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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é estudar e identificar aplicações de estratégias que envolvam a ressignificação em estudos de casos de empresas que demonstraram caminhos

utilizados para alterar positivamente o sentido e/ou significado de serviços ou produtos. A estratégia de ressignificação pretende atribuir novos sentidos aos produtos ou serviços.

Os casos em questão são das empresas: NETFLIX, Sandálias Havaianas, Hospital do Câncer Infantil e GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Sobre a NETFLIX, analisamos a mudança de comportamento dos usuários/clientes de locadoras de filmes e de TV por assinatura, que a partir do ano 2007 diante da migração

dos usuários para os serviços de distribuição digital (streaming) posicionou a empresa como líder no ramo, atingindo capitalização de mercado de US$ 34 bilhões na Bolsa de

Nova York, valor que supera a capitalização da CBS, uma das maiores redes de TV dos Estados Unidos. No caso das SANDÁLIAS HAVAIANAS criadas em 1962 pela São Paulo

Alpargatas, é feita uma abordagem em torno da grande virada no posicionamento da marca e do produto, a partir dos anos 90, utilizando a presença de celebridades e

valorização da cultura brasileira. E por final, nos casos do HOSPITAL DO CÂNCER INFANTIL e o GRAACC temos a ressignificação usada na área da saúde, onde o primeiro

utiliza de cápsulas decoradas por super-heróis para envolverem as embalagens de quimioterapia e o segundo usa de personagens dos quadrinhos com cabeças raspadas para

se assemelharem às crianças em tratamento de câncer. O resultado é uma aproximação e acessibilidade do público infantil em seus tratamentos, usando o lúdico para criar novo

significado e auxiliar na linguagem das crianças doentes. O pôster visa apresentar de forma objetiva as abordagens acima apresentadas, fomentando a discussão em prol do uso

dos sentidos e significados.
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