literacia midiática como primordial para compreendermos as 

pressões exercidas pela sociedade que fazem com que as marcas precisem (ou pelo menos 

pensem que precisam) se posicionar frente a assuntos que, na maioria das vezes, não se ligam 

diretamente a seus produtos e/ou serviços.  

Ao nos apoiarmos em autores como Livingstone (2011), Borges (2014) e Aguaded (2001), 

construiremos o caminho para demonstrar a emergência da literacia midiática para pensarmos 

as novas dinâmicas comunicacionais e, aqui, inclusas as publicitárias. Ora, se a publicidade 

faz a mediação entre a esfera da produção e a do consumo, como afirma Rocha (2010), 

importante também será a capacidade do consumidor de compreendê-la, analisa-la, detalha-la 

e buscar perceber suas significações e objetivos, ainda que ocultos. Esse conceito se mostra 

ainda mais primordial em uma conjuntura neoliberal que propõe um aparato conceitual para 

mobilizar nossas sensações, instintos, desejos, valores e as possibilidades inerentes ao mundo 

social que habitamos e que mistura, com grande frequência, dignidade humana e ideais de 

liberdade com as razões econômicas capitalistas. (HARVEY, 2014) 
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É sempre bom lembrarmos que as marcas, cada vez mais, atuam em sentidos de compreender 

o consumidor com quem se relacionam e mais, até aquele com quem não se relacionam, de 

imediato. Não por acaso, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que estamos vivendo, 

desde meados dos anos 2014, na fase do marketing 4.0, momento em que o foco é nos seres 

humanos mas levando em conta que a tecnologia exerce papel primordial nas relações de 

consumo. Para esses autores, essa já era a tônica desde o que identificaram como a 3ª fase do 

marketing, com o início dos anos 2000. Antes disso, a 2ª fase seria aquela que chegava em 

meados dos anos 1970 e buscava atender aos anseios dos clientes, segmentando cada vez mais 

os mercados. A primeira fase, por sua vez, decorria desde as fases mais avançadas da 

revolução industrial, por volta de 1840, em que o marketing era focado nos próprios produtos 

e na produção. 

Por essa digressão pela história proposta por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) vemos que 

as passagens entre as fases do marketing atribuídas pelos autores acontecem com um 

espaçamento temporal cada vez mais curto e acelerado. Enquanto a passagem da fase 1 para a 

2 demanda por volta de 100 anos, da fase 2 para a 3 já é um salto de aproximadamente 30 

anos. Por sua vez, a fase 3 passa para a fase 4 em menos da metade desse tempo, algo em 

torno de 10 a 15 anos. 

Embora não seja o foco desse trabalho se embrenhar pelas teorias do campo do marketing, é 

interessante notar como as mudanças de comportamento do consumidor e dos mercados 

foram se tornando cada vez mais ágeis. Tal fato, por suposto, trouxe cada vez mais 

dificuldades para as marcas no sentido de entender o mundo que habitavam e com quais 

desafios estavam lidando. Concomitantemente, aumentou a necessidade e desejo das marcas 

em estudar, conhecer e até mesmo tentar controlar seu público, visto que a interação passava a 

ser maior e mais ampla, saindo dos canais individuais da marca para ambientes em rede, 

digitais e em que as marcas tinham pouca ou quase nenhuma gerência. 

É bem verdade que as marcas ainda tateiam o terreno, sobretudo nas redes sociais digitais, 

embora algumas já comecem a compreender bem a nova lógica dessas ferramentas 

comunicacionais. Entretanto, muitas ainda patinam por não saberem que papéis assumir no 

trato com seus consumidores ou pior, com aqueles que sequer consomem seus produtos. 

Fernandes (2019) constata, ao analisar campanha da Perdigão, que a corporação, na tentativa 

de incluir o discurso racial: 
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em consonância com as práticas racistas históricas na formação cultural 
brasileira, reproduz esses estereótipos. Assim, promove uma 
representatividade que reforça o lugar destinado pelos grupos dominantes às 
pessoas negras nos meios de comunicação brasileiros: a margem. 
(FERNANDES, 2019, p.147) 

Entretanto, como reforça o autor, audiência, por meio de suas possibilidades de interação, 

questiona tais representações e estabelecem zonas de contato que permitem novos modos de 

existência que potencializem a voz de comunidades marginalizadas. Muita dessa interação 

vem na esteira da literacia midiática. 

O desenvolvimento de competências para o uso das mídias vem sendo trabalhado através do 

termo “literacia” (que se liga à capacidade de aquisição, compreensão e produção da 

linguagem), pouco comum no Brasil mas bastante conhecido em outros países de língua 

portuguesa, como é o caso de Portugal. A circulação de informações sempre foi importante 

para a sociedade, qual seja o período histórico que tomarmos como base de análise. 

Entretanto, em tempos atuais, esse aspecto ganha contornos ainda mais consistentes, 

alcançando assim papel primordial na formação de novos paradigmas de uma ordem social 

em nível mundial que vem sendo, sistematicamente, reestruturada. 

O conceito de literacia midiática (media literacy) é o que Livingstone (2011) define como a 

capacidade de acessar, analisar, avaliar e criar mensagens através de uma variedade de 

contextos diferentes. O objetivo da literacia midiática então seria aumentar o conhecimento 

sobre as várias formas de mensagens midiáticas que fazem parte da vida contemporânea, 

auxiliando cidadãos na compreensão dos modos como as mídias as filtram de acordo com 

percepções e crenças.  

O conceito registra trabalhos desde os anos 1980, no contexto europeu, principalmente através 

de financiamentos da Comissão Europeia. Borges (2014) traça um breve histórico sobre os 

estudos ligados ao tema: 

O seu estudo sistematizado tem início a partir de iniciativas da UNESCO 
relacionadas com a educação para as mídias. A primeira delas foi a 
Declaração de Grünwald em 1982, em que foi criado o campo da mídia-
educação e foi reconhecida a importância do impacto das mídias na 
educação e na formação. A segunda iniciativa foi a Conferência New 
Directions in Media Education em Toulose em 1990, que sistematizou e 
propôs uma definição mais precisa do campo. Em 1999 foi organizada a 
Conferência Educating for the Media and the Digital Age em Viena, que 
apresentou um novo olhar sobre a educação para as mídias no contexto do 
desenvolvimento tecnológico e da nova era da comunicação. Em 2002 o 
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Seminário Youth Media Education em Sevilha ressaltou a necessidade de 
agir por meio de políticas ativas de promoção nas seguintes áreas: 1) 
Investigação; 2) Formação; 3) Cooperação entre escolas, mídia, ONGs, setor 
privado e instituições públicas; 4) Consolidação e promoção da esfera 
pública da sociedade e do seu relacionamento com as mídias. (BORGES, 
2014, p.181-182) 

O conceito caminha a passos mais largos nos anos 2000 com financiamentos de projetos e 

workshops sobre literacia midiática por parte da Comissão Europeia. Para a União Europeia a 

literacia midiática era parte importante elemento estratégico e integrador para o continente. 

Assim, crescia o entendimento da literacia como uma chave para o acesso às tecnologias da 

informação e da comunicação, bem como na compreensão desse recém surgido ambiente de 

comunicação que começava a se desenhar com as potencialidades da internet. 

Desde então a literacia midiática vem ganhando ainda mais força, sobretudo em um contexto 

em que as notícias falsas (fake news) aparecem como elemento crucial em corridas eleitorais 

e em eventos relevantes como a pandemia de Covid-19. A emergência em preparar cidadãos 

para lidar com as informações que chegam por intermédio dos dispositivos midiáticos salta 

aos olhos em um contexto de midiatização. (HEPP, 2014; HJARVARD, 2014) 

Algo em comum nos estudos mais recentes é a ênfase na produção criativa o que denota a 

importância das competências dos cidadãos para criar e comunicar mensagens e que isso é o 

que as tornariam consumidores midiáticos mais ativos e informados. Isso guarda grande 

relação com o fenômeno em que as marcas adotam causas para se relacionar com o público, 

as incluindo em seu posicionamento e está presente nos casos que abordaremos na próxima 

seção. 

 

RESULTADOS 

Em 25 de maio de 2020 um acontecimento fez eclodir movimentos revoltosos em favor da 

igualdade racial e do respeito às vidas negras. A morte de George Floyd, cidadão negro 

estadunidense, de modo cruel ao ser sufocado por minutos pelo joelho de um policial branco, 

mesmo avisando que não conseguia respirar, revoltou não só os Estados Unidos mas o mundo 

todo. A onda de protestos contra a violência policial contra os negros ecoou nas ruas de 

muitos lugares mundo afora, fazendo com que o movimento Black Lives Matters ganhasse 

projeção. 
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Mais do que depressa, muitas marcas firmaram posição em favor da luta. A maioria delas se 

ateve ao discurso em favor da causa, como costuma ser habitual. No entanto, muitas outras 

deram importantes passos além, como foi o caso da Doritos que, além de investir em vídeos e 

outdoor, doou 650 mil dólares para amplificar a voz de artistas negros e firmou parceria com 

o movimento BLM para contribuir em iniciativas do movimento.3 

No Brasil, algumas ações se destacaram, dentre elas, o programa de trainee da Magazine 

Luiza em que só negros poderiam participar.4 O sucesso do programa fez a empresa aumentar 

o número de contratados de 10 para 19 após receber 22,5 mil inscrições. A importante ação 

afirmativa foi atacada por várias lideranças políticas conservadoras que enxergaram nela a 

estapafúrdia ideia de um “racismo reverso”. Pior, daqueles que representaram juridicamente 

contra a marca (deputados, defensores públicos, procuradores), muitos eram brancos, o que 

parece dar razão a Bell Hooks quando diz que “nomear o que a branquitude representa na 

imaginação negra é geralmente falar de terror”. (HOOKS, 2019, p.306) 

No entanto, muitas marcas se aproveitam do discurso apenas por perceber a oportunidade de 

obtenção de lucro pouco fazem para implementar medidas. Foi o caso do Carrefour, rede 

francesa de supermercados, no Brasil. Às vésperas do dia da consciência negra de 2020, no 

dia 19 de novembro, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, foi espancado e morto 

por 2 seguranças brancos em unidade do Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

Durante a onda de protestos pela morte de George Floyd o Carrefour, com sua plataforma de 

vendas, abrigou vários itens com alusão ao movimento BLM (fig.1 e 2).  

                                                 
3 Disponível em: https://www.b9.com.br/128311/campanha-da-doritos-tem-video-outdoors-e-doacoes-
ao-black-lives-matter/ Acesso em 19 de março de 2021. 
4 Disponível em: https://sejatrainee.com.br/trainee-magalu-2021-abre-vagas-exclusivas-para-negros/ 
Acesso em 19 de março de 2021. 

https://www.b9.com.br/128311/campanha-da-doritos-tem-video-outdoors-e-doacoes-ao-black-lives-matter/
https://www.b9.com.br/128311/campanha-da-doritos-tem-video-outdoors-e-doacoes-ao-black-lives-matter/
https://sejatrainee.com.br/trainee-magalu-2021-abre-vagas-exclusivas-para-negros/
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Figura 1: Camiseta BLM à venda no site do Carrefour. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.carrefour.com.br/camiseta-black-lives-matter-protesto-movimento-social-

mv26911349/p Acesso em 21 de março de 2021. 

 

Figura 2: Placa decorativa BLM à venda no site do Carrefour. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.carrefour.com.br/placa-decorativa-black-lives-matter-blm-005-

mp26953793/p Acesso em 21 de março de 2021. 

 

O oportunismo ao qual nos referimos logo acima já é visível quando observamos os modelos 

que anunciam as camisas, todos brancos ou brancas (fig.3). O mínimo de cuidado que se 

esperaria, de uma marca que deseja lucrar com o posicionamento em favor da igualdade 

racial, seria a inclusão racial na prática, com modelos que representassem o discurso 

encampado pela marca. Embora pessoas não negras, muitas vezes, não entendam a 

importância da representação de pessoas negras nesses casos, Hooks (2019, p.63) elucida bem 

https://www.carrefour.com.br/camiseta-black-lives-matter-protesto-movimento-social-mv26911349/p
https://www.carrefour.com.br/camiseta-black-lives-matter-protesto-movimento-social-mv26911349/p
https://www.carrefour.com.br/placa-decorativa-black-lives-matter-blm-005-mp26953793/p
https://www.carrefour.com.br/placa-decorativa-black-lives-matter-blm-005-mp26953793/p
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a questão ao dizer que “amar a negritude como resistência política transforma nossas formas 

de ver e ser e, portanto, cria as condições necessárias para que nos movamos contra as forças 

de dominação e morte que tomam as vidas negras”. 

Figura 3: Placa decorativa BLM à venda no site do Carrefour. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.carrefour.com.br/placa-decorativa-black-lives-matter-blm-005-

mp26953793/p Acesso em 21 de março de 2021. 

 

Em entrevista ao jornalista Maurício Pestana, no livro “A empresa antirracista”, livro editado 

antes do assassinato de João Alberto no supermercado Carrefour de Porto Alegre, o CEO da 

empresa no Brasil, Noël Prioux, afirma que: 

Uma boa prática que funcionou para nós, no Carrefour, foi inicialmente 
termos feito o diagnóstico de qual era o nosso cenário de inclusão na 
empresa. A partir disso, estabelecemos objetivos muito claros de onde 
queríamos chegar. Assim, fomos criando ações afirmativas, desde 2012, para 
avançarmos com a cultura do respeito e igualdade de oportunidades às 
pessoas negras. (PRIOUX, entrevista concedida a PESTANA, 2020, p.51) 

Mais adiante, o CEO repete a importância que dá à questão do respeito, citando a necessidade 

de treinar e capacitar funcionários para acolher a diversidade, sensibilizando assim toda a 

organização. As palavras bonitas do CEO contrastam com as práticas com as quais o 

supermercado esteve envolvido. Em dois anos o Carrefour esteve envolvido em três grandes 

polêmicas, uma em que uma cadelinha foi espancada até a morte em uma unidade do 

supermercado em Osasco/SP, outra em que um representante de vendas que trabalhava em 

https://www.carrefour.com.br/placa-decorativa-black-lives-matter-blm-005-mp26953793/p
https://www.carrefour.com.br/placa-decorativa-black-lives-matter-blm-005-mp26953793/p
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uma unidade de Recife/PE acabou falecendo e teve o corpo coberto por caixas de cervejas e 

guarda-sóis enquanto a operação da loja prosseguiu normalmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os casos apresentados, ainda que não aprofundados, nos demonstram alguns pontos 

interessantes a considerar. Percebemos que, de fato, algumas marcas parecem evoluir na 

busca por relações mais igualitárias, justas e socialmente responsáveis. Por outro prisma, 

algumas marcas ainda parecem operar na chave quase que exclusiva do oportunismo, da 

busca pelo lucro, como demonstramos com a marca Carrefour. 

É imperativo que as marcas, ao se posicionarem frente a questões sociais delicadas e 

sensíveis, compreendam que, mais do que uma posição discursiva, trata-se de uma profunda 

modificação na cultura organizacional e no comportamento de todos os funcionários, sejam 

eles terceirizados ou próprios. Essa questão nos aponta para outra questão crucial que é 

precarização das relações trabalhistas, já que dos três casos mencionados, em dois os atores 

envolvidos foram funcionários de empresas terceirizadas. Essa relação fica como indicação 

para futuros trabalhos ou para quaisquer outros autores que desejem aprofundar tais relações. 

Por fim, temos fortes elementos para indicar que é a partir da percepção das marcas de que o 

consumidor contemporâneo é mais crítico e que lida com maior astúcia com os conteúdos 

midiáticos que muitos dos posicionamentos em favor de causas sociais são desenvolvidos. A 

literacia midiática, portanto, torna-se um conceito caro para compreendermos a dinâmica 

relacional entre consumidores e marcas. 
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