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EDITORIAL

BrandTrends Journal 

Com o presente trabalho, apresentamos o décimo quar-
to volume de BrandTrends Journal, revista científica 
digital do Observatório de Marcas. Esta é uma revista 
internacional, de publicação bianual, peer-refereed, 
mediada em língua portuguesa, espanhola, inglesa e 
francesa, aberta a colaboradores de todas as partes do 
mundo interessados na área da Comunicação, Business 
e Branding.
Como tem vindo a ser referido ao longo dos diferentes 
volumes, a BrandTrends vai-se construindo com a con-
tribuição de académicos, pesquisadores e profissionais, 
que trabalham em áreas científicas que se intersetam, 
cujo domínio comum são as Marcas. Temos vindo a criar, 
assim, uma comunidade de prática, que coexiste de for-
ma real e virtual, dando corpo a transformações na or-
ganização espacial das relações, das ideias e das transa-
ções sociais, impulsionadas por dinâmicas sociais, que, 
aplicadas a contextos culturais específicos, determinam 
novos saberes e novas práticas. Neste contexto globali-
zado, perpassado por um processo de transição, é claro 
para todos nós que nos movemos entre dois mundos, 
o mundo global determinado por grandes corporações, 
empresas multinacionais, organizações internacionais 
com as suas próprias culturas e linguagens específicas, 
e, por outro lado, o mundo dos estado-nações com as 
suas línguas e culturas específicas. 
Relativamente ao entendimento de Branding como área 
de confluência de diferentes saberes, no que se refere à 
interseção de áreas científicas, apresentamos neste vo-
lume um trabalho da área da Comunicação, dois da área 
do Marketing e um da área do Design. 
No presente número damos a conhecer a contribuição 
do Brasil, de Portugal e de Espanha através de cinco ar-
tigos,  apontando estes para uma preocupação com sis-
temas de avaliação e mensuração nas diferentes áreas, 
nas quais estão presentes reflexões que se situam entre 
abordagens inscritas em paradigmas mais ou menos tra-
dicionais, mas fundamentalmente todos traduzem uma 
exploração de processos resultantes da instabilidade de 
comportamentos dos consumidores, dos cidadãos, das 

marcas.
 O trabalho com o título “Mind the Gap: a lacuna entre 
a estratégia de marca e a experiência de consumo sob o 
ponto de vista da comunicação” propõe identificar fato-
res que determinam o gap entre a estratégia de marca e 
a experiência de consumo. Neste processo, foi construí-
do um Modelo Conceitual de Diagnóstico que permitirá 
aos gestores de marca visualizar os pontos críticos nos 
quais reside os fatores que potencialmente afetam a ex-
periência de marca.
No artigo “Branding e Indicação Geográfica: a relação 
entre marca e origem como estratégia de valor para ne-
gócios”, os autor analisa  as tendências emergentes de 
mercado e comportamento de consumidores, investi-
gando a influência sobre os hábitos de consumo a partir 
do momento em que uma Indicação Geográfica é esta-
belecida e desenvolve o seu processo de criação de valor.
O artigo intitulado “Brand Love: conjugated psycho-
metric and biometric evaluation. What added value?”, 
a partir da constatação de que os consumidores podem 
sentir-se emocionalmente ligados às marcas e, conse-
quentemente, construírem relacionamentos profundos 
e duradouros, podem também ser promotores de vagas 
de passa-a-palavra e de recomendação da marca. Sen-
do um sentimento especial, o brand love é o tema que 
impulsiona a pesquisa que se situa no campo científico 
das ciências do consumo e dos processos de branding. 
O estudo procura aliar uma técnica de neuromarketing, 
biometria, juntamente com medidas psicométricas de 
brand love, com o objetivo de investigar e esclarecer se 
as medidas biométricas combinadas com as psicomé-
tricas tradicionais acrescentam maior discriminação e 
rigor à avaliação da atração/preferência, brand love, 
pelas marcas.
O artigo “Product and brand, design insights from myth 
dissemination – Learning module design”, a partir de 
um trabalho realizado na unidade curricular de Design 
e Tecnologia do Mestrado em Design Gráfico no CIAUD, 
Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa, 
desenvolve um módulo de ensino/aprendizagem cen-
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trado no papel do mito no desenvolvimento de design 
de produto. Na experimentação, os autores constatam o 
eventual conflito entre algumas metodologias de projeto 
e a natureza do mito e do rumor no projeto de design, 
apontando para a importância da estratégia na busca de 
novas soluções em novos conceitos de design de produto.
O artigo “The brand name from the expert’s view: a new 
analysis proposal for the measurement of opinions from 
professional branders”, Alberto Pinillos Laffón, 
Daniel Rodríguez Valero e Fernando Olivares Delgado, 
da Universidade de Alicante (Espanha) propõem novos 
parâmetros e critérios para orientar a criação de naming 
da marca com base na opinião de especialistas renoma-
dos de quatro campos profissionais. 
A linha orientadora que emerge nos diferentes trabalhos 
em Branding é, por conseguinte, resultante da área co-
mo confluência de diferentes saberes provenientes de 
diferentes áreas científicas, conferindo ao Branding 
uma área emergente de finais do séc. XX e início do séc. 
XXI. Esta é a face visível de como as fronteiras entre as 
diferentes disciplinas se esbatem encontrando na trans-
disciplinaridade a sua área de ação, tanto no campo da 
teoria como no campo da prática. Na interseção das áre-
as emergentes com a dinâmica tecnológica, nomeada-
mente a designada terceira vaga da internet e a indústria 
4.0, mais especificamente na tradução de uma conecti-
vidade universal que permite abranger todas as áreas da 
economia pela criatividade e inovação na indústria, no 
turismo, nos serviços, bem como em todas as atividades 
híbridas, somos todos chamados, quer na condição de 
académicos, pesquisadores, profissionais ou consumi-
dores como atores neste processo de mudança caracte-
rizado pelo momento histórico-social no qual vivemos.

Carminda Silvestre
Elizete de Azevedo Kreutz
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Mind the Gap: 
A lacuna entre a 
estratégia de marca 
e a experiência de 
consumo sob o 
ponto de vista 
da comunicação

ARTIGO
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Resumo: 
Este artigo se insere na área de estudos da Gestão 
da Marca. Seu objeto é o processo de branding. 
Uma revisão bibliográfi ca permitiu-nos compor o 
arcabouço conceitual da pesquisa e identifi car os 
fatores que determinam o gap entre a estratégia 
de marca e a experiência de consumo. O resulta-
do foi a construção de um Modelo Conceitual de 
Diagnóstico em Branding que permitirá aos ges-
tores de marca visualizar os pontos críticos nos 
quais reside um elenco de fatores que, potencial-
mente, afetam a experiência do consumidor.

Palavras-chave: Gestão da marca; Marca;  
Consumo

Abstract:
This article is part of the Brand Management 
study area. Its object is the branding process. A 
bibliographic review allowed us to compose the 
conceptual framework of the research and to 
identify the factors that determine the gap be-
tween the brand strategy and the consumption 
experience. The result is a Conceptual Model of 
Branding Diagnostics that will allow brand ma-
nagers to observe the critical points in which a 
list of factors resides that potentially aff ect the 
consumer experience.

Keywords: Branding; Brand; Consumption

Resumén: 
Este artículo se inserta en el área de estudios de 
la Gestión de la Marca. Su objeto es el proceso de 
branding. Una revisión bibliográfi ca nos permitió 
componer el marco conceptual de la investigaci-
ón e identifi car los factores que determinan el gap 
entre la estrategia de marca y la experiencia de 
consumo. El resultado fue la construcción de un 
Modelo Conceptual de Diagnóstico en Branding 
que permitirá a los gestores de marca visualizar 
los puntos críticos en los que reside un elenco de 
factores que potencialmente afectan la experien-
cia del consumidor. 

Palabras-clave: M
Gestión de la marca; marca; consume

Résumé:
Cet article se centre sur le domaine des études 
de Gestion de la Marque. Son objet est le proces-
sus de branding. Une révision bibliographique 
nous a permis de composer le cadre conceptuel 
de recherche et d’identifi er les facteurs qui dé-
terminent le gap entre la stratégie de marque et 
l’expérience de consommation. Le résultat est la 
construction d’un Modèle Conceptuel de Diag-
nostique en Branding qui permettra aux  gestio-
nnaires de marque de visualiser les points criti-
ques  où se trouve un ensemble de facteurs  qui 
peuvent potentiellement aff ecter l’expérience du 
consommateur.

Mots-clés: Gestion de la Marque; Marque; 
Consommation
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e Propaganda, pela Universidade de São Paulo. Vem atuando pro-
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po de Pesquisa: “Branding: construção, posicionamento, imagem e 
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2Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, 
mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal 
de Santa Catarina, graduado em Ciências Econômicas pela Asso-
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de Operação em Telecomunicações pelo Instituto Nacional de 
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Introdução 
Mind the gap é uma advertência presente no 

metrô londrino para que os passageiros atentem 
ao vão que se forma entre o chão da plataforma 
e o do vagão. A expressão tornou-se ícone não 
apenas daquele meio de transporte, mas da pró-
pria cidade. Como metáfora, tem sido utilizada 
por profi ssionais da área de gestão de marcas 
com o intuito de alertar as organizações para a 
lacuna entre a estratégia de marca e a experiên-
cia de consumo. E porque esse alerta é impor-
tante?

Pensemos no mercado capitalista contem-
porâneo, altamente competitivo, no qual os pro-
dutos (bens ou serviços) partilham tecnologias 
similares de fabricação, atingindo, portanto, 
especifi cações técnicas e padrões de qualidade 
bastante semelhantes; um mercado no qual os 
concorrentes têm acesso às mesmas mídias e 
destinam praticamente os mesmos investimen-
tos à comunicação; no qual o consumidor está 
cada vez mais bem informado e exigente, o que 
resulta em pressões de demanda quase homogê-
neas (KELLER & MACHADO, 2006).

Tal difi culdade de diferenciação dos pro-
dutos acaba sendo suprida pela marca, não 
exatamente por seus aspectos racionais, como 
desempenho e qualidade, ou tangíveis, como 
nome ou desenho, mas, especialmente, pelo que 
transmitem, ou seja, pelos aspectos intangíveis 
ou emocionais. 

A marca não signifi ca apenas o produto real, 
mas um conjunto de valores que contribuem pa-
ra diferenciá-la de outros similares. Ao adquirir 
um produto, o consumidor não compra apenas 
um bem, mas os valores que incorpora. Isto sig-
nifi ca, em linhas gerais, que a marca passa a ter 
o valor de mercado que o consumidor lhe atri-
bui, um valor que faz da marca um ativo expres-
sivo do negócio.

Gerir marcas, portanto, não é apenas defi -
nir um nome e um logotipo, mas fazer com que 
ela signifi que para os consumidores aquilo que, 
estrategicamente, é interessante para fazê-la al-
cançar um valor e um status premium. Trata-se 
de um trabalho extremamente difícil, a cargo do 
branding.

Conceitualmente, branding deve ser enten-
dido “como um modelo de gestão empresarial 
que coloca a marca no centro de todas as deci-
sões corporativas” tal a sua importância para o 
sucesso do negócio (HILLER, 2012, p.131).

Como processo, branding é um ciclo per-
manente que, em geral, desenvolve-se em 
quatro etapas: a primeira, a do Planejamento 
Estratégico, na qual são previstos o posiciona-
mento da marca no mercado, ou como querem 
alguns especialistas, na mente do consumidor, 
e a identidade. Nessa fase, são elaborados tam-
bém o Plano de Comunicação e seus elementos 
comunicacionais, que expressarão a identidade 
da marca para o consumidor.

A segunda etapa é a da implementação do 
que foi planejado. Aqui, pela ação da comunica-
ção, os elementos de marca entram em contato 
com o consumidor e ele forma dela uma imagem 
inicial. A terceira etapa do processo é aquela em 
que se verifi ca se estamos obtendo os resultados 
esperados. 

A quarta etapa é a de correção de rumo, 
na qual são feitos ajustes que podem levar à 
reconsideração de elementos definidos duran-
te a fase de Planejamento Estratégico. Se isso 
acontece, a ação de comunicação também pre-
cisará ser revista, o que nos leva à necessidade 
de nova verificação. 

Figura 1: Ciclo de Branding, baseado no Ciclo PDCA (Plan, Do, Control 
and Ac� on), de Walter A. Shewhart (DEMING, 1990).

8
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Como todo processo, branding é um siste-
ma de causas e efeitos nem sempre desejados.  
Isso significa que a imagem formada pelo con-
sumidor sobre a marca, antes ou depois de sua 
experiência de consumo, pode estar muito dis-
tante daquela inicialmente projetada.

Para gerenciar o processo, antes de tudo, é 
preciso reconhecer o efeito esperado e compa-
rá-lo ao indesejado. Na sequência, tem-se que 
buscar no processo as causas de tal gap, para 
que se possa atuar sobre elas.  A análise do 
processo é feita por meio de fatores, estabele-
cidos sob pontos de controle, ou seja, pontos 
do processo suscetíveis a ocorrências de dis-
torções ou falhas, que influenciam no resulta-
do final.

Acreditamos que esse trabalho pode ser 
facilitado por um Modelo Conceitual que guie 
o gestor pelas principais etapas do processo 
de branding, desde a concepção estratégica 
dos elementos da marca, passando pela co-
municação destes nos pontos de contato com 
o consumidor, até o momento da experiência 
de marca, possibilitando visualizar os pontos 
críticos nos quais reside um elenco de fatores 
que, potencialmente, afetam a experiência de 
consumo.   

 
1. Objetivos

O objetivo geral da pesquisa é apurar os 
motivos pelos quais a experiência de marca do 
consumidor nem sempre corresponde aos re-
sultados esperados e definidos durante a fase 
de planejamento estratégico de branding.

O primeiro objetivo específico é apontar 
os pontos críticos no processo de branding em 
que se encontram fatores capazes de afetar a 
experiência do consumidor, gerando a lacu-
na entre a experiência de consumo desejada 
e a realizada.  O segundo, estabelecer quais 
os fatores presentes no processo de branding 
influenciam a experiência de marca e como 
operam tal influência para que se possa atu-
ar sobre eles. Finalmente, o terceiro objetivo 
é apresentar um Modelo Conceitual que possi-
bilite aos gestores visualizar os pontos críticos 
do processo, facilitando seu trabalho de gestão.

2. Procedimentos metodológicos
O tema branding encontra-se na confl uência 

das ciências da comunicação e dos negócios, mas 
tangencia diversas outras. Como o eixo estrutu-
ral desta dissertação é a estratégia de marca, pa-
ra percorrermos sua construção e analisarmos o 
comportamento de seus elementos constituintes 
ao longo do processo de sua gestão, necessitamos 
empregar conceitos, dados, teorias e explicações 
provenientes das áreas de comunicação, semi-
ótica, marketing, administração de empresas e 
psicologia do consumidor. 

Quanto à natureza, trata-se, pois, de Pes-
quisa Aplicada, cujos objetivos é a construção 
de conhecimento de aplicação prática, dirigida à 
solução de problema específi co. 

Para atender aos objetivos da pesquisa, ini-
ciamos com a modalidade exploratória. A revi-
são bibliográfi ca de conteúdos das áreas do com-
portamento organizacional, particularmente, de 
processos empresariais, incluindo modelagem, 
da natureza e gestão de marcas e do comporta-
mento do consumidor, contemplou, além das 
referências teóricas, dezenas de estudos de caso.  
Formou-se, assim, um arcabouço conceitual que 
nos permitiu adentrar numa segunda etapa da 
pesquisa, mais descritiva, na qual o processo de 
branding foi exposto em suas fases e elementos. 

Na etapa seguinte, mais explicativa, busca-
mos identifi car os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência do gap entre 
estratégia de marca e experiência de consumo, o 
que nos permitiu construir um modelo conceitu-
al inicial. 

O trabalho é complementado por pesquisa 
de campo, utilizando o recurso survey, que per-
mite investigar junto à amostra selecionada de 
gestores de marca, a adequação prática do mo-
delo conceitual.

3. A primeira etapa do processo de bran-
ding: Planejamento estratégico 

 A experiência do cliente decorre, sem dúvi-
da, de suas expectativas, que sofrem infl uências 
internas e externas ao indivíduo. As infl uências 
internas seriam o aprendizado a partir de expe-
riências anteriores, memórias, razões, persona-

9
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lidade, emoções, atitudes e percepções. As ex-
ternas são os elementos culturais, subculturais, 
demográfi cos, status social, grupos de referência, 
família e atividades de marketing e de branding 
(HAWKINS, HAWKINS, MOTHERSBAUGH & 
BEST, 2007). 

Esses fatores de indução são fundamentais 
para o estudo do comportamento de consumo 
e é importante que os gestores de branding os 
compreendam e saibam lidar com eles para que 
possam posicionar suas marcas e tomar decisões 
que os impulsionem na direção dos resultados 
almejados. 

Entretanto, tais fatores costumam estar 
além da alçada desses gestores, ainda que seja 
possível infl uenciá-los de algum modo e à custa 
de grandes investimentos. Apenas os elementos 
de branding podem ser elaborados e gerencia-
dos por esses profi ssionais de modo a oferecer 
ao cliente uma experiência positiva, signifi cativa 
e memorável. São elementos como posiciona-
mento, identidade, pontos de contato e, oportu-
namente, a qualidade do produto, bem como a 
interação desses componentes com o consumi-
dor, que constituem a base geradora do valor de 
marca e, portanto, representam os pontos críti-
cos de seu sucesso.

O planejamento estratégico desses elemen-
tos constitui-se na primeira etapa do processo de 
branding e tem o objetivo de criá-los, posicioná-
-los e reuni-los de forma coordenada, refl etindo 
a visão estratégica e a cultura corporativa. Cada 
um desses componentes individualmente e suas 
relações entre si possuem certo grau de infl uên-
cia na experiência de consumo e são, em certa 
medida, responsáveis pelo gap entre os objetivos 
estratégicos e a experiência do consumidor. Nes-
te artigo, abordaremos de forma bastante sintéti-
ca os elementos que consideramos mais críticos.

Especialistas em branding iniciam o pla-
nejamento estratégico posicionando a marca. 
A defi nição clássica de posicionamento é dada 
por Kotler (1996, p. 270) como sendo “o ato de 
desenvolver a oferta e a imagem da empresa de 
forma que ocupem um lugar distinto e valorizado 
nas mentes dos consumidores-alvo”. Apesar de o 
autor se referir a uma empresa, é possível posi-

cionar produtos, organizações e mesmo pessoas, 
do ponto de vista das marcas, criando ou fazendo 
mudanças no nome, no preço, na embalagem, ou 
em outras formas de comunicação, sempre com 
o propósito de garantir uma posição privilegiada 
na mente do potencial cliente. Em outras pala-
vras, o posicionamento é uma abordagem comu-
nicacional focada no consumidor.

Como todo planejamento estratégico, a 
formatação do posicionamento deve levar em 
consideração, além do profundo conhecimento 
do público consumidor que se quer abordar, as 
oportunidades mercadológicas, ameaças, pontos 
fortes e fracos da concorrência e da própria mar-
ca, e a estratégia adequada ao que se pretende e 
se pode realizar. 

Esta é, portanto, a fase das pesquisas de mer-
cado, dentre a quais destacamos as que se refe-
rem ao consumidor e ao processo de consumo, 
devido à sua complexidade.  

O comportamento do consumidor raramen-
te é simples, estruturado, consciente ou explicá-
vel. Quando pesquisados, os indivíduos não cos-
tumam dizer a verdade, não porque não querem, 
mas porque não costumam analisar profunda-
mente as perguntas e elaborar cuidadosamente 
as respostas. Ainda que procurássemos agir des-
se modo, não nos conhecemos tão profundamen-
te a ponto de dar respostas precisas sobre nossos 
desejos, gostos e expectativas de consumo. Ge-
ralmente, respondemos aquilo que pensamos ser 
a resposta ideal ou, por uma questão de empatia, 
respondemos o que acreditamos que o entrevis-
tador gostaria de ouvir. Esse fato torna as deci-
sões de posicionamento bastante difíceis.

Para driblarem o problema, agências espe-
cializadas vêm aprimorando seus instrumentos 
de pesquisa, experimentando alternativas às en-
quetes tradicionais, seja empregando sofi stica-
das e dispendiosas técnicas de neuroimagens e 
rastreamento ocular, por exemplo, seja aventu-
rando-se no espaço das novas mídias, que per-
mitem recursos de interação convenientes para 
o consumidor e com baixo custo para a empresa.

 A coprodução de valor, por exemplo, não 
apenas busca a opinião do consumidor por meio 
de pesquisas e do registro espontâneo junto às 
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centrais de atendimento, mas incorpora-o ao 
processo de produção e marketing. Nesse siste-
ma, o consumidor pode ser chamado a comparti-
lhar suas ideias ainda na fase de desenvolvimen-
to de produto.

Não estamos longe, entretanto, de desven-
dar o que Lindstrom (2009) chama de “lógica de 
consumo”, ou seja, o modo de operação cerebral 
com relação àquilo que nos impulsiona nas deci-
sões de consumo.

O termo “decisão de consumo”, inclusive, já 
não representa, como antes, a avaliação criterio-
sa do indivíduo diante das diversas opções de 
marcas, um comportamento tão racional quan-
to irreal. Desde que Damásio (1998), ao analisar 
a vinculação existente entre emoção e razão e a 
ocorrência desse processo no cérebro humano, 
apresentou a emoção como componente do sis-
tema racional, aprendemos que nossas decisões, 
ainda que aparentemente racionais, possuem 
forte peso emocional. 

Muitas de nossas decisões de consumo, ao 
invés de se concentrarem nos atributos do pro-
duto, centram-se nas emoções associadas à aqui-
sição ou utilização da marca, ou seja, a decisão 
de consumo não leva em conta necessariamente 
os atributos funcionais do produto ou seu pre-
ço, mas questões subjetivas ligadas ao bem-estar 
emocional ou à aceitação do grupo.

Certamente, o processo cognitivo-emocional 
de tomada de decisão acompanha o grau de en-
volvimento com a compra, com o produto ou com 
a marca. O envolvimento com a marca faz com 
que o consumidor considere menos alternativas, 
ocasionando decisões de base intrinsecamente 
emocional. Esta é a razão pela qual as marcas 
esforçam-se por criar vínculos emocionais com 
os consumidores.

Ainda na fase de planejamento estratégico, 
são construídas a identidade da marca e a es-
tratégia de comunicação, dois elementos funda-
mentais do posicionamento. 

A identidade é o alicerce sobre o qual se 
constrói a marca, provendo-a de uma direção, de 
um propósito, de um signifi cado, orientando as 
ações empresariais, defi nindo objetivos comuni-
cacionais e transmitindo, por meio de símbolos, 

um sentido, que se constitui em importante fator 
de atração do consumidor (VÁSQUEZ, 2007).

Nos símbolos e em seus signifi cados residem 
fatores de identifi cação entre consumidor e mar-
ca. Por esse motivo, a identidade tem que ser cla-
ra e facilmente comunicável, permitindo associa-
ções interessantes, estrategicamente planejadas.

Aaker (2007, p.51) elaborou um modelo con-
ceitual para análise estratégica de marca, que 
apresenta a identidade como um sistema. São 
partes desse sistema, a marca como produto, co-
mo organização, como símbolo e como pessoa, 
no sentido de apresentar uma personalidade e 
interagir com o cliente. O posicionamento da 
marca é defi nido, então, pela parte da identidade 
de marca e da proposta de valor que será ativa-
mente transmitida ao público-alvo. Tal parte a 
ser comunicada é o que o autor identifi ca como 
essência de marca, ou seja, sua alma, um elemen-
to central em torno do qual ela se diferencia e é 
reconhecida.

Estabelecidos posicionamento e identida-
de, pode ser iniciado o plano de comunicação 
de marca, ou seja, a defi nição de aspectos, como 
nome, logotipo, embalagem, merchandising, 
propagandas, promoções, patrocínios e, em cer-
tas ocasiões, até o design de produto. Defi ne-se 
aqui, portanto, os pontos de contato com o con-
sumidor, a frequência desses contatos e o modo 
de interação.

A estratégia de branding, portanto, somente 
se realiza por meio da comunicação e, na con-
temporaneidade, onde os pontos de contato se 
multiplicam e se diversifi cam, tal aplicação cres-
ce em relevância e complexidade. 

A comunicação propaga o conhecimento 
da marca, auxiliando o consumidor a construir 
dela uma imagem. Em decorrência, impulsio-
na escolhas e compras, fortalece a lealdade e 
reforça positivamente decisões de compra. Sua 
importância para o branding é tanta que o sim-
ples reconhecimento da marca por parte do con-
sumidor pode despertar nele uma preferência. 
Algumas pessoas tornam-se fãs de marcas que 
nunca consumiram.  

Ressaltamos, entretanto, que para construir 
uma imagem coesa da marca, a comunicação de-



12
BrandTrends Journal ABRIL/2018

ve orientar-se pela identidade e pelos aspectos 
dessa identidade que serão comunicados, sem-
pre com aderência à realidade. De fato, a comu-
nicação atua como transmissor da identidade ao 
consumidor.  

Mas, não se pode esquecer que há a iden-
tidade de marca corporativa e a identidade de 
marca do produto – e a cada uma corresponde 
um tipo de comunicação, a institucional e a de 
negócios, respectivamente (VÁSQUEZ, 2007). 
Os programas de comunicação empregados por 
ambas devem estar integrados entre si e também 
à comunicação interna, de modo a transmitir, em 
todas as instâncias, um conceito único que lhes 
seja comum.

Outro aspecto da comunicação integrada 
é o uso combinado das mídias tradicionais, in-
cluindo os grandes eventos esportivos, musicais 
e culturais, com aquelas pertencentes ao univer-
so digital, sem esquecer a importância de ser a 
própria notícia e de estar presente em conteúdos 
editoriais (GRACIOSO, 2012).

Uma forma de atingir esse objetivo comu-
nicacional e formar uma imagem positiva jun-
to à sociedade, que tem estado cada vez mais 
presente na conduta dos profissionais de bran-
ding, são as ações socioambientalmente éticas 
e responsáveis.

A conexão entre identidade e imagem de 
marca é extremamente importante e, em grande 
parte, responsabilidade da estratégia e da prá-
tica comunicacionais. Quando a comunicação é 
distorcida, produz-se um lapso entre ambas, que 
pode ser entendido de duas maneiras: se a iden-
tidade de marca não é bem defi nida, mas a ima-
gem formada é forte e consistente, a publicidade 
pode estar escondendo uma marca, um produto 
ou uma empresa com problemas; se a marca tem 
uma identidade bem defi nida e forte, mas não sa-
be comunicá-la, pode ocorrer falta de confi ança, 
de credibilidade e problemas com a reputação 
(VÁSQUEZ, 2007). 

A imagem de marca, da qual falamos até o 
presente momento, é uma imagem inicial cons-
truída pelo consumidor a partir do processo co-
municacional fundamentado na identidade da 
marca, antes, portanto, da experiência de consu-

mo, mas que será determinante para a qualidade 
dessa experiência.

4. A segunda etapa do processo de bran-
ding: Ações de Comunicação nos Pontos 
de Contato com o Consumidor

A ação de comunicar os elementos da marca, 
o contato com o consumidor e a imagem gerada 
na mente deste, constituem-se na segunda etapa 
do processo de branding. 

Pereira & Iasbeck (2011, p.9) consideram 
que sempre que o consumidor, de algum modo, 
entra em contato com a marca, “uma nova gama 
de relações é gerada, pois os contextos, a mente 
e o repertório do indivíduo não são mais os mes-
mos, suas experiências e vivências também são 
outras. Por isso, a cada novo contato, a marca é 
ressignifi cada pelo consumidor”. 

Além disso, cada ponto de contato contém 
parte da identidade total da marca, ou seja, um 
ponto de contato representa a identidade da mar-
ca formada na mente de um determinado indiví-
duo em um dado momento (SEMPRINI, 2006). 

Coletivamente, a imagem da marca se molda 
a partir da soma dessas construções individuais e 
refl ete como a sociedade pensa a marca de modo 
abstrato em seus aspectos intangíveis. Esse mo-
do de ver coletivo é interessante, pois as imagens 
podem ser formadas diretamente, a partir das 
próprias experiências do consumidor, ou indire-
tamente mediante o contato com a representação 
dessas experiências em propaganda ou em ou-
tras fontes de informação, como o boca-a-boca, 
por exemplo (KELLER & MACHADO, 2006).

Wheeler (2012) cita alguns dos muitos pos-
síveis pontos de contato da marca com o con-
sumidor: promoção e vendas, mídias sociais, 
blogs, relações públicas, mala-direta, feiras de 
negócios, boca a boca, telefone, networking, 
apresentações, palestras, funcionários, veículos, 
material efêmero, quadros de aviso, cartões de 
visita, papel timbrado, banners, publicações, 
mensagens de voz, e-mails, propostas, exposi-
ções, embalagens, sinalização, formulários tim-
brados, newsletters, sites, experiências, ambien-
tes, propaganda.   

Assim, cada contato é único e deve consti-
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tuir-se numa experiência emocionalmente gra-
tifi cante e numa oportunidade para aumentar 
a consciência da marca e promovê-la. Por esse 
motivo, esses contatos são conhecidos como mo-
mentos da verdade.

As expressões ponto de contato e momento da 
verdade foram criadas no início dos anos 1980 por 
Jan Carlzon, então presidente da Scandinavian 
Airlines System (SAS), para explicar a relevância 
dessa interação. Desde então, ambos os conceitos 
têm-se ampliado.

Lecinski (2011, p.11) nos conta que, em 2005, 
a Procter & Gamble percebeu que o Primeiro Mo-
mento da Verdade, na língua inglesa, First Mo-
ment Of Truth (FMOT), é um momento especial 
dentre todos. Trata-se daqueles “sete segundos 
depois que um comprador encontra pela primeira 
vez a prateleira de uma loja cheia de detergentes 
ou creme dental ou qualquer outra coisa” e decide 
qual marca comprará. 

Ainda hoje, muitas decisões de compra são 
realizadas olhando a prateleira do supermercado, 
mas é cada vez mais comum que o consumidor, 
para decidir-se, consulte a Internet para saber o 
que os outros consumidores estão falando a res-
peito do tal produto, leia blogs especializados, ve-
ja vídeos, ouça infl uenciadores digitais, conheça o 
manual técnico, busque qual loja vende pelo me-
nor preço etc. 

A esse momento anterior à compra, “quan-
do você pega seu laptop, celular ou algum outro 
dispositivo conectado à Internet e começa a se 
informar sobre um produto ou serviço que você 
está pensando em experimentar ou comprar”, Le-
cinski (2011, p.10) chamou Zero Moment Of Tru-
th (ZMOT), na língua portuguesa, Momento Zero 
da Verdade.

Lecinski (2011, p.10-24) relata que, em 2011, 
84% dos consumidores americanos utilizaram 
recursos   para se orientarem antes de efetuarem 
suas compras, 79% fi zeram suas pesquisas utili-
zando smartphones e 54% compraram utilizando 
sites de comparação de produtos on-line.

Nesse mundo hiperconectado, qualquer des-
lize da marca é imediatamente disseminado a um 
simples clique do mouse. Avaliações negativas, 
uma vez registradas no espaço atópico e atempo-

ral da web, podem permanecer indefi nidamente 
e serem partilhadas com muitos outros consumi-
dores, impactando futuras escolhas e o grau de 
fi delidade dos consumidores. Tal possiblidade 
confere ao consumidor, sem dúvida, um novo e 
signifi cativo poder sobre as marcas. 

Assim, ter um bom produto, um nome e um 
logotipo atraente não faz com que uma marca 
exista. É preciso que esses elementos sejam preen-
chidos com experiências e opiniões positivas dos 
consumidores. E isso só é possível com o apoio 
de uma estratégia efi ciente de comunicação, que 
torne a marca um símbolo material do mito. 

O gerenciamento dos pontos de contato não 
deve restringir-se apenas aos escopos estratégicos 
e táticos, mas também ao operacional.  É funda-
mental, por exemplo, que todos os funcionários da 
organização, especialmente aqueles com acesso 
direto ao consumidor, consigam proporcionar a 
mesma experiência prometida pela comunicação 
da marca. É o contato com o cliente que se realiza 
por meio de pessoas, o ponto mais vulnerável ao 
surgimento do gap entre estratégia de marca e ex-
periência de consumo, pois esse tipo de interação 
não pode ser padronizada em toda a sua extensão.

O branding tem como característica o supor-
te da interdisciplinaridade, do design às pesqui-
sas de marketing, do fi nanceiro à comunicação da 
identidade. Seu sucesso, portanto, depende não 
apenas do envolvimento da alta gestão da empre-
sa ou de áreas específi cas, mas do comprometi-
mento de todos os funcionários em fazer cumprir, 
dentro de sua função, a estratégia de marca. Esse 
é o motivo pelo qual a implementação do planeja-
mento estratégico de marca deva iniciar-se dentro 
da organização, a partir daqueles que a compõem 
(PEREIRA & IASBECK, 2010).

A marca faz a promessa ao consumidor, mas 
são os funcionários que a cumprem, especialmen-
te nas empresas de serviços. Já não é sufi ciente 
conhecer o produto com o qual se trabalha e pres-
tar bons serviços aos clientes, é preciso que os fun-
cionários sejam defensores da marca.

Isso signifi ca que as organizações não podem 
se preocupar apenas em realizar boas contrata-
ções, oferecer treinamentos de qualidade e garan-
tir benefícios. É essencial que a empresa coloque 
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em prática um plano de branding interno, que 
gerencie a imagem que os funcionários têm da 
empresa e como a repassam aos clientes.

As percepções que os clientes constroem acer-
ca da marca são diretamente afetadas pelo com-
portamento dos funcionários durante os contatos 
estabelecidos entre ambos. Nesses momentos, 
estes últimos personifi cam a empresa e tornam-
-se a marca para a qual trabalham. A imagem da 
marca passou a ser função de todos aqueles que 
trabalham para ela.

Estamos, agora, falando da imagem formada 
na mente do consumidor após a experiência de 
consumo, uma ressignifi cação que infl uenciará as 
próximas decisões de com relação à marca, e que 
somente poderá ser alterada ao longo do tempo à 
custa de signifi cativos investimentos por parte da 
empresa.

5. A terceira etapa do processo: Avaliando 
a qualidade do trabalho de branding

A imagem da marca pode ser defi nida como o 
“conjunto de atributos e associações que os consu-
midores reconhecem e conectam com o nome da 
marca” (PINHO, 1996, p.50).

Se a marca possui uma identidade jovem e 
preocupada com questões ambientais e deseja 
projetar essa imagem, todas as atividades de co-
municação devem conter o mesmo conceito. Ide-
almente, a identidade e a imagem devem estar 
alinhadas. 

Entretanto, é importante ressaltar que “a 
imagem percebida será sempre diferente da pre-
tendida, por mais rigoroso que seja o processo 
de projeção desenvolvido pela comunicação de 
marketing, pois há sempre fatores de distorção” 
(PINTO, 2013, p.13-14). 

Considera-se que o principal fator de distor-
ção seja a natureza complexa dos sistemas de co-
municação, especialmente no contexto das mídias 
digitais, onde é gerada uma expressiva carga de 
informação espontânea, mas há outros fatores, 
como por exemplo, equívocos na construção do 
posicionamento ou dos elementos de marca, in-
congruência entre a promessa da empresa e o que 
ela, de fato, é capaz de oferecer ou o que os funcio-
nários estão preparados para ofertar.

Reverter uma imagem pós-consumo disso-
nante não é fácil. O consumidor prefere mudar de 
marca a reclamar, negando à empresa a chance 
de reparar seu erro. Então, a perda de um cliente 
nem sempre é um processo consciente. Em ge-
ral, a empresa percebe o fato apenas quando este 
ocorre em grande escala, isto é, quando perde par-
ticipação de mercado. 

Não é raro vermos que algumas organizações 
conseguiram reverter uma situação ruim de pro-
duto ou de atendimento, em escala macro, por 
meio de ajustes na produção ou na prestação de 
serviços e de intensos esforços de comunicação, 
que acabaram por provocar nova ressignifi cação 
da marca.

Segundo Hawkins, Mothersbaugh & Best 
(2007), 25% das dissonâncias entre a promessa 
feita e a experiência de consumo resultam em tro-
ca de marca. Ao contrário, a congruência fortale-
ce vínculos do consumidor com a marca. Lima & 
Baptista (2013, p.74) investigaram o impacto da 
congruência na qualidade do relacionamento e 
lealdade à marca, concluindo que tal correlação 
“repercute diretamente na intensidade do com-
prometimento afetivo, da confi ança e da satisfa-
ção do consumidor e possui um efeito indireto 
sobre lealdade”.

Pesquisas para avaliar a imagem e o valor da 
marca (brand equity) são importantes para a sua 
gestão e para acompanhar a qualidade do trabalho 
de branding, constituindo-se na terceira etapa do 
processo.

Brand equity refere-se ao valor adicionado ao 
produto e ao negócio pela força da marca. De fato, 
o objetivo fi nal do branding é gerar brand equity.

Há muitas maneiras de avaliar a imagem e 
mensurar o valor de marca. As pesquisas costu-
mam ser ad hoc, ou seja, desenhadas de acordo 
com as necessidades específi cas da marca. As 
metodologias dependem da confi guração, qua-
se sempre, mesclando métodos quantitativos e 
qualitativos. O escopo inclui os pontos de contato 
da marca, tanto internos quanto externos (ABA, 
[s.n.t.]-A).

As pesquisas de brand equity, em geral, mes-
clam conceitos tradicionais de avaliação de ativos 
com pesquisa sobre o peso da imagem da marca 
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nas decisões de compra. 
As agências especializadas em medir o va-

lor da marca, em geral, utilizam como parâme-
tro algo relacionado à imagem da marca, como 
a qualidade percebida, “intimamente ligada ao 
gosto pela marca, à confi ança, ao orgulho 
e à disposição de recomendar” (AAKER & 
JOACHIMSTHALER, 2007, p.30).

A análise possui natureza diagnóstica, 
pois o levantamento de informações serve 
para apoiar a tomada de decisão executiva 
do gestor de marca (ABA, [s.n.t.]-A).

6. A quarta etapa do processo e o 
Modelo Conceitual para Diagnósti-
co em Branding

A correção de rumos é a quarta e últi-
ma etapa do processo de branding. Nesta 
fase, serão analisados os resultados das 
pesquisas de imagem e de brand equity 
e comparados ao efeito desejado. Volta-se 
ao planejamento estratégico, inclusive de 
comunicação, para verifi car onde se lo-
caliza o gap ou gaps encontrados e suas 
possíveis causas. 

 O retorno ao início do ciclo e a 
busca pelo aprimoramento do processo 
fazem com que se crie, dentro da organi-
zação, uma cultura voltada para a gestão 
do branding, que deve ser uma preocu-
pação de todos. A revisão da estratégica e 
de seus elementos implica na revisão das 
etapas sequenciais e é por isso que se diz 
que branding não pode ser visto apenas 
como um processo, mas como um ciclo.

A identifi cação, no processo de bran-
ding, de elementos que, potencialmente, 
afetam a experiência de consumo pode 
ser facilitada pelo Modelo Conceitual de 
Diagnóstico em Branding (Figura 2). O 
Modelo retrata as principais etapas do 
processo, apontando, por meio de quatro 
gaps, os pontos críticos nos quais resi-
de um elenco de fatores que infl uenciam 
na experiência de marca do consumidor. 
Esse Modelo tem a virtude de conduzir o 
olhar do gestor para dentro da organização, pois, 

em geral, tende-se a buscar explicações do lado 
de fora, na concorrência, no mercado ou no con-
sumidor. Outra qualidade do Modelo é levar os 
gestores a rever estratégias, operações e objeti-
vos, desenvolvendo meios para alcançá-los.

Figura 2: Modelo Conceitual para Diagnós� co em Branding baseado 
no Modelo Conceitual de Qualidade em Serviços, de Zeithaml, Berry & 
Parasuraman (1988).
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Gap 1 ou  Estratégico: Este gap ocorre no 
âmbito da empresa. Trata-se da falha que pode 
ocorrer na composição do perfi l do consumidor 
da marca para que se componham os elementos 
estratégicos de branding. É importante lembrar 
que podem ocorrer falhas de outras naturezas 
na composição de tais elementos de marca;

Gap 2  ou Comunicacional: Aborda possí-
veis falhas que podem ocorrer na operacionali-
zação do plano de comunicação em cada ponto 
de contato da marca com o consumidor;

Gap 3 ou de Consumo: Há uma lacuna en-
tre a expectativa de consumo e a experiência de 
marca. É um gap que decorre não apenas de 
problemas de comunicação, como se costuma 
pensar, mas também que questões subjetivas 
do consumidor e de como ele forma a imagem 
da marca;

Gap 4 ou de Imagem: A experiência de 
marca ou imagem desejada pela empresa não é 
a mesma que os consumidores têm ao fi nal do 
processo. É um gap determinado pela profundi-
dade e extensão dos demais. 

Considerações fi nais
É importante lembrar que cada gap é com-

posto por um número determinante de fatores, 
como demonstrado no Modelo. Por exemplo, o 
Gap 1 pode ser ocasionado por uma leitura equi-
vocada sobre o possível consumidor da marca 
para compor os elementos estratégicos que a 
compõem, por falhas no posicionamento da 
marca, na construção da identidade, na elabo-
ração do plano de comunicação e até mesmo na 
especifi cação do produto, quando este estiver 
sob alçada do branding.

Ao estudarmos cada fator, observamos que 
eles também podem ter origem em diversas cau-
sas. Um posicionamento equivocado pode ter 
origem num entendimento incorreto a respei-
to do consumidor, da concorrência, da própria 
empresa ou até mesmo da marca.  Por sua vez, 
um entendimento falho sobre o consumidor po-
de ter origem numa pesquisa de marketing mal 
direcionada. E assim por diante.

O Modelo de Diagnóstico em Branding, co-
mo todo modelo conceitual, é uma representa-

ção simplifi cada de uma parte da realidade, uma 
forma de ver determinado aspecto, destacando 
elementos relevantes e excluindo os de menor 
signifi cação, possibilitando o tratamento racio-
nal de fenômenos complexos e o entendimento 
dos problemas a fi m de que se possa resolvê-los 
(BOLAND et al., 2007). 

Buscamos construí-lo com o objetivo de re-
presentar o processo de branding e auxiliar os 
profi ssionais da área a refl etir sobre a realidade, 
selecionando pontos relevantes para a situação 
problemática, buscando falhas que interferem 
de modo negativo na consecução de seus obje-
tivos.

O Modelo Conceitual de Diagnóstico em 
Branding não é o objetivo principal deste tra-
balho, senão uma tradução das descobertas re-
alizadas no decorrer da pesquisa, organizadas 
de tal forma que possa ser compartilhada com 
os gestores de marca, auxiliando-os em seu tra-
balho. Tampouco é um modelo defi nitivo, con-
siderando que cada aplicação se constituirá em 
nova experiência e oportunidade de aperfeiço-
amento.

O objetivo geral desta pesquisa, apurar os 
motivos pelos quais a experiência de marca do 
consumidor nem sempre corresponde aos re-
sultados esperados e defi nidos durante a fase 
de planejamento estratégico de branding, pode 
ser atendido pelo Modelo: 

a) Pode estar havendo um gap entre as ex-
pectativas do consumidor e a percepção dos ges-
tores de branding sobre tais expectativas para a 
composição do perfi l do consumidor da marca;

b) A empresa pode não estar traduzindo 
corretamente as expectativas do consumidor 
em estratégia de branding (posicionamento, 
identidade, plano de comunicação ou mesmo 
especifi cações de produto);

c) A empresa pode não estar atuando corre-
tamente nos pontos de contato com o consumi-
dor (operacionalização das ações de comunica-
ção de marca);
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d) A experiência de consumo pode não cor-
responder à expectativa do consumidor, forma-
da a partir das ações de comunicação.

Um dos objetivos específi cos determinados 
no início da pesquisa era apontar os pontos crí-
ticos no processo de branding em que se encon-
tram fatores capazes de afetar a experiência do 
consumidor, gerando a lacuna entre a experiên-
cia de consumo desejada pela empresa e a reali-
zada pelo consumidor. Esses pontos encontram-
-se representados no Modelo por meio dos gaps: 
falhas no entendimento do consumidor e de sua 
subjetividade e a tradução desse entendimento 
em estratégia de marca e seus elementos, falha 
na operacionalização da comunicação, proble-
mas ocorridos na experiência de consumo. 

Outro objetivo específi co era estabelecer 
quais os fatores presentes no processo de bran-
ding infl uenciam a experiência de marca e co-
mo operam tal infl uência. Esses fatores também 
encontram-se representados no Modelo: posi-
cionamento, identidade, imagem esperada, es-
pecifi cações do produto, plano de comunicação, 
pontos de contato, o consumidor e sua subjetivi-
dade, sua expectativa de consumo, a identidade 
percebida, a imagem inicial, o produto espera-
do, a experiência de consumo, o produto perce-
bido e a imagem fi nal. Neste artigo, escolhemos 
apenas alguns desses elementos, que conside-
ramos mais signifi cativos para o resultado pro-
cesso, para discorrer a respeito de seu papel e 
demonstrar como conduzimos o nosso trabalho.
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Resumo: 
O artigo analisa as tendências emergentes de 
mercado e comportamento de consumidores, in-
vestigando a infl uência sobre os hábitos de con-
sumo a partir do momento em que uma Indica-
ção Geográfi ca (IG) é estabelecida e desenvolve 
seu processo de criação de valor. As IG permitem 
uma sustentabilidade econômica, sociocultural e 
ambiental do sistema de produção ligados à ori-
gem. O artigo também usa a pesquisa quantita-
tiva descritiva para avaliar a percepção de con-
sumidores quanto às IG, que devem defi nir suas 
possíveis ações para articulação de uma platafor-
ma estratégica contemplando a gestão de marcas 
(Branding), através da relação entre reputação, 
cultura e imagem.

Palavras-chave: Branding; Indicação Geográ-
fi ca (IG); estratégia de negócios.

Abstract:
The article analyzes emerging market trends 
and the consumers behavior, investigating the 
infl uence on consumption habits since a Geo-
graphical Indication (GI) is established, and it 
develops its value creation process. GIs allow 
economic, socio-cultural and environmental sus-
tainability of the production system linked to the 
origin. The article also uses descriptive quantita-
tive research to evaluate the perception of con-
sumers regarding GIs, which should defi ne their 
possible actions to articulate a strategic platform
contemplating brand management (Branding), 
through the relationship between reputation, 
culture and image.

Keywords: Branding; Geographical Indication 
(GI); business strategy.

Resumén: 
El artículo analiza las nuevas tendencias del 
mercado y el comportamiento del consumidor, 
la investigación de la infl uencia en los hábitos de 
consumo desde el momento en que se establece 
una Indicación Geográfi ca (IG) y llevar a cabo el 
proceso de creación de valor. Indicaciones geo-
gráfi cas, como “marcas comerciales”, permiten 
que el sistema de producción económica, so-
ciocultural y ambiental vinculada al origen. El 
artículo también tiene como objetivo investigar 
la percepción de los consumidores sobre las di-
rectrices integradas, que debe defi nir las posibles 
acciones para articular una plataforma estratégi-
ca que cubre la gestión de la marca (Branding), 
a través de la relación entre la reputación, la cul-
tura y la imagen.

Palabras-clave: Branding; Indicación Geográ-
fi ca (IG); estrategia empresarial.

Résumé:
L’article analyse les tendances des marchés et 
le comportement des consommateurs par la re-
cherche de l’infl uence sur les habitudes de con-
sommation à partir du moment où une Indication 
Géographique (IG) est établie et aussi développe 
son processus de création de valeur. Les Indica-
tions Géographiques, en tant que “marques dé-
posée”, permettent une durabilité économique,  
socio-culturelle, écologique de tout le système 
de production liée à l’origine. L’article recherche 
aussi la perception des consommateurs au su-
jet de l’IGS, qui doit défi nir les actions possibles 
pour articuler une plate-forme stratégique cou-
vrant la gestion de marques (Branding) à travers 
la relation entre la réputation de la culture et de 
l’image.

Mots-clés: image de marque; Indication Géo-
graphique (IG); stratégie commerciale.
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Introdução 
O padrão convencional de organizações de 

renome e reputação são, geralmente, caracteri-
zados pela oferta de produtos inovadores me-
diante serviços de alta qualidade. Assim, servem 
a consumidores de maneira ágil, buscando um 
comportamento empresarial ético e socialmente 
responsável.

Todavia, a relação entre imagem e reputação 
concebe uma diferenciação técnica e percebida 
através das estratégias de criação de valor de 
marcas no ecossistema dos negócios. Algumas 
empresas apoiam-se em estratégias de preços, 
acessando mercados com produtos low-cost e, 
até mesmo, sem ofertar qualidade em atendi-
mento, serviços e produtos. Ainda assim, obtém 
sucesso empresarial que, em função de hábil ges-
tão administrativa e fi nanceira, assegura desen-
volvimento sustentável de longo prazo. Mesmo 
com uma reputação lastimável, a imagem em-
presarial soa prestigiada por algum período.

Mas e quanto à reputação de empresas que 
constroem uma relação com consumidores que 
represente, de fato, fi delidade entre promes-
sas e entregas? É a sua boa reputação que tor-
na mais fácil de encontrar, conservar e negociar 
com clientes, atrair e reter pessoas talentosas e, 
inclusive, criar oportunidades em conjunturas 
desfavoráveis.

Decisões empresariais e administrativas as-
sertivas criam marcas: a essência, a promessa 
e o rastro que geralmente são experimentados 
por um grupo de consumidores, distinguidos e 
representados por uma identidade visual e um 
elemento gráfi co, o logotipo, que, conforme Mar-
tins (2006), se gerenciados de forma adequada, 
criam infl uência e geram valor.

Gerenciar marcas provavelmente será um 
dos principais desafi os da gestão empresarial nos 
próximos anos, pois a democratização do acesso 
à informação, a disseminação da tecnologia e a 
igualdade de recursos levarão gradativamente a 
um sistema em que sejam vistos como commodi-
ties quase todos os aspectos de administração de 
empresas (MARTINS, 2006).

Sob a ótica da cultura da velocidade, onde di-
fi cilmente há tempo para se refl etir sobre as de-

cisões a serem tomadas, principalmente as mais 
fugazes decisões de compra, as pessoas tendem 
a preferir as relações comerciais com empresas 
que já estejam familiarizadas e que sua reputa-
ção represente prestígio e segurança. Afi nal, pa-
ra Ritter (2013), líderes empresariais, analistas 
fi nanceiros e de mercado, líderes sociais e outras 
partes interessadas, demonstram que uma boa 
reputação não só resulta em benefícios tangíveis 
e concretos para os negócios, mas tem o poder 
de infl uenciar positivamente a diferentes partes 
interessadas da empresa, particularmente clien-
tes e consumidores, investidores e funcionários.

Aumentando nas últimas décadas o interes-
se pela gestão de marcas, o branding, nota-se 
que essa ferramenta vem tornando-se indispen-
sável para organizações públicas e privadas, de 
diversos segmentos e também abarcando regi-
ões, cidades, governos e países, pois graças ao 
seu potencial de planejamento é possível desta-
car signifi cativas realizações e reforço de compe-
titividade em relação a imagem de uma região 
(MARTÍNEZ, 2007). Ora, mediante nivelamento 
e sistematização da reputação que a precede, a 
imagem é percebida de maneira positiva facili-
tando o trabalho de comunicação e marketing.

O termo “marca” é utilizado alternadamen-
te entre marcas comerciais regulares, coletivas e 
marcas de certifi cação. Dependendo do contex-
to, “marca” pode se referir a uma marca regular, 
marcas comerciais relacionadas com IG, marcas 
coletivas ou de certifi cação (GIOVANNUCCI, 
2009).

Em relação às Indicações Geográfi cas (IG), 
enquanto regiões produtoras delimitadas, não 
têm sido diferente. As IG são conhecidas há dé-
cadas, principalmente na Europa, em países com 
grande tradição na produção agroalimentar, co-
mo França, Portugal e Itália. Já no Brasil, o termo 
Indicação Geográfi ca foi introduzido por ocasião 
da Lei da Propriedade Industrial 9.279, de 14 de 
maio de 1996 – LPI/96.

1. Indicações Geográfi cas
As IG variam de Champagne, whisky escocês 

e vinho do Porto, bem como as batatas de Idaho, 
o queijo Roquefort e o café Kona. Indicações Ge-
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ográfi cas, às vezes chamadas de denominações, 
representam uma forma muito vantajosa de dife-
renciação e vantagem competitiva nos mercados 
de hoje.

As IG são uma expressão singular de carac-
terísticas agro-ecológicas e culturais locais que 
tendem a ser valorizadas e protegidas em muitos 
países em todo o mundo. Além das IG mais po-
pularmente reconhecidas nas regiões desenvol-
vidas, há também um número representativo de 
regiões em desenvolvimento e seus respectivos 
produtos, como chá Darjeeling, facas Aranyik, 
arroz Basmati e licor de Pisco. No entanto, nem 
todas as IG são, necessariamente, populares ou 
bem-sucedidas.

Portanto, em relação às Indicações Geo-
gráfi cas, as IGs, enquanto regiões produtoras 
delimitadas, não têm sido diferente de outros 
segmentos: a necessidade de apoio estrutural e 
comercial é fundamental.

As IGs são conhecidas há séculos, principal-
mente na Europa, em países com grande tradi-
ção na produção agroalimentar, como França, 
Portugal e Itália. A primeira intervenção estatal 
na proteção de uma IG ocorreu em 1756, quando 
os produtores do Vinho do Porto, em Portugal, 
procuraram o então Primeiro-Ministro do Reino, 
Marquês de Pombal, em virtude da queda nas ex-
portações do produto para a Inglaterra (PIMEN-
TEL, 2014).

Mundialmente, segundo Kakuta (2006), há 
Indicações Geográfi cas desde a era Romana e na 
antiga Grécia. Na primeira, pela produção de vi-
nhos e, na segunda, pelos mármores de Carrara, 
como uma forma de proteger os produtos e atri-
buir punição aos que descumprissem as normas. 
Para Pimentel (2013), ao utilizar o sistema de 
propriedade intelectual, as nações buscam por 
meio deste o crescimento e desenvolvimento, 
através de recursos que podem ser explorados 
como ativos econômicos.

Conforme a World Intellectual Property Or-
ganization (WIPO), Indicação Geográfi ca “é um 
sinal usado em produtos que têm uma origem ge-
ográfi ca específi ca, possuem qualidades singula-
res ou uma reputação que devido a essa origem” 
(WIPO, 2010, p. 8). 

Atualmente, no Brasil, o que regulamenta as 
obrigações e direitos acerca da propriedade in-
telectual é a Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. 
No Título IV, nos Art. 176 a 182, que estabelece 
que o Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial (INPI) é órgão responsável pela concessão 
e registro das IG. E, segundo o INPI, uma IG é 
usada para distinguir e caracterizar a origem de 
produtos ou serviços, sendo de um local que te-
nha se tornado conhecido ou, até mesmo, quan-
do se determinada particularidade ou qualidade 
do produto ou serviço que se deve a sua origem. 
Assim, criando uma distinção técnica entre a de-
fi nição de marca e de IG.

As duas modalidades de IG são Indicação 
de Procedência (IP) e Denominação de Origem 
(DO). A indicação de procedência (IP) refere-se 
ao nome do local que se tornou conhecido por 
produzir, extrair ou fabricar determinado produ-
to ou prestar determinado serviço. E a denomi-
nação de origem (DO), refere-se ao nome do lo-
cal, que passou a designar produtos ou serviços, 
cujas qualidades ou características podem ser 
atribuídas a sua origem geográfi ca (FAO, 2010).

Para evitar a utilização indevida de uma In-
dicação Geográfi ca para determinado produto 
ou serviço, o registro de IG permite delimitar a 
área geográfi ca, restringindo o uso da IG aos pro-
dutores e prestadores de serviços da região que, 
em geral, são organizados em entidades repre-
sentativas, e onde, mantendo os padrões locais, 
impedem que outras pessoas utilizem o nome da 
região em produtos ou serviços indevidamente. 
Segundo o INPI, a legislação atual não prevê pra-
zo de validade para o registro da IG. Com isso, 
o interesse por esse sinal distintivo é cada vez 
maior.

O conceito geral de Indicação Geográfi ca 
progride ao longo dos anos estabelecendo a rela-
ção orgânica e mercadológica entre produtores, 
comerciantes e/ou consumidores de uma região 
específi ca, no qual seus interesses, nos mais di-
versos níveis, equiparam-se, provocando então 
uma expertise de virtudes peculiares, advindas 
de sua geografi a, da junção de savoir-faire (sabe-
res e práticas particulares), de modus operandi 
(maneira de praticar uma operação ou de desen-
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volver determinada atividade) e terroir (espe-
cificidades naturais responsáveis pela singula-
ridade agrícola dos produtos, como clima, solo, 
vegetação e relevo), além do cultivo de hábitos 
transmitidos de geração para geração, que as-
severam um desenvolvimento economicamen-
te sustentável a essas comunidades.

A instauração de uma IG favorece a presen-
ça mercadológica de produtos característicos, 
que geralmente sofrem menos com concorrên-
cia, estabilizam a demanda, amplia margens de 
lucro e, no amplo sentido da reputação coleti-
va, estabelece uma confiança do consumidor, 
que ao identificar a origem, a associa a um pro-
duto de qualidade comprovada e segura.

A IG é uma forma de agregar valor e credi-
bilidade a um produto ou serviço, conferindo-
-lhe um diferencial de mercado em função das 
características de seu local de origem. As IG 
podem proteger produtos e regiões de falsifica-
ções e usurpações indevidas, além de servirem 
como garantia para o consumidor, indicando 
que se trata de um produto especial e diferen-
ciado (BRASIL, 2008).

Portanto, uma IG é mais do que uma “mar-
ca de origem ou de procedência”; é referência 
de qualidade, em oposição a um “Made in” en-
contrado em etiquetas, que não garante supe-
rior padrão de qualidade (FAO, 2010).

Algumas IG registradas e reconhecidas 
no Brasil são: Vale dos Vinhedos (RS), Pampa 
Gaúcho da Campanha Meridional (RS) , Vale 
do Sinos (RS), Alta Mogiana (SP), Região da 
Serra da Mantiqueira de Minas Gerais (MG), 
Paraty (RJ), Canastra (MG) e Goiabeiras (ES).

2. Marketing e Branding
As opções para proteger as Indicações Ge-

ográficas são diversas e variam em nível de 
interpretações, em função de estar presente 
em diversas jurisdições. Embora as IG estejam 
presentes em múltiplos países, tal qual o In-
ternational Trade Centre (ITC), a experiência 
histórica da União Europeia e dos Estados Uni-
dos indicam o uso de ferramentas de desenvol-
vimento de marca e marketing, incluindo uma 
ênfase considerável sobre branding e marke-

ting. Ambos oferecendo lições valiosas.
De acordo com Kotler (2000), o marke-

ting é visto como a tarefa de criar, promover 
e fornecer bens e serviços a clientes sejam es-
tes pessoas físicas ou jurídicas, envolvendo o 
marketing de “bens físicos, serviços, experiên-
cias, organizações, eventos, pessoas, lugares, 
propriedades, informações e ideias” (KOTLER, 
2000, p. 416).

Para Martins (2006), que trata o caráter 
emocional das marcas em seus livros, branding 
é a coordenação de marcas que, se gerenciada 
de forma adequada, cria influência e gera valor 
para os negócios, definindo branding como “o 
conjunto de ações ligadas à administração das 
marcas, (...) além de sua natureza econômica, 
passando a fazer parte da cultura, e influen-
ciar a vida das pessoas” (MARTINS, 2006, p. 
8); e, para Perez (2004, p. 10), marca é “uma 
conexão simbólica e afetiva estabelecida entre 
uma organização, sua oferta material, intangí-
vel e aspiracional e as pessoas para as quais se 
destina”.

Assim, da perspectiva mercadológica, 
quando uma estratégia de branding é acertada, 
o sucesso do negócio poderá ser antecipado, a 
um custo bem menor. Outras implicações, como 
vendas maiores e ampliação da chamada noto-
riedade de marca, serão maximizadas. Outros-
sim, também contribui para eliminar obstácu-
los que a distribuição impõe quando se trata de 
aceitar um novo produto em novos mercados. 
Se a estratégia não for acertada, poderão ocor-
rer “arranhões” na imagem da marca, prejudi-
cando os produtos/serviços sob sua guarda.

Paralelamente a esse contexto, muitas co-
munidades, cidades, estados e nações têm de-
senvolvido planos de marketing para aumentar 
seu apelo e visibilidade. Para Tavares (1998), 
uma marca pode ganhar pontos a partir do mo-
mento em que é associada às cidades, regiões, 
países ou instituições, como o Café de Colôm-
bia, por exemplo, que tem uma reputação liga-
da à imagem de seu país.

Para Kakuta (2006), os benefícios do uso 
da Indicação Geográfica são a proteção ao pa-
trimônio, o desenvolvimento rural, a promo-



24
BrandTrends Journal ABRIL/2018

ção e facilidades de exportação e o desenvol-
vimento. O registro no INPI é considerado, de 
modo geral, como o ponto de partida e, aliado 
a estratégias de marketing e branding, além de 
governança, deve fomentar novas alianças en-
tre turismo, serviços e demais setores.

Nesse sentido, entende-se que a certifica-
ção de uma IG deve ter início com a intenção de 
transformar um recurso em um ativo com espe-
cificidade territorial. Para tanto, as entidades 
representativas da região devem organizar-se 
para uma atuação profissional em termos de 
estratégia.

Segundo Ashworth & Kavaratzis (2008), o 
foco no debate sobre marketing de lugar, ul-
timamente, vem se deslocando para o prisma 
do branding. O conceito de lugar, como marca, 
torna-se cada vez mais popular e o investimen-
to em branding de lugares, dirigido a países, 
regiões, cidades e distritos ganha adeptos (LU-
CARELLI & BERG, 2011).

Isto é, branding e marketing devem atuar 
como aliados perante o desafio de promover 
uma região e seus atributos, sejam eles pro-
dutos ou o próprio turismo local: o branding 
precisa de recursos e esforços intensos de ma-
rketing e comunicação para ser adequadamen-
te implementado, não apenas em uma ocasião 
única da vida das marcas, mas durante toda a 
sua existência. Para tanto, é sabido que a pro-
paganda, ao passo que instrumento de difusão 
e posicionamento, deve compreender que se o 
objetivo for a construção e brand equity, os re-
sultados não acontecerão no curto prazo, ain-
da que seja possível obter alguns quocientes de 
impacto.

 Kavaratzis e Ashworth (2005) sugerem que 
os lugares são entidades passíveis de branding 
e suas características podem diferenciá-los 
uns dos outros. Nesse contexto, o branding de 
lugar refere-se à aplicação de estratégias ade-
quadas, a fim de diferenciar cidades, regiões e 
países da concorrência, no que diz respeito ao 
desenvolvimento econômico, social, político e 
cultural. Ou seja, na prática, o entendimento 
popular de IG como uma região produtora e 
não apenas como um sinal gráfico distintivo, 

sugere o tratamento estratégico dessa região 
(IG) como compatível com os métodos dirigi-
dos às marcas, enquanto conexões simbólicas 
e não apenas como sinais gráficos distintivos.

A perspectiva de estudo de lugar como 
marca pode ser fundamentalmente diferente 
de marcas de produtos, mas isso não significa 
que lugares não possam ser trabalhados como 
marcas corporativas (SHIMP, SAEED & MA-
DDEN, 1993). Observa-se, então, que o bran-
ding, tanto corporativo como de lugares, tem, 
além de matrizes multidisciplinares, um alto 
nível de intangibilidade e complexidade, um 
envolvimento com diversos grupos de interes-
se e demanda um desenvolvimento de longo 
prazo. Tal diversidade é levantada por Kava-
ratzis (2005), que demonstra que as pesquisas 
sobre branding de lugar englobam inúmeras 
iniciativas, incluindo temas como o lugar de 
origem (place of origin branding), cultura e 
entretenimento (culture and entertainment 
branding), países (nation branding) e turismo 
(destination branding).

Tratando-se especificamente de IG, a es-
tratégia de branding — que deve focar não 
apenas em turismo, mas em organização de 
comunicação da reputação e do savoir-faire 
local para promover percepção positiva e aber-
tura de mercados — deve consolidar uma pla-
taforma marcária que permeie e harmonize o 
subjetivo, o aspiracional e o filosófico à práxis, 
convergindo crenças em realidade, tecendo ex-
periências diretas ou indiretas de seus valores, 
com propósito de obter de seus públicos um 
processamento através de uma alquimia social, 
manifestando-se por meio de uma atitude cole-
tiva de admiração, respeito e confiança, orga-
nicamente, afinal, as necessidades emocionais 
de identidade são atendidas pelos benefícios 
simbólicos que uma marca oferece aos consu-
midores (BATEY, 2010).

3. Pesquisa e caracterização do objeto de 
estudo

O presente artigo visa avaliar a hipótese de 
que os produtos que possuem Indicação Geo-
gráfica são capazes de gerar um incremento no 
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preço de venda desde que reconhecidos pelos 
consumidores e, com isso, contribuir para a 
agregação de renda e ainda corroborar econo-
micamente com o desenvolvimento territorial.

Verificando, então, se os indivíduos pes-
quisados reconhecem algumas procedências 
nacionais e internacionais e, principalmente, 
se estão dispostos a pagar um pouco a mais, 
pela “marca de origem”, em comparação ao va-
lor atual de mercado. Dessarte, constatar co-
mo os índices de influência e reputação estão 
ligados às atitudes e comportamentos de indi-
víduos e organizações que buscam a formação 
de uma IG e como a edificação dessa imagem 
pode acarretar vantagem e, por conseguinte, 
lucro. Objetivando examinar as estratégias de 
negócios e como elas podem atuar como solu-
ções para produtores, microprodutores e suas 
respectivas regiões, fomentando um compor-
tamento mais empreendedor, um maior de-
senvolvimento territorial e socioeconômico e o 
combate aos desafios da produção em baixa es-
cala, da diminuta envergadura comercial e do 
anonimato: a) identificando o reconhecimento 
dos indivíduos pesquisados acerca da existên-
cia de IG e; b) mensurando a disposição desses 
indivíduos a pagar mais em troca de produtos 
de procedência legitimada.

4. Questionário aplicado e contexto me-
todológico

A pesquisa realizada utilizou-se do estudo de 
caso para analisar as visões, opiniões e expectati-
vas de uma amostragem de voluntários no Distrito 
Federal, Brasil. A abordagem aos participantes da 
pesquisa foi realizadao via e-mail para uma lista 
aleatória, escolhida através de rede de contatos. A 
plataforma de dados utilizada para o questioná-
rio era acessada por um hyperlink do sítio http://
surveymonkey.com. Os questionários foram en-
viados em 5 de abril de 2016 com encerramento 6 
dias depois, conforme registro da Figura 1. Foram 
entrevistados 121 voluntários e suas identidades 
foram intencionalmente preservadas em sigilo 
pela própria plataforma de pesquisa.

A metodologia adotada foi pesquisa survey 
(obtenção de informações e opiniões de um grupo 

de pessoas através de questionário) os seja, uma 
pesquisa quantitativa e descritiva, realizada por 
meio de questionários semiestruturados dispo-
nibilizados online, dirigida a indivíduos de uma 
amostra heterogênea (Anexo - Questionário 1).
5. Resultados e análise da investigação

A amostra pesquisada foi composta de 58% 
de indivíduos do gênero masculino e 42%, femi-
nino, todos maiores de idade. A principal faixa 
etária participante foi de 28 a 37 anos de idade, 
representando 48,76%, seguida do grupo de 18 
a 27 anos (27,27%) e do grupo de 38 a 57 anos 
(18,18%). 40,5% dos entrevistados possuem uma 
pós-graduação concluída, enquanto 27,27% são 
graduados no ensino superior.

Ao averiguar o nível de lembrança e associa-
ção de algumas IG brasileiras, como Vale dos Si-
nos (RS), Maracaju (MS) e Salinas (MG), as três 
regiões mais reconhecidas por seus respectivos 
tipos de produtos, foram, nessa ordem: Franca 
(SP) como produtora de calçados (71,43%), Va-
le dos Vinhedos (RS) como produtora de vinhos 
(65%) e Pampa Gaúcho (RS) como produtora de 
carne bovina (64,41%).

As três regiões menos reconhecidas foram, 
nessa ordem: Maracaju (MS) como produtora de 
linguiças (83,48%), Costa Negra (CE) como pro-
dutora de camarões (74,38%) e Vale dos Sinos 
(RS) como produtora de couro (62,93%).

Ao investigar o nível de lembrança e associa-
ção de algumas IG internacionais, como Colôm-

Figura 1: Volume de respostas
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bia e o café, México e o queijo Cotija e Marrocos 
e o óleo Morocco, as três regiões mais reconhe-
cidas por seus respectivos tipos de produtos, fo-
ram, nessa ordem: Portugal e os vinhos do Por-
to (91,67%), França e os vinhos espumantes de 
Champagne (80,83%) e a Itália e seu presunto de 
Parma (63,87%). 

Com intuito de avaliar o nível de lembrança 
visual de algumas IG, foi solicitado que os entre-
vistados assinalassem os sinais gráfi cos que já ti-
vessem visto em algum momento, seja aplicada 
em um produto, seja em algum material de di-
vulgação. E, caso não se lembrasse de nenhuma 
delas, que deixasse a questão em branco.  Para tal 
fi m, sinais gráfi cos de quatro IG foram selecio-
nados aleatoriamente, sendo eles Alta Mogiana 
(SP), Goiabeiras (ES), Região da Serra da Manti-
queira de Minas Gerais (MG) e Vale dos Vinhedos 
(RS). 46% dos entrevistados não reconheceram 
nenhum dos sinais gráfi cos apresentados. Abai-
xo, o Quadro 1 representa as respostas de 66 en-
trevistados.

Conforme a Figura 2, a maior parte dos 

entrevistados, 41,32%, relata que somente às 
vezes busca informação sobre a origem e pro-
cedência dos produtos que adquire, sendo que 
a diferença é de menos de 1 ponto percentual 
entre o grupo dos que buscam informação so-
bre origem e procedência na maioria das vezes 
e o grupo que nunca ou quase nunca realiza 
essa busca por informação.

A respeito do conhecimento sobre Indica-

ção Geográfica, praticamente metade dos en-
trevistados (52,89%) desconhecem ou nunca 
ouviram o termo. Todavia, 85,96% dos entre-
vistados, julgam que é extremamente provável 
ou muito provável que o fato de ter conheci-
mento sobre a procedência garantida de um 
produto, isto é, uma “marca de origem”, atribui 
vantagens comerciais a ele.

O perfil de respostas por parte dos entre-
vistados estabiliza-se nessa linha de raciocínio 
afirmando que, ao realizar a busca por um de-
terminado produto e, ao saber que procedência 
é vinculada a regiões de boa reputação quan-
to a origem e qualidade, estariam dispostos a 
pagar um pouco a mais. Enquanto 14,88% dos 
entrevistados, por associar origem à qualida-
de, estariam dispostos a pagar até 20% a mais. 
Por associar origem à qualidade, 32,23% esta-
riam dispostos a pagar até 25% a mais e outros 
32,23%, estariam dispostos a pagar 35% ou 
mais pelo produto.

E, de forma geral, ao saber que um produ-
to foi produzido preservando um histórico e 
tradicional know-how e que contribuirá para 
desenvolvimento social, econômico e rural de 
uma comunidade, 82,64% dos entrevistados 
estariam dispostos a pagar um pouco a mais 
no ato da compra.

Ao pesquisar quais são as características 
que os entrevistados mais percebem valor pa-
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Quadro 1: Respostas da Questão 6

 Figura 2: Gráfi co referente às respostas da Questão 7
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ra justificar a compra de um produto de origem 
comprovada, ficou evidenciado que atributos 
como Conhecimento diferenciado com ‘know-
-how’ tradicional e Singularidade são os que 
mais chamam atenção. No entanto, 36,36% 
afirmam que não percebem valor, sendo indi-
ferentes quanto à origem de produtos.

Por fim, conforme a Figura 3, 59,50% dos 
entrevistados acreditam que Lojas e embala-
gens de produtos são os meios em que devesse 
haver mais informação sobre origem e proce-
dência de produtos.

Conclusão
Partindo dos objetivos deste estudo, é pos-

sível registrar que a aplicação de pesquisa pôde 
lançar luz sobre a maioria dos questionamentos 
propostos. Considerando a subjetividade do as-
sunto e dos questionamentos, sabemos que são 
complexas e muitas as variáveis para que respos-
tas conclusivas fossem discriminadas.

Entretanto, a análise executada aufere per-
cepções e compreensões de uma amostra hete-
rogênea que em muito se enquadra num perfi l 
sociocultural de potenciais consumidores de pro-
dutos de origem comprovada.

A dimensão multidisciplinar dos conceitos 
abordados permitem sugerir a necessidade de 
uma compreensão coletiva e sua expansão para 
campos mais amplos e diversifi cados que possam 
benefi ciar-se de seu conhecimento.

Figura 3: Gráfi co referente às respostas da Questão 13

A partir dos pontos abordados ao longo do 
artigo, evidencia-se que a relação entre branding 
e Indicação Geográfi ca fomenta ampla pertinên-
cia, impulsionando claramente novas estratégi-
cas de negócios por vincular “marca” a origem.

Marketing e branding devem ser fi xados 
como preciosas ferramentas para a gestão efi caz 
das trocas que ocorrem no universo territorial 
nacional e internacional, articulando e dialogan-
do com stakeholders e afi ns.

Apesar do enorme desafi o que se apresen-
ta ao assimilar que praticamente metade da 
amostra entrevistada desconhece o conceito de 
IG, proporcionalmente fi ca claro o interesse do 
público nos produtos oriundos de savoir-faire, 
notando, sim, as favoráveis probabilidades para 
estratégias de negócios.

Haja visto, ainda, que 46% dos entrevistados 
desconhecem as identidades visuais/sinais grá-
fi cos das IG pesquisadas, isto é, a integração de 
métodos se faz necessária para que sejam plane-
adas estratégias de gestão dessas “marcas”, defi -
nindo para cada IG uma arquitetura marcária e 
suas respectivas personalidade, expressões e de-
sign, além das estratégias de reputação, imagem 
e identidade, oferecendo o posicionamento de 
“marca” como o recurso material e imaterial que 
será para sua apresentação como escolha viável, 
em condições competitivas e legítimas na men-
te dos consumidores, construindo seus vínculos 
com públicos, com a mensagem, com as formas 
de comunicação e, além de tudo, com uma plata-
forma midiática.

Ademais, que as IG promovam ligação não 
só entre um produto e uma região geográfi ca es-
pecífi ca, mas também entre métodos de produ-
ção originais, características ou qualidades que 
são conhecidos por existirem na região, benefi -
ciando comunidades de produtores e fabrican-
tes, que, enquanto público interno primário, de-
vem perceber a ampla gama de oportunidades 
econômicas, socioculturais e mercadológicas, 
atuando como um organismo que compreen-
de a necessidade da cooperação para o alcance 
de objetivos comuns de reputação coletiva, in-
cluindo a mercadização.
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Abstract:
The following article relates to a study carried 
out in the course of Design and Technologies, 
Association Master in Graphic Design by the Ap-
plied Arts School, Polytechnic Institute of Cas-
telo Branco and the Faculty of Architecture, the 
University of Lisbon in the second semester of 
the curricular year of 2016/17.
The study is justifi ed because there is a lack of 
teaching modules focused on the role of myth 
in product development. The learning module 
develops a strategy that could contribute to the 
search for new solutions in new products design 
concepts. Many learning modules focus the de-
sign methods, design thinking, this experimen-
tal learning module explores the role of myth in 
developing new ideas. In the course of the expe-
riment, the author’s found that there could be a 
confl ict between some of the design methodo-
logies and the nature of myth and rumor in the 
project design.
This project involved qualitative research and 
the project analysis on the module structure, 
results, and discussion with the purpose of tes-
ting assumptions related with the capacity of the 
myth as information cohesion factor and cons-
truct future experiences.
Students felt from the learning experience the 
possibilities of the myth and rumor, as well the 
diff erence between the two concepts, in product 
design; they understood the possibilities that 
various solutions of visualization off er when si-
mulating something that doesn´t exist and the 
“teasing” eff ect, which could occur when social 
platforms spread information rumors about new 
product concepts.

Keywords: Design, Myth, Rumor, Fake News, 
Learning Module, Product

Resumén: 
El siguiente artículo se relaciona con un estu-
dio conducido en la asignatura de diseño y tec-
nologías, en el Master en Diseño Gráfi co por la 
Escuela de Bellas Artes, del Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco y la Facultad de Arqui-
tectura,  de la Universidad de Lisboa en el se-
gundo semestre del año curricular de 2016/17.
Se justifi ca el estudio porque hay una falta de mó-
dulos de enseñanza centrando en el rol del mito 
en el desarrollo de diseño de producto. 
El módulo de aprendizaje desarrolla una estra-
tegia que podrá ser una ayuda en la búsqueda de 
nuevas soluciones en nuevos productos de diseño 
de producto. 
Muchos módulos de aprendizaje se centran en los 
métodos de diseño convencionales y en design 
thinking, este módulo de aprendizaje explora el 
papel del mito en el desarrollo de las nuevas ideas. 
En el curso de la experiencia, el autor descubrió 
que podría existir un confl icto entre algunas de 
las metodologías de diseño y la naturaleza del mi-
to y rumor en el proyecto de diseño.
Este proyecto incluye una investigación cuali-
tativa y la análisis del proyecto en la estructu-
ra del módulo, los resultados y el debate con el 
propósito de testar suposiciones relacionadas 
con la capacidad del mito como factor de cohe-
sión y las construcción de futuras experiencias.
Los estudiantes sintieron de la experiencia de 
aprendizaje  las posibilidades de utilización del 
mito y el rumor, así como la diferencia entre los 
dos conceptos, en el diseño del producto; eles en-
tendieran las posibilidades de que varias solucio-
nes de visualización ofrecen cuando simula algo 
que no existe y el efecto de “teasing”, que podría 
ocurrir cuando las plataformas sociales propagan 
información en formato de rumor sobre nuevos 
conceptos de producto.  

Palabras-clave: diseño, mito, rumor, noticias 
falsas, módulo de aprendizaje, producto
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Resumo: 
O seguinte artigo é relativo a um estudo rea-
lizado na unidade curricular de design e tec-
nologias, do Mestrado em Design Gráfi co pela 
Escola de Artes Aplicadas, do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco e da Faculdade de Ar-
quitetura, da Universidade de Lisboa, no se-
gundo semestre. do ano curricular de 2016/17.
O presente estudo justifi ca-se por não existirem 
módulos de ensino  centrados no papel do mi-
to no desenvolvimento de design de produto.
O módulo de aprendizagem desenvol-
ve uma estratégia que pode ser um con-
tributo na procura de novas soluções em 
novos conceitos de design de produto.
Muitos módulos de aprendizagem focam-se 
em métodos de design convencionais e design 
thinking, este módulo de aprendizagem explora o 
papel do mito no desenvolvimento de novas ideias.
No decorrer da experiência, o autor desco-
briu que poderia haver um confl ito entre al-
gumas das metodologias de projeto e a natu-
reza do mito e do rumor no projeto de design.
Este projeto incluiu uma pesquisa qualitativa e a 
análise do projeto na estrutura do módulo, os re-
sultados e o debate com a fi nalidade de testar as 
assunções relativas à capacidade do mito como 
factor de coesão de informação e assim construir 
futuras experiências.
Os estudantes sentiram, a partir da experiência 
de aprendizagem, as possibilidades de utilização 
do mito e do rumor, bem como a diferença entre 
os dois conceitos, no design do produto. Eles en-
tenderam as possibilidades que várias soluções 
de visualização oferecem, quando simulam algo 
que não existe e o efeito de “teasing”, que pode 
ocorrer quando as plataformas sociais propagam 
informações em formato de rumor sobre novos 
conceitos de produto.

Palavras-chave: Design, Mito, Boato, Notícias 
Falsas, Módulo de Aprendizagem, Produto

Résumé:
CL’article suivant est lié à une étude réalisée 
dans la discipline du design et des technolo-
gies, au Master en Design Graphique par l’Ecole 
des Arts Appliqués, l’Institut Polytechnique de 
Castelo Branco et la Faculté d’Architecture de 
l’Université de Lisbonne au second semestre de 
l’année scolaire 2016/17.
La présente étude est justifi ée car il n’y a pas de 
modules d’enseignement axés sur le rôle du mythe 
dans le développement de design de produits.
Le module d’apprentissage développe une stra-
tégie qui peut être une contribution à la recher-
che de nouvelles solutions dans de nouveaux 
concepts de design de produits.
De nombreux modules d’apprentissage se con-
centrent sur les méthodes de conception con-
ventionnelles et le design thinking, ce module 
d’apprentissage explore le rôle du mythe dans le 
développement de nouvelles idées.
Au cours de l’expérience, l’auteur a découvert 
qu’il pourrait y avoir un confl it entre certaines 
méthodologies de conception et la nature du 
mythe et de la rumeur dans la conception de 
projets de Design.
Ce projet comprenait une recherche qualitative 
et l’analyse du projet dans la structure du modu-
le, les résultats et le débat afi n de tester les hypo-
thèses sur la capacité du mythe comme facteur 
de cohésion de l’information et la construction 
d’expériences futures.
De l’expérience d’apprentissage, les étudiants 
ont senti les possibilités dé d’utilisation du mythe 
et de rumeurs, ainsi que la diff érence entre les 
deux concepts dans la conception du produit. Ils 
ont compris les possibilités qu’off rent diverses 
solutions de visualisation lorsqu’elles simulent 
quelque chose qui n’existe pas et l’eff et de taqui-
nerie qui peut se produire lorsque des platefor-
mes sociales propagent des informations dans 
un format de rumeur sûre de nouveaux concepts 
de produits.

Mots-clés: Conception, Mythe, Rumeur, Nou-
velles Faux, Module d’apprentissage, Produit
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Introduction 
The experiment started with the concept 

that we as consumers live in an entangled reali-
ty, there is a multitude of connections and rela-
tions between products and actions creating new 
opportunities, from the confusing and entangled 
reality unexpected synapses can emerge, fi g1.

When the unreal of a certain rumor “forces” 
the border of reality, new needs can emerge, and 
solutions eff orts driven by the anxiety of accom-
plishing a vision, although fake, can bend the 
limits of what it was previously achievable.  of 
what it was previously achievable. 

In the normal fl ow of a design project, the-
re are vast varieties of connection and relations 
of methods, many of them forcing a standard 
structure of development.  Of those methods, the 
human-centered design (HCD) that attempts to 
develop solutions to problems by including the 
human perspective in all steps of the problem-
-solving process neglects the importance of myth 
and its place along the design project. That lack 
is one of the reasons why even in the fi rst decen-
nium of the XXI century society gets surprised by 
the myth eff ects on the cultural and social fabric.  

For consumers, this time frame is the era of 
the unfi nished. Full of products, supposedly de-
veloped to solve real problems, but often those, 
are empty areas, or unsolved situations genera-
ted by other products. A time well represented by 
the Sisyphus archetype, Sisyphus was punished 
for his self-aggrandizement and cunning and was 
forced to roll an enormous rock up a hill, only to 
see her hit him again, repeating this action for 
eternity. According to Simon (2007), the myth 
of Sisyphus symbolizes the archetypal process 
of becoming without the consolation of absolute 
achievement. 

 What was intended to achieve in this lear-
ning module? If typically a narrative belongs to 
the product strategy, what to expect when the 
product design comes from a myth narrative? 
Even the most scientifi c mind is shaped by sto-
ries, as written by Mercier and Sperber (2017) 
Reason is an adaptation to the hyper-social ni-

che humans have evolved for themselves. 
The structure of a language determines 
not only thought but also reality itself 
(Chomsky, 2002), therefore the language 
that we use shapes our reality (Whorf & 
Carrol, 1956). 

In the second decade of the XXI cen-
tury, the world lives dominated by the 
“surprising” eff ect of the aesthetic of the 
false propelled by the eff ect of fake news, 
a probable consequence of a culture built 

Fig1 – Graphic representa� on of the concept of entangled reality, whe-
re new opportuni� es can emerge.

Fig. 2 – Example of a fake product, the Re-35 (h� p://re35.
net/), designed by the company Rogge & Po� , the company 
“invented” the “product” because it was something, that they 
and many others had wished for a long � me.
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fi g 3. Una� ributed. Depart de la 
Harpie ou monstre amphibie de 
Cadix pour être conduite au roi 
et à la famille royale d Espagne 
Cet Animal fut pris sur les bords 
du Lac de Fagua... : [estampe], 
[1784]. 1 est. : eau-forte ; 32 x 46 
cm (f.) No� ce et cote du catalo-
gue de la Bibliothèque na� onale 
de France A Paris. h� ps://purl.
stanford.edu/vp610gx6753. 
(accessed 2017-12-9)

over an endless cycle of unfi nished products. Ac-
cording to Naugrette (2016) to the Greek philo-
sopher Socrates, there is a distinction between 
the “true-false” and the false fi ctive, “who is in 
words”. The false exists both in reality: it is the 
true-false, the natural lie, and its artistic recrea-
tion:  the false, the false stories, and the lie of art. 
The second decade of the XXI century, due to the 
society of image, experiences the mix of the two 
values, indistinguishable in the communication 
noise around consumers.

Accordingly, with Darton (2017) the produc-
tion of fake, false, semi-false and true fragments 
are already ancient, for example, its reach in 
London, from the eighteenth century. In 1788, 
London had ten diaries, eight tri-weekly, and 
nine weekly papers, and their stories used to be 
only one paragraph. The “paragraph men” would 
collect gossip in cafes, scribble a few sentences 
on a piece of paper, and give the text into printer 
editors, which often placed it in the next availa-
ble space of a type column on a compound stone. 
Some men of the paragraph received payment for 
their work; some merely contented themselves 
with manipulating public opinion for or against a 
public fi gure, a play, 
or a book. The fake 
new contributed to 
exaggerations and 
truth distortions in 
the mind of the lis-
teners and propaga-
tors of those sources, 
infl ating the folklore 
imagination, fi g. 3.

The concept of post-truth instead of being 
turned away must be understood and its particu-
larities explored in their reach when facing the 
problems related to the design project. Renown 
project managers such as Steve Jobs applied ac-
cordingly by Issacson (2011), what we could of 
“distortion fi eld,” that could be described as a 
confounding mélange of a charismatic rhetorical 
style, indomitable will, and eagerness to bend 
any fact to fi t the purpose at hand. A way to assert 
something be it a fact about world history or a re-
counting of who suggested an idea at a meeting, 
without even considering the truth, allowing who 
uses this technic to con people into believing that 
vision, because that person has embraced and in-
ternalized it.

For Kendall (2015) rumors start ‘when a 
group of early movers say or do something, and 
other people follow their signal. As a rumor is pas-
sed on, it gets modifi ed. Some form of ‘evidence’ 
may be added, or it may be reformulated and re-
-expressed. Consumers may challenge its credi-
bility through argument or new information. As 
the rumor evolves, the most adjusted forms of 
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the rumor, adapted to the cultural fabric, spread 
the furthest and longest. In this scenario brands 
need to fi nd a position, on an information meme-
tic media system composed by word of mouth; 
fashion; trends; imitation; fl attery; truths; half-
-truths; rumor; panic; entertainment; news; de-
als; alerts; brands; friendships; passions; tastes 
and memories.

Accordingly, with East et al. ( 2013) Ru-
mours can also be unverifi ed topical beliefs that 
circulate among people. Rumours may be based 
on hope, fear or hatred and may involve claims 
about conspiracies or dangers.

The Internet provides a platform for the ra-
pid circulation of rumors, and many companies 
have suff ered from this hazard. The fi nancial 
marketplace is particularly susceptible to rumor, 
uncertainty, credibility and personal relevan-
ce are the primary drivers of stories, which will 
spread faster in contexts of high anxiety.  

The authors Boyd and Zawisza (2016), argue 
that one of the exciting but challenging issues in 
brand management entails consumer response 
to brand rumors. The diffi  culty in addressing 
those rumors is that consumers report univer-
sally low belief in them and claim that their at-
titudes about the brand are unchanged by these 
messages. However, the post-exposure behavior, 
the behavior demonstrated after the exposition 
to those messages, exhibited by most consumers 
shows an apparent avoidance of the aff ected 
brand, despite explicit disbelief. Rumours, even 
though not believed to be true when initially re-
ceived by individuals, might aff ect judgments 
when recalled at the time a brand is being evalu-
ated, through an implicit way. At the same time, 
the explicit processing of brand rumors can in-
volve truth verifi cation.  However, if consumers 
lack the motivation to evaluate the truthfulness 
of incoming market-place information, they will 
not reject dubious information.

The refutation strategy that aff ected brands 
tend to employ does not address the problem; 
in fact, refuting the rumor is the least effi  cient 
way to solve it. However, a strategy that involves 
exposing consumers to new information sugges-
tions about the negative contaminant is more 

benefi cial to the brand. The brand contaminant 
automatic association is quick to emerge and 
cannot vanish, but the positive nature of the new 
information about the contaminant allow to im-
prove implicit attitudes towards it signifi cantly 
and recovers the brand position.

Accordingly, with Kornberger (2010) Ru-
mor, word of mouth/mouse and viral marketing 
can be understood as important communication 
channels.” However, these new forms of peer-to-
-peer communication are hard to control. 

Social media develop stories that are told and 
re-told by community members. These stories 
constitute the meaning of the brand. The social 
construction of brand meaning by community 
members involves ‘accommodation, negotiation, 
text rejection, interpretation, evaluation, and use 
of communal symbol systems.’ This social cons-
truction creates the boundaries around brand 
blurry.  Nonconformist consumer practices mi-
ght well interfere with the strategy on what the 
offi  cial brand meaning should be.

Brand communities share a sense of moral 
responsibility in the form of obligations and du-
ties towards others.” The community shares kno-
wledge of what is the right thing to do and what 
not. By helping other users with broken or dandi-
fi ed material or providing advice on product use, 
community members help each other creating a 
perspective on how to consume a specifi c brand. 

Muniz and O’Guinn (2001) argue that bran-
ds are socially constructed through rituals, tradi-
tions, stories, and history enacted by a commu-
nity. In doing so, brands provide social structure 
between consumers and producers. While they 
provide meaning for the manufacturer, they off er 
social cohesion and identity for the community, 
and this idea implies that consumerism might 
not lead to an ever-more fragmented and atomi-
zed society.

But not all rumors can be portrayed as ne-
gative, Kimel and Pontevia (2007) found that 
roughly three-fi fths of rumors were negative, 
one-fi fth positive and one-fi fth neutral. They 
confi rmed that uncertainty, credibility, and im-
portance of the topic were the key factors in ru-
mor transmission.
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Accordingly, with Schiff man (2008), word of 
mouth may be uncontrollable, can be extreme-
ly useful, one problem that sometimes is over-
looked is the fact that informal communication 
is diffi  cult to control. Negative comments, fre-
quently in the form of rumors that are untrue, 
can sweep through the marketplace to the detri-
ment of a product.

New-product designers can take advanta-
ge of word-of-mouth communication possibili-
ties by intentionally designing products to have 
word-of-mouth potential. A new product should 
give customers something to talk about, and the-
refore can present a ‘buzz potential.’ Examples 
of the products and services that have had such 
word-of-mouth appeal include new generation 
digital devices and a host of other sought-after 
technologies and luxury brands. These high-de-
mand products have attained market share ad-
vantages because consumers are willing to ‘sell’ 
them to each other using word-of-mouth.

Audiovisual entertainment also appears to 
be a carrier in which word-of-mouth operates 
with some degree of regularity and a signifi cant 
level of impact. It is very common to be invol-
ved directly or overhear people discussing which 
fi lms they liked and which they advise others to 
miss. When informal word-of-mouth does not 
spontaneously emerge from the uniqueness of 
the product or its marketing strategy, brands try 
deliberately to stimulate or to simulate opinion 
leadership.

The nature of the Internet has inspired bran-
ds to expand opportunities to gain control of the 
process of word-of-mouth. Using platforms to 
generate buzz, working with agents who enjoy 
telling other consumers about a product that 
they have experienced. The objective of a promo-
tional strategy of stimulation is to run a direct 
communication program, through publicity and 
strategic communication that is interesting and 
informative to provoke consumers into discus-
sing the benefi ts of the product with others.

One of the most current medium for disse-
minating is the blog created by both consumers 
and companies.  Blogs have a huge impact on a 
company’s products. Specifi cally, when through 

reviews specifi c issues and weaknesses related to 
a product are raised and demonstrated. Compa-
nies benefi t from this fi lter; if blogger kept the 
pressure, companies are forced to exchange, re-
place or upgrade the product.

Accordingly, with Mourdoukoutas and Sio-
mkos (2010), products that become epidemics 
are innovative; they add consumer value to exis-
ting products, and they can stir up emotions. 
Innovations do not appeal equally to all users, 
some products categories are more susceptible to 
generate buzz about new products, because con-
sumers are curious by nature, always searching 
for something new, and diff erent to excite their 
lives. Others consumers can be more susceptible 
to new products because they better understand 
the advantages of innovations about existing 
products, and are ready to assume the risks asso-
ciated with the innovation adoption. A third cate-
gory related to consumers less susceptible to new 
products, due to their pragmatists, they tend to 
seek evidence that the new product is better than 
the product they already use. A fourth group is a 
less susceptible group to new products, because 
the consumers in it lack curiosity or because they 
feel entirely content with their lives, and therefo-
re, they are the wrong strategic target.

Design teachers can benefi t from these pers-
pectives because it allows experiencing new as-
pects in the development of a design project, na-
mely the project based on a story or rumor.

The problem to be solved deals with how ru-
mors and consequently myth play a role in a le-
arning module design focused on product design 
development.

Up to the time of conception of this learning 
module the authors did not fi nd published infor-
mation on this topic. Some companies develop 
test groups and test key concepts and products, 
but the applied methodologies used are diffi  cult 
to access.

Method
The main limitation in this LMD relates to 

students the knowledge of technological solu-
tions to build a credible solution and the obtai-
ned results from the diagnostic phase.
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The student feedback on a different way 
to interpret the “consumer” needs, what will 
happen when we as teachers change the pro-
ject structure?

The experimental learning module design 
(L.M.D) focused on the product development so-
lutions included a mixed strategy, with explicit 
and implicit levels. The module structure follo-
wed the DES method strategy.

The dramaturgical method applied was the 
“Dramaturgical E-learning Strategy (DES)” by 
Mödinger and Thissen (2004). Within DES, tasks 
are transformed into conscious and unconscious 
spheres of experience using a basic dramaturgi-
cal structure (i.e., exposition, confrontation, and 
solution), cryptic knowledge, and community 
(i.e., a social communicative context), fi g. 4. 

In the L.M.D perspective, the myth is a tool 
in finding new ways of ”teasing” new product 
solutions in the consumer perception.

The L.M.D. included nine in-person ses-
sions, with sessions of three hours each. The 
sessions were divided by; briefing presentation 
and discussion, scope of solutions (technolo-
gical, digital and portable solutions), search 
empty areas through diagnosis (how to simpli-
fy a strategy and clarify concepts of solutions), 
prototype application (3D simulation), social 
media platform dissemination and feedback 
insights. The L.M.D. was developed in a mixed 
strategy, constituted by online and in-person 
sessions.

The diagnosis involved the use of persona 

Fig 4.  Structure of Dramaturgical E-learning Strategy (DES)

method and was presented to students con-
cepts about the contemporary social and cul-
tural structure, specifically about the concept 
of punishment of Sisyphus.

The development of this learning module was 
important to test how students would react to a 
design oriented towards consumer expectations, 
but using a strategy where the rumor would serve 
in the leverage of expectations about a product 
that “could exist” attempts to perceive the impact 
perception of the perspective of what is a design 
project.

For the L.M.D. the project briefi ng started 
with the assumption that in the in neo-liberal lo-
gic, is possible to achieve the investment interest, 
even outside from direct networks of crowdfun-
ding, through the use of a myth approach to pro-
duct design.

Project development
When communicated crowdfunding platfor-

ms, a new product concept is just another project, 
outside and alone is a myth and holds a unique 
strength. The student proposal should structure 
the work in four areas; the product proposal, the 
product as a solution, communication, and the 
dramaturgic strategy. The dramaturgic strategy 
should include rumor and propagation of infor-
mation.

This concept was introduced regarding the 
need to reinterpret the standard notion of design, 
and each product is a new possibility, but also a 
new problem. The modern consumer is seduced 
with new “solution” products, supposedly deve-
loped to solve real problems but often unsolved 
questions generated by other products, which end 
up presenting more challenges to maintain and 
take care of causing enormous human wear. If a 
rumor is in the genesis of a product will it enter 
into the same cultural structure of consumption?

In the project briefi ng, students were asked 
to fi nd new product solutions. Students started to 
identify the problem or “empty areas” in daily life 
situations. Those empty areas relate to space whe-
re consumers don’t have a brand with the capacity 
to represent solutions and new concepts. Students 
started to defi ne scenarios where a semi-technolo-
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gical product could bring or solve that space. 
After that identifi cation, students focused their 

eff orts on the product solution, in the graphic si-
mulation and how it could communicate fast and 
straightforward solutions. That aspect is determi-
nant to amplify the myth, in the proposed solution 
but also in the applied structure. The new product 
concepts and brands trigger new associations, and 
in this perspective, the DES method works as a dis-
tributive concept through the L.M.D. 

In 2016 the concept (post-truth), which ac-
cording to the Oxford dictionary refers to deno-
ting circumstances in which objective facts are 
less influential in shaping public opinion that 

appeals to emotion and personal belief, was wi-
dely spoken.

Although focusing on the power of myth 
and its possibilities applied to Design, the 
L.M.D, through it implicit and explicit structu-
re, had also the purpose of helping students to 
differentiate between myth and rumor.

Results
  The project briefing resulted in four pro-

jects and from those, two stood out, one for its 
logic, the 4care, a badge that was meant to con-
trol the distance radius of anything or anyone 
relevant to the user, fig 5.

Fig 5. 4Care project concept developed by the students Cris� ana Mar� nho, Paulo Costa and Pedro Freitas.
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The second project, called “Swipe & charge” 
related to a system, which allowed the user throu-
gh a sticker charge a battery, the charge would be 
obtained from the mouse friction against a contact 
surface, fi g. 6.

When students experienced this L.M.D. pers-
pective, they were able to entangle the story within 
the product, instead of using only the narrative in 
an argumentation discussion on the project evalu-
ation. In some of the projects students ̀ recovered´ 
the product narrative obtained from a diagnosis 
phase to defend their proposal or to give a `com-
plete´ image of their project. Therefore the myth 
narrative “glued” the diff erent elements in the pro-
ject improving the student argumentation.

Educational projects work hand in hand with 
the cultural and social trends of a certain period. 
There is always present, implicitly, in a project brie-
fi ng a social and cultural perspective, what could 
be considered a consumer product culture. That 
perspective must be explained to students throu-
gh a structure and not only by the L.M.D contents. 
Altering the structure provides a diff erent reality in 
the learning experience and therefore new bounda-
ries to reason the project implications.

Each project proposal, beyond the landing pa-
ge, had their communication in an image social tool 
app, the discussion included memes or images of 
the product, after was retrieved statistical informa-
tion from the project response, applied only in qua-
litative terms in the project, to ascertain the feedba-
ck or interest of the web. Students could determine 
the impact of short messages and images about the 
product and feel the real impact of their communi-
cation, though, created for a fake product.

Making visible to students that the base 
structure of their project development changed, 
helped them understand the critical challenges 
of working with new consumer cultures. The 
focus that deals in reaching diff erent mindsets Fig 6. Swipe & charge concept, project developed by the students Ra-

quel Sa� ro, Ana Carvalho, Cá� a Lourenço and Soraia Lourenço.

Fig 7. Myth the glue of informa� on
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go beyond the use of new technology.  Was no-
ticeable that students developed faster insight 
solutions compared with standard methods. The 
use of dramaturgical structure allowed an ove-
rall consistency in the project. The workgroup 
achieved a successful post confrontation, making 
visible and making explicit the L.M.D implicit 
concepts on the structure of myth and the way it 
“glues” diff erent and even incongruent elements 
of a narrative. That fact was made true when 
using the deception trick and therefore reviving 
a limbic framework full of instinct and emotions. 

Confronted with the question if they would feel 
so engaged if they were asked to design a product 
concept that would contribute for users’ daily life in 
a scenario at choice, students answered that proba-
bly they would take more time and eff ort to get to 
similar insights obtained from this strategy.

The statement of one of the students summa-
rize one of the most interesting results of the pro-
ject, related to the structure of a non-linear track “…
when someone asks us to design a solution, some-
thing that would be a valuable contribution, we try 
to apply our best… but in a good way, in this project, 
apart from the good there is also a tricky side, and 
that feels something recovered from childhood and 
somehow more natural and human..”

Conclusion
The experimented LMD allows students to ex-

perience their work on implicit and explicit levels, 
the problem to solve but also the way they reason 
the structure applied in solving that particular 
question. There are still many prejudices on the 
use of a mixed strategy composed by design and 
the narrative most trivial tools such as the rumor 
on the project genesis. But what the experience and 
perception tells us is that these are the tools over-
looked by companies and by designers. In the mi-
ddle of the rubble of information, future designers 
must develop critical tools that allow them to detect 
trend fl uctuations and test diff erent strategies ac-
cordingly with those fl uctuations. Structuring the 
knowledge over false truths is a paradigm and also 
an overlooked element of human history, the expe-
rience is a contribution in how to reverse this nega-
tive characteristic of human nature and society, gi-

ving students the experience of evaluating feedback 
oriented to product proposals that were designed 
keeping in mind a specifi c problem and that when 
changing the platform to conduct the problem the 
path changes accordingly with that platform. The 
project edifi ed a structure over a “human” con-
dition and therefore circumvent argumentation 
problems and project support, taking advantage of 
that “weakness” to reorient the design, agglutinates 
elements creates a shaped memory, facilitated by 
myth and a less ephemeral existence.

The authors would like to acknowledge 
the contributions, cooperation, comments and su-
ggestions made by the students in the project.

40
ARTIGO



41
BrandTrends Journal ABRIL/2018

41
ARTIGO

Bibliographic references
A, K., & A.-F, A. (2007). Consumer response to 
marketplace rumors: an exploratory cross cultu-
ral analysis. In 36th EMAC Conference. Reykjavik, 
Iceland: Reykjavik University.

Burmester, M., Gerhard, D., & Thissen, F. (2006). 
Digital Game Based Learning: Proceedings of the 
4th International Symposium for Information De-
sign, 2nd of June 2005 at Stuttgart Media Univer-
sity. Stutgard: KIT Scientifi c Publishing.

Chomsky, N. (2002). Syntactic structures (2nd 
ed.). Berlin, New York: Mourton de Gruyter.

Darnton, R. (2017). The True History of Fake News. 
NYR. Retrieved 20 June 2017, from http://www.
nybooks.com/daily/2017/02/13/the-true-history-
-of-fake-news/

East, R., Wright, M., & Vanhuele, M. (2013). Consu-
mer Behaviour: Applications in Marketing. SAGE.

Isaacson, W. (2011). Steve Jobs. Simon and 
Schuster.

Jansson-Boyd, C., & Zawisza, M. (2016). Routledge 
International Handbook of Consumer Psychology. 
Routledge International Handbooks.

Jr., M., & O’Guinn, T. (2001). Brand Community. 
Journal Of Consumer Research, 27(4), 412-432.

Kendall, N. (2015). What is a 21st Century Brand?: 
New Thinking from the Next Generation of Agency 
Leaders. Kogan Page Publisher.

Kornberger, M. (2010). How Brands Transform 
Management and Lifestyle. Cambridge University 
Press.

Lupyan, G., & Ward, E. (2013). Language can boost 
otherwise unseen objects into visual awareness. 
PNAS - Proceedings Of The National Academy Of 
Sciences Of The United States Of America, 110(35), 
14196–14201.
Mccarthy, C. (2017). The Kekulé Problem - Where 

did language come from?. Nautilus. Retrieved 26 
September 2017, from http://nautil.us/issue/47/
consciousness/the-kekul-problem

Mercier, H., & Sperber, D. (2017). The enigma of re-
ason (1st ed.). Harvard: Harvard University Press.

Mourdoukoutas, P., & Siomkos, G. (2010). The 
Seven Principles of WOM and Buzz Marketing: 
Crossing the Tipping Point. Springer Science & 
Business Media.

Naugrette, C. (2016). L’esthétique théâtrale (3rd 
ed.). Armand Colin.

Schiff man, L., Hansen, H., & Kanuk, L. (2008). 
Consumer Behaviour: A European Outlook. Pear-
son Education.

Simon, E. (2007). The Myth of Sisyphus: Renais-
sance Theories of Human Perfectibility. Fairleigh 
Dickinson Univ Press.

Whorf, B., & Carrol, J. (1956). Language, Thought, 
and Reality. Selected writings of B.L. Whorf. Ca-
bridge, Massachusetts: M.I.T. Press.

Whorf, B., & Carrol, J. (1956). Language, Thou-
ght, and Reality. Selected writings of B.L. Whorf 
(1st ed.). Cambridge, Massachusetts: Cambridge, 
Mass. : M.I.T. Press.



42
BrandTrends Journal ABRIL/2018

42
ARTIGO

Brand Love: 
conjugated 
psychometric 
and biometric 
evaluation. 
What added value?

ARTIGO

Inês Oliveira  Gil1

Carlos Alves Rosa2



43
BrandTrends Journal ABRIL/2018

43
ARTIGO

Abstract:
Love is what brings us together – whether to-
wards people or objects. In fact, consumers can 
feel emotionally connected to brands and, in 
consequence, build deep and long-lasting rela-
tionships. They can also promote waves of mou-
th-to-mouth and brand advocacy. Being a spe-
cial feeling - and the goal of brand managers -, 
brand love is the subject that drives this article, 
which is part of the scientifi c areas of branding 
and neurosciences. This experimental study stri-
ves to aggregate a neuromarketing metric tech-
nique, biometrics, with psychometric measures 
of brand love, with the objective of investigating 
and clarifying if the biometric measures, conju-
gated with the traditional psychometric ones add 
accuracy and discrimination to the evaluation of 
attraction/satisfaction and loyalty (brand love) 
for brands. The experiment consists of a cross 
longitudinal case study applied by a quasi-ex-
perimental method, with a 2x2 post-hoc design, 
with two groups (experimental and control) of 
frequent customers of woman’s perfume brands. 
To the experimental group (ET), psychometric 
and biometric (eye tracking) evaluation measu-
res were applied, and to the control group (SET) 
psychometric measures only. The comparative 
results demonstrate the superiority of the conju-
gated measures (psychometric + biometric) for a 
more thorough and discriminated assessment of 
brand love. An original procedure for the com-
bined application of psychometric and biometric 
measures through an original operational scale 
by independent comparative indicators is also 
validated. Finally, a new scale of simplifi ed brand 
love measures (Brand Love 13+1) adapted for the 
Portuguese language is also experimentally vali-
dated.

Keywords: branding, neuromarketing, brand 
love, biometrics, psychometrics.

 

Resumo: 
O amor é o que nos une – seja a pessoas ou a 
objetos. Na verdade, os consumidores podem 
sentir-se emocionalmente ligados pelas marcas 
e, por consequência, construírem relacionamen-
tos profundos e duradouros. Podem também ser 
promotores de vagas de passa-a-palavra e de 
recomendação da marca. Sendo um sentimento 
especial, o brand love é o tema que impulsiona 
a presente investigação que se situa no campo 
científi co das ciências do consumo e dos proces-
sos de branding. 
O estudo procura aliar uma técnica de neuro-
marketing, biometria, juntamente com medidas 
psicométricas de brand love, com o objetivo de 
investigar e esclarecer se as medidas biométricas 
combinadas com as psicométricas tradicionais 
acrescentam maior discriminação e rigor à ava-
liação da atração/preferência, brand love, pelas 
marcas.
A investigação consiste num estudo de caso 
transversal aplicado pelo método quasi-experi-
mental com um desenho 2x2 post-hoc, com dois 
grupos de consumidores regulares (experimen-
tal e controlo) de marcas de perfumes femininos. 
Ao grupo experimental (ET) foram aplicadas 
medidas conjugadas de avaliação psicométri-
cas e biométricas (eye tracking), e ao grupo de 
controlo (SET) somente medidas psicométricas. 
Os resultados comparados indicam que se con-
fi rma a superioridade das medidas conjugadas 
(psicométricas+biométricas) para a aferição 
mais aprofundada e descriminada do brand love 
pelas marcas. Valida-se ainda um procedimento 
original para a aplicação conjugada de medidas 
psicométricas e biométricas através de uma es-
cala operacional por indicadores comparados 
independentes. Por último, valida-se experimen-
talmente uma nova escala de brand love simpli-
fi cada (Brand Love 13+1) adaptada para lingua 
portuguesa.

Palavras-chave: branding, neuromarketing, 
brand love, Biométricas, Psicométricas.
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Resumén: 
El amor es lo que nos une, ya sea a personas o a 
objetos. En realidad, los consumidores pueden 
sentirse emocionalmente ligados por las marcas 
y, por consiguiente, construir relaciones profun-
das y duraderas. También pueden ser promoto-
res de plazas de palabra y de recomendación de la 
marca. Siendo un sentimiento especial, el brand 
love es el tema que impulsa la presente investiga-
ción que se sitúa en el campo científi co de las cien-
cias del consumo y de los procesos de branding.
El estudio busca aliar una técnica de neuroma-
rketing, biometría, junto con medidas psicomé-
tricas de brand love, con el objetivo de investigar 
y aclarar si las medidas biométricas combinadas 
con las psicométricas tradicionales agregan mayor 
discriminación y rigor a la evaluación de la atrac-
ción / preferencia, brand love, por las marcas.
La investigación consiste en un estudio de caso 
transversal aplicado por el método cuali-experi-
mental con un diseño 2x2 post-hoc, con dos gru-
pos de consumidores regulares (experimental y 
control) de marcas de perfumes femeninos. En 
el grupo experimental (ET) se aplicaron medi-
das combinadas de evaluación psicométrica y 
biométrica (eye tracking), y al grupo de control 
(SET) solamente medidas psicométricas. Los 
resultados comparados indican que se confi rma 
la superioridad de las medidas conjugadas (psi-
cométricas + biométricas) para la medición más 
profunda y discriminada del brand love por las 
marcas. Se valida un procedimiento original para 
la aplicación combinada de medidas psicométri-
cas y biométricas a través de una escala opera-
tiva por indicadores comparados independien-
tes. Por último, validar experimentalmente una 
nueva gama simplifi cada de amor marca (Love 
Brand 13 + 1) adaptado a la lengua portuguesa.

Palabras-clave: branding, neuromarketing, 
brand love, Biométricas, Psicométricas.

1Masters Candidate in Design & Advertising - IADE – Universidade 
Europeia, Portugal - inesfgil@gmail.com
2PhD in Marketing - UNIDCOM, Data Mining Lab, IADE – Universi-
dade Europeia, Portugal - crosa@universidadeeuropeia.pt

Résumé:
L’amour est ce qui nous unit - soit à des person-
nes ou des objets. En fait, les consommateurs peu-
vent se sentir émotionnellement connectés par des 
marques et, par conséquent, d’établir des relations 
profondes et durables. Ils peuvent également être 
vagues promoteurs de mot d’ordre et la recomman-
dation de la marque. Être un sentiment spécial, 
l’amour de la marque est le thème qui anime cette 
recherche réside dans le domaine scientifi que des 
processus de consommation de la science et de la 
marque.
L’étude vise à combiner une technologie de neu-
romarketing, la biométrie, ainsi que des mesures 
psychométriques de l’amour de la marque, afi n 
d’enquêter et de préciser si les mesures biométri-
ques associées à psychométrique traditionnelle 
ajoutent une plus grande discrimination et de ri-
gueur à l’évaluation de l’attraction / préférence, 
l’amour de la marque, par les marques.
L’étude est une étude de cas en coupe transversa-
le appliquée par un procédé de conception quali-
tative expérimentale avec un 2x2 post-hoc avec 
deux groupes de consommateurs réguliers (expé-
rimental et de contrôle) de marques de parfums. 
Dans le groupe expérimental (ET) des mesures 
psychométriques conjugués ont été appliquées et 
de l’évaluation biométrique (suivi des yeux), et le 
groupe témoin (SET) que des mesures psychomé-
triques. Les résultats comparatifs indiquent que 
confi rme la supériorité des mesures combinées 
(biométrique psychométriques +) pour une évalu-
ation plus poussée et discriminé aimer la marque 
par marque. Il valide également une procédure 
unique pour l’application combinée des mesures 
psychométriques et biométriques sur une série 
d’indicateurs de fonctionnement par rapport in-
dépendant. Enfi n, valider expérimentalement une 
nouvelle gamme simplifi ée de l’amour de la marque 
(Love Marque 13 + 1) adapté à la langue portugaise.

Mots-clés: branding, neuromarketing, amour 
de marque, biométrique, psychométrique.
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Introduction 
Today, we are faced with a much more de-

manding and informed consumer due to the 
bombardment of brands that try to dispute our 
day-after-day attention. One of the main roles 
of marketers is to have an in-depth knowledge 
of the needs and desires of consumers to build a 
deep and lasting relationship between the con-
sumer and the brand. In this sense, companies 
tend to be more concerned with satisfaction me-
asurement systems, a key factor linked to consu-
mer loyalty. However, some authors assert that 
consumer satisfaction is not enough to maintain 
brand loyalty (Carroll & Ahuvia, 2006; Kim, 
Jolly, & Fairhurst, 2010).

Faced with much more refl ected buying in-
tentions brands look for strategies with a predo-
minance of strong emotional connections with 
their consumers. Thus, creating an emotional 
connection with brands is considered to be a key 
factor in brand management (Malär, Krohmer, 
Hoyer, & Nyff enegger, 2011). 

After having been demonstrated that consu-
mers develop feelings of love for the brand (e.g. 
brand love), in addition to interpersonal rela-
tionships, Carrol and Ahuvia (2006) defi ned this 
concept as “the degree of passionate emotional 
attachment that a satisfi ed consumer has for a 
Brand in particular “(Carrol and Ahuvia, 2006, 
p.81). This love is a feeling that connects consu-
mers to brands and that can also be determinant 
for well-being and life satisfaction. 

Today, companies know in detail the consu-
mers´ minds, managing to decipher their streng-
ths and weaknesses. With the technological ad-
vances the new tools and the in-depth research 
of consumer behavior, conjugating cognitive 
psychology and neuroscience, it is possible for 
marketers to discover the deepest of consumers’ 
minds. Neurosciences study the nervous system, 
its molecular and biochemical compositions, as 
the diff erent manifestations through behaviors, 
emotions, cognition and psychic (Trindade, 
2004). Along with the neurosciences, a new fi eld 
of marketing arises: neuromarketing, which stu-
dies the essence of consumer behavior, mostly 
based on their unconscious actions.

Thus, marketers collect and analyze vast 
digital references (e.g. big data), for example 
through loyalty cards and credit cards move-
ments when paying and/or the internet landin-
gs for the consultations of products or services. 
With this valued information, brands can deli-
neate and determine objectives and thus off er 
consumers tailor-made deals to the individual’s 
psychological profi les.

According to Martin Lindstrom (2011), bran-
ds know what inspires, soothes, scares and se-
duces its consumers. “Which makes us feel more 
confi dent, more loved, more secure, more nostal-
gic, which gives us greater spiritual fulfi llment.”

A Brand is primarily a mental representa-
tion, a consumer perception whereas a product 
is an object produced in a factory or a service. 
Brands go far beyond a simple name or logo, but 
represent something that allows companies to di-
ff erentiate from other competitors. A brand can 
be something tangible: a product, a service, or 
even a person or a place; or it can also be some-
thing intangible that diff erentiates itself through 
the sensations and emotions provoking positive 
states of mind that satisfy needs and desires and 
generates customer loyalty.

The Brand Love concept
Today, endowing brands with an emotio-

nal load is most often presented as one of the 
key factors driving successful marketing stra-
tegies (Thompson, Rindfl eisch & Arsel, 2005). 
Can people genuinely fall in love with a brand 
by developing deep feelings like interpersonal 
relationships?

Many authors have argued that the strong 
emotional attachment that many consumers fe-
el about brands or may feel, is strong enough to 
be considered love (Roberts, 2005). However, 
Carrol and Ahuvia (2006) warn that this feeling 
for brands is much more intense than a simple 
liking, although it is diff erent from the feeling of 
an interpersonal relationship established with 
another person. 

Love is the deepest feeling and the most di-
ffi  cult to explain (Correia Loureiro & Kaufmann, 
2012). Love is desire. Love for any person or any 
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brand is instinctive and sometimes unconscious. 
Brands can transmit diff erent emotions to a mul-
tiplicity of consumers, and can be compared to 
people, since they also have a physique, a DNA, a 
character, and a personality of their own. Hence 
it is possible to convey and prevail certain po-
sitive feelings towards brands of products and 
services.

Love is a sacred feeling and one must accept 
that it is possible for people to love things other 
than people. It is known that 70 per cent of in-
dividuals consider to genuinely love something 
other than another person (Ahuvia, Batra, & Ba-
gozzi, 2009). Carroll and Ahuvia (2006) defi ne 
brand love as “a way of measuring the emotional 
connection between a consumer and a brand, 
which leads to a sense of love” which includes 
brand passion, brand attachment and positive 
of the representation of a brand “. In this sen-
se, brand love can be considered a relatively new 
marketing concept for assessing consumer sa-
tisfaction (i.e. happiness) and loyalty. This type 
of consumer reveals high levels of loyalty and a 
positive predisposition to recommend the brand 
(Albert and Merunka, 2013). Brand love is an ex-
tremely positive and aff ectionate attitude towar-
ds a brand, which leads to a very strong link. 

The love of the brand is theoretically based 
on the Triangular Theory of Love (Intimacy, Pas-
sion and Commitment), of Stenberg, 1998. Love 
for the brand conveys itself as a form of full satis-
faction, and love is an answer experienced only 
by some and not all satisfi ed consumers. Howe-
ver, it is noteworthy that love of brand and sa-
tisfaction are not at all synonymous though they 
are sometimes confused. Brand love stands out 
for the aff ective nature, while satisfaction is ge-
nerally conceptualized as cognitive thinking. On 
the other hand, this feeling of consumer love for 
the brand is the result of a long-term relationship 
experiencing an emotional response in the absen-
ce of cognition and satisfaction is the result of a 
transaction allied to the paradigm of expectation 
and reconfi rmation. This love declares true love: 
“I love this brand!” And involves the integration of 
the brand into the social identity of the consumer.
In this sense, it can be guaranteed that brand lo-
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ve is essential for understanding and segmenting 
consumer behavior.

According to Ahuvia et al. (2009), there are 
seven dimensions related to brand love: (1) high 
quality; (2) identity-brand interconnection - whi-
ch includes the strength of the attitude towards 
the brand; (3) passion-driven behaviors - such 
as desire to use and involvement in the past; (4) 
positive emotional attachment; (5) the long-term 
relationship; (6) the feeling of anguish anticipa-
ted by a possible separation; (7) loyalty, word-of-
-mouth, and resistance to negative information.

It comes across the contrast between emo-
tion and love relationship. On the one hand, 
brand love can be considered an emotion (Carroll 
and Ahuvia, 2006), but, on the other hand, it can 
be interpret as a relationship (Batra, Ahuvia, & 
Bagozzi, 2012). Love defi ned as emotion is a uni-
que and aff ective feeling but with little duration 
when compared to love as a relationship invol-
ving long-term aff ective and cognitive behavior. 
Brand love is, therefore, a relatively recent con-
cept in marketing, dealing with conscious and 
unconscious consumer levels, with a high degree 
of complexity and diversity, which still requires 
scientifi c consolidation.

The question arises as to whether it is pos-
sible for people to genuinely fall in love with a 
brand by developing feelings as deep as those of 
interpersonal relationships. A diversity of au-
thors confi rms that there is indeed a strong fe-
eling that can be considered love, a strong emo-
tional attachment that consumers feel or may 
feel by brands (Roberts, 2005). Today, many of 
interpersonal relationships are established and 
conveyed through the brands, certain mythical 
stories that convey to consumers a deep emotio-
nal state of desire, intimate and romantic con-
nection (Rosa, 2016).

The Brand love measurement
Psychometry is a specialized branch of 

psychology that is oriented to the measurement 
of psychic processes, developing tests of psycho-
logical evaluation, and applying statistical and 
mathematical knowledge to psychology. That is, 
psychometry is based on the theory of measu-
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rement in sciences to explain the responses gi-
ven by the subjects to a variety of tasks and thus 
propose techniques of measurement of mental 
processes mainly of a conscious order, through 
standardized instruments (e.g. questionnaires 
and other scales).

With the recent technological advances and 
the continuous development of the neuroscien-
ces applied through neuromarketing about the 
functioning of the human brain, the understan-
ding of the emotional factors of an essentially 
unconscious order, became of paramount impor-
tance to marketing sciences.

Some of the most known and important me-
thods used in these studies are:

- Functional Magnetic Resonance (fMRI), 
a method that measures, in various parts of the 
brain, the change of activity, observing the level 
of oxygenation of the cerebral fl ows;

- Electroencephalogram (EEG), the oldest 
method that measures the variation of the elec-
trical activity of the brain environment;

- Facial Recognition, a method that is based 
on the analysis of emotions through facial expres-
sions;

- Biometric sensors, used to measure heart 
rate, skin conductance and respiratory rate;

- Positron emission tomography (PET), a 
method that obtains informative images about 
the functional state of the organs;

Eye-Tracking, which observes behavior and 
visual attention.

Research question and hypothesis
To better understand the problematic, the 

following comprehensive research basic ques-
tion was considered:

RQ: Will biometric measures per se and 
when conjugated with psychometric measures 
for the measurement of brand preferences and 
attraction, add signifi cant accuracy and discri-
mination to these measurements?

In response, the following fi rst level research 
hypotheses were raised:

H1: Psychometric measures when coupled 
with biometrics compared to psychometric me-
asures alone, measure more accurately brand 

love and the degree of consumer feelings for 
women’s perfume brands;

H2: Biometric measures by eye-tracking 
allow to obtain an independent scale of magni-
tude of consumers’ unconscious preferences for 
feminine perfumery brands;

H3: Psychometric measures alone measu-
re, with less discrimination than the conjugated 
measures, the degree of attraction of consumers 
to the brands of feminine perfumery.

Research methodology  
Given the complexity of the Brand Love con-

cept measurement, the research methodology 
was developed according to a case study under 
an experimental plan. 

The experiment consisted of a study of six 
pre-selected (through an exploratory previous 
phase) perfume brands, applied under fully con-
trolled exogenous conditions by a quasi-experi-
mental method, with a 2x2 post-hoc design, with 
two symmetrical groups (experimental and con-
trol) of a convenience sample of frequent consu-
mers of woman’s perfume brands. 

The experimental procedures and ins-
truments

The experimental group (ET), was subjec-
ted to both measures of psychometric nature 
(BL13+1 scale) and of biometric nature (eye tra-
cker with 6-logotype cards stimulus); and the 
control group (SET) was only subjected to the 
psychometric measures (BL13+1 scale). For the 
psychometric evaluation, a pre-tested version of 
the validated Brand Love 13 scale (Bagozzi et al., 
2016) was applied - adapted for the Portuguese 
language incorporating an additional item (de-
gree of feelings), with 7-point intensity (1=None 
to 7=Totally) Likert-type interval item scales. 
This questionnaire (scale) version designated 
BL13+1, was pre-tested (alpha=0,86) and resul-
ted from an exploratory research previous phase 
with the target consumers (e.g. young women 
user of perfume). For the biometric evaluation, 
an Eye-tracking device (Tobii T120/Studio) in-
corporated with a computer screen presentation 
of six sequences in random order of cards with 



48
BrandTrends Journal ABRIL/2018

representation of 6 brand logotypes each, was 
used for collecting two key indicators: (1) num-
ber of fi xations and (2) length of fi xations, as 
partially exemplifi ed in fi gure 1.

An Alpha Cronbach reliability test was per-
formed to the new psychometric instrument 
(Brand love 13+1), showing a good internal con-
sistency value (alpha standardized= 0.858) thus 
internally validating the scale.

The experimental sample (n=30) was sub-
jected to individually face-to-face interviews in 
two diff erent moments: (a) fi rst the stimuli of the 
pre-selected brands (six cards with logos in rota-
ting layout sequences, in order to diminish order 
eff ects bias); followed by (b) a psychometric ins-
trument Brand love 13+1 (a 14 item questionnai-
re with  7point Likert-type scales, with a prelimi-
nary fi lter items for determining the respondent 
age profi le and brand preference – chosen from 
the 6 pre-determined brand logotypes). 

The preferences, for each group show the 
following results, according to table 1.

Of the six pre-selected brands - during an 
exploratory qualitative research phase -, DIOR 
and DKNY are the most preferred globally. In the 
experimental group (ET), which used biometric 
measurements in conjunction with psychome-
tric measures, the DIOR brand obtained 46.7% 
of preferences, compared to 20% in the control 
group (SET). However, the second most prefer-
red brand, DKNY, obtained similar scores in bo-
th groups (33.3%). This preliminary analysis em-
pirically demonstrates a consistency with respect 
to the stimuli used, since there are no signifi cant 
diff erences in the preference / prior perception 
of the marks, regardless of the experimental 
groups.

Causality analysis of the psychometric 
variate

An analysis of the global causality of the 
psychometric variate applied by the new psycho-
metric scale (Brand Love 13+1) to both experi-
mental groups (n = 30) was performed in order 
to reveal the explanatory power of the psychome-
tric instrument and the detail of the intervariable 
causal relationship (e.g. between the thirteen in-
dependent variables for brand love assessment, 
and the dependent variable “Degree of Feelings”).

A linear multiple regression was performed 
under the following equation: VD = k + VI1 + VI2 
... + Vin; according to a stepwise method. The re-
gression model is statistically signifi cant (Z (26) 
= 26,172; p <.001) and the collinearity values and 
the residuals of the model do not indicate inva-
lid parameters. The model explains an important 
part (72.3%) of the total variance of the “Degree 
of Feelings” (adjusted R2 = 0.723). The variation 
of the “Degree of Feelings” (for the preferred 
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Figure 1- Example of a sequence of the s� mulus for the Eye-tracking

Table 1 – Brand preference according to experimental groups
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brand) is signifi cantly determined by only a set 
of 3 predictor variables (from  the 13  items in 
the model): “I will use the brand for a long time” 
(standardized coeffi  cient of B = 0.650, t = 5.491, 
sig = 0.000); “I would feel anxiety (if I couldn´t 
use the brand)” (standardized coeffi  cient of B = 
0.537, t = 4.594, sig = 0.000); “I feel emotionally 
attached to the brand” (B = -0.268, t = -2.154, 
sig = 0.041).

Intergroup analysis of the biometric and 
psychometric variates
Data calculations procedures

“The biometric data collected was fi rst sub-
jected” to an arithmetic transformation, simi-
lar to a Z standardization, 
which made the units of 
measurement comparable. 
Thus, the calculation of the 
scores was processed accor-
ding to the following classi-
fi cation: (a) the duration 
(seconds) of the fi xation on 
each of the logotypes; and 
(b) the absolute number of 
fi xations for each of the lo-
gotypes, as in table 2.

According to this empi-
rical method, for each sub-

ject (of the ET experimental group) submitted to 
the eye-tracking procedure it was calculated the 
sum of points that could be obtained after the vi-

sualization of each of the six stimulus cards with 
the brands´ logotypes, which could vary between 
a maximum score of 36 points (6 points x 6 car-
ds) and minimum of 6 points (1 point x 6 cards). 
Thus, the percentage (relative frequencies) of 
the total score obtained by each brand was cal-
culated based on a maximum total score possible 
(=36 points), for each of the eye tracking measu-
res. Then, a new artifi cial variable was calculated 
- designated Visual Fixation – by averaging the 
sum of scores (of the fi xations duration in secon-
ds + the absolute number of fi xations). This way, 
this original aggregated measure allows to obtain 
a joint unique score for the biometric measures, 
as shown in fi gure2.

Similarly, for the psychometric measures the 
scores obtained allowed to determine for each brand 
a maximum aggregate average score, varying from a 
maximum of 7 points to a minimum of 1 point (ba-
sed on the scales, of 1 to 7, applied by the items of the 
BL13+1 instrument). The average scores eff ectively 
obtained by each brand were then calculated in re-
lation to this theoretical maximum total (=7 points), 
resulting in the relative frequencies (percentage) for 
each of the brands, which allowed its overall ranking.
All measures were therefore empirically standardi-
zed (i.e. all transformed into the same measuring 
unit) allowing for direct objective comparisons, and 
for the brands´ preference ranking, and for further 
correlational calculations, as shown in fi gure3, and 
summarized in table 3.

Table 2- rank scores obtained by Eye-tracking measures

Figure2 – Biometric Eye-tracking measures for the ET experimental 
group
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To be noted that the correlation between the 
two biometric measures is positive and very strong 
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Figure3 – Psychometric BLove measures for both experimental and control groups

Table 3- Biometric and Psychometric compared measures and intercor-
rela� ons
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(Pearson = 0.98); and that the correlation between 
experimental groups series is also positive but mo-
derate (Pearson=0,51), which can also prove the re-
lative independency of the groups within the experi-
ment, thus giving it further validation. It should also 
be noted that the combined measures (biometric 
+ psychometric) allow to obtain a higher discrimi-
nation of the content of preferences for each brand 
under study. This fact is demonstrated by the diff e-
rences of intergroup scores.

Discussion
The objective of this experimental study was at-

tained, as to investigate and clarify whether the bio-
metric measurements conjugated with the psycho-
metric ones, add more rigor and discrimination to 
the evaluation of the attraction/preference for a 
brand, that is of the Brand Love for feminine perfu-
mery brands.

The hypothesis tests confi rm all the empirically 
developed research problematic, as in table 4

In view of the results it can be argued that the 
basic research question raised was answered: Will 
biometric measures per se and when conjugated 
with psychometric measures, for the measure-
ment of brand preferences and attraction, add 
signifi cant accuracy and discrimination to these 
measurements? 

However, it must be noted that although it is 
believed that most of consumption decisions are 
rational and conscious, our brain is normally condi-
tioned by our emotions just before we become awa-
re of the decision that we think are purely rational. 

Table 4- Hypothesis valida� on summary

To understand consumer behavior and analyze the 
“consumption logic” - subconscious thoughts, feelin-
gs, and desires that drive purchasing decisions - neu-
romarketing emerges as a union between marketing 
and science (Lindstrom, 2011). According to neuro-
logists, most buying decisions are made unconsciou-
sly and can impact individuals with positive memo-
ries, emotions, and experiences. 

As for the eye-tracking measures applied. It can 
be argued that at least a quarter of the normal brain’s 
volume refers to the processing and integration of 
visual images, which makes vision a fundamental 
sense for the human being, because it can occupy an 
area larger than the other senses. Vision is the most 
used meaning in marketing, justifying that more 
than 80per cent of communications are made throu-
gh this meaning (Shabgou & Daryani, 2014). 

Finally, it can also be argued that considering 
that brands can transmit diff erent emotions to 
consumers and that Brand Love according to Car-
roll and Ahuvia (2006) is “a way of measuring the 

emotional connection between a consumer and 
a brand, which leads to a sense of love, including 
passion, for the brand, attachment to the brand 
and positive evaluation of the brand.”. The mea-
surement of this emotional concept for discerning 
customer satisfaction and loyalty to brands seems 
to be adequate and innovative since it validated 
to the Portuguese language a long-established 
measurement scale. Further, a new determinant 
set of aspects was revealed for Brand Love mea-
surement: “Degree of Feelings” signifi cantly and 
strongly explained by the factors: “I will use the 
brand for a long time”; “I would feel anxiety (if I 
couldn´t use the brand)”;  and “I feel emotionally 

attached to the brand”.
The diff erences in intergroup scores are the key 

to proving that biometrics coupled with psychome-
trics allows for greater rigor and greater discrimina-
tion about brand love manifested on brands. Thus, 
it is also conclusive that Brand Love measurement 
by psychometric measures alone are less discrimi-
nant, rigorous and informative than when both type 
of measures is combined (conjugated psychometric 
+ biometric). 

As for the conjugated measures (biometry + 
psychometry) the overall mean score attained rea-
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Resumo:
Até agora, o mundo acadêmico não estudou o 
papel principal que os gerentes de branding pro-
fi ssionais desempenham, pois no fi nal - e sem 
esquecer os juristas e especialistas em proprie-
dade industrial - eles são as pessoas que criam, 
desenvolvem e comunicam as marcas, tanto as 
marcas corporativas quanto as de produtos e ser-
viços. Neste artigo, propomos uma visão nova, 
refrescante e necessária sobre os parâmetros e 
critérios que alguns especialistas renomados de 
quatro campos profi ssionais diferentes conside-
raram sobre a disciplina de Naming. Por meio de 
uma pesquisa estruturada para 20 especialistas 
internacionais e espanhóis aclamados em bran-
ding e / ou nomenclatura corporativa, procura-
mos explorar as opiniões e visões dos especia-
listas criativos e gerentes de nomes sobre seus 
aspectos nevrálgicos. A pesquisa é estruturada 
em cinco blocos ou áreas temáticas de nomea-
ção para descobrir quais critérios denominativos 
são valorizados para a construção da identidade 
verbal das empresas e organizações pelos espe-
cialistas.

Palavras-chave: nome corporativo, nome da 
marca, empresa familiar, gerenciamento de mar-
ca, especialistas.

 

Abstract:
Until now, the academic world has not studied 
the major role which the professional branding 
managers play, since in the end —and without 
forgetting the jurists and experts in industrial 
property—, they are the persons who create, de-
velop and communicate the brand names, both 
the corporate brands and those of products and 
services. 
In this article, we propose a new, refreshing and 
necessary view about the parameters and crite-
ria which some renowned experts from four di-
ff erent professional fi elds have considered con-
cerning the discipline of Naming. By means of a 
structured survey to 20 acclaimed international 
and spanish experts in corporate branding and/
or naming, we seek to explore the opinions and 
visions of the creative experts and managers of 
names about their neuralgic aspects. The survey 
is structured into fi ve blocks or thematic areas 
of naming to fi nd out which denominative crite-
ria are valued for the construction of the verbal 
identity of the companies and organizations by 
the experts.

Keywords: Corporate name, brand name, fa-
mily business, brand management, experts.
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Resumén:
Until now, the academic world has not studied 
the major role which the professional branding 
managers play, since in the end —and without 
forgetting the jurists and experts in industrial 
property—, they are the persons who create, de-
velop and communicate the brand names, both 
the corporate brands and those of products and 
services. 
In this article, we propose a new, refreshing and 
necessary view about the parameters and crite-
ria which some renowned experts from four di-
ff erent professional fi elds have considered con-
cerning the discipline of Naming. By means of a 
structured survey to 20 acclaimed international 
and spanish experts in corporate branding and/
or naming, we seek to explore the opinions and 
visions of the creative experts and managers of 
names about their neuralgic aspects. The survey 
is structured into fi ve blocks or thematic areas 
of naming to fi nd out which denominative crite-
ria are valued for the construction of the verbal 
identity of the companies and organizations by 
the experts.

Palabras clave: Nombre corporativo, marca, 
empresa familiar, gestión de marca, expertos.

 

Résumé:
Jusqu’à présent, le monde académique n’a pas 
étudié le rôle majeur joué par les responsables de 
l’image de marque, puisqu’à la fi n - et sans oublier 
les juristes et les experts en propriété industrielle 
- ce sont eux qui créent, développent et commu-
niquent les marques, les marques d’entreprise et 
celles des produits et services. Dans cet article, 
nous proposons une nouvelle vue, rafraîchissan-
te et nécessaire sur les paramètres et les critères 
que certains experts renommés de quatre domai-
nes professionnels diff érents ont considérés con-
cernant la discipline de Naming. Au moyen d’une 
enquête structurée auprès de 20 experts inter-
nationaux et espagnols renommés dans l’image 
de marque et / ou le nom de l’entreprise, nous 
cherchons à explorer les opinions et visions des 
experts créatifs et des gestionnaires de noms sur 
leurs aspects névralgiques. L’enquête est struc-
turée en cinq blocs ou domaines thématiques de 
dénomination pour découvrir quels critères dé-
nominatifs sont évalués pour la construction de 
l’identité verbale des entreprises et des organisa-
tions par les experts.

Mots-clés: Nom d’entreprise, nom de marque, 
entreprise familiale, gestion de la marque, experts.
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consider what is the perception of naming by di-
ff erent groups of experts.

Among the criteria for naming, Pinillos in-
dicates that the individual name or patronymic 
name of the male or female founder is the most 
frequent. However what would the other crite-
ria be?: Patronymic or contractive (initials or 
acronyms)? Fantasy or toponymic? Initials or 
descriptive? Are they mutually exclusive or in-
terrelated elements? If the patronymic appears 
as an acronym, are we talking about initials or 
only the patronymic?

Theoretical framework
 The diff erent approaches of ‘naming’
It should be noted that the majority of the 

works about names are usually carried out un-
der linguistic, morphological or semantic prisms 
(Klink, 2000 and 2001; Chan and Huang, 2001; 
González-del Río and others, 2011); in philologi-
cal terms, a specifi c branch of lexicography: ono-
mastics and anthroponymy. 

The studies performed to date about the 
commercial brand names ─from linguistic ap-
proaches ─ do not usually establish diff erences 
between the corporate names ─the name of the 
company ─ and names of a product or service. 
Muzellec (2006) does focus on the diff erences 
between the brand names and the corporate na-
mes. However the most numerous studies are the 
ones which have an infl uence on the commercial 
function of the company name (in their link with 
the external public), while at the same time, they 
focus above all on the impact of the commercial 
relations of the brand name. Hence, a corporate 
name becomes the ideal vehicle to transmit spe-
cifi c corporate associations to their stake holders 
(parties aff ected by the company’s activities). 

Following the same author, the brand name 
is the basis on which the brand image is built 
(Aaker, 1991), and a corporate name is the vehicle 
which expresses the corporate associations to the 
customers (Brown and Dancin,1997; Dancin and 
Brown, 2002). Due to the above, Olivares (2011) 
points out that the use of the name or surname 
of the founder or family in the company name 
is perhaps the most common naming resource 

Introduction 
In a previous research (Pinillos, 2014) we 

found a basic problem: Naming has traditionally 
been done without criteria and in a familiar way. 
Naming must be considered as the professional 
fi eld which deals with verbal branding, the cre-
ation process and strategic management of the 
denominative universe and the verbal identity 
of the company, ranging from names and verbal 
identity parameters of the brand for products 
and/or services up to the specifi c name of the or-
ganization, and evidently, those of their affi  liate 
companies or divisions. However, we must con-
sider that none of the branding professionals and 
hardly any expert authors in naming pay atten-
tion to the diff erences or similarities between the 
corporate names and the brand names.

And what is the opinion of diverse experts 
about naming? Which is better, an acronym or 
a patronymic name? Questions which require 
prior clarifi cations. As noted by Olivares (2011), 
the name is the fi rst element of the brand iden-
tity (product brands and corporate identity or 
the company name), in any case, assisted by the 
visual element, although at times, the name is 
selected by graphic identifi cation (case of Nike). 
According to the experts from AEBRAND (Spa-
nish Association of Branding Companies) such 
as Bouanich (2016), the patronymic brands tend 
to decrease because there are increasingly fewer 
qualifi ed individuals to launch a product which 
bears their own name1. For Costa (2004), the 
name or verbal brand is the most frequently re-
peated commercial communication («what does 
not have a name does not exist. And the brand 
name makes its own vocation feasible, which is 
simultaneously communicational and transac-
tional»), something which other authors empha-
size such as Keller (2008), who considers it to 
be an extremely eff ective means of abbreviated 
communication.

Hence, how a company is named is essen-
tial information, what its reference brands are to 
promote its commercial impact, its target or tar-
get market. Let’s review, although briefl y, seve-
ral of the main classifi cations of naming so that 
based on the thesis by Pinillos (2014), we may 



58
BrandTrends Journal ABRIL/2018

in family businesses, however «if the founder 
possesses positive values and social recognition 
for the trademark, this will potentially increase 
the company’s reputation, if other factors remain 
constant (…) if the founder or any member of the 
family is involved in any “murky” aff air (…) the 
“good name” of the company will be directly har-
med».

Patronymics and family businesses
The inclusion of the own name or patronymic 

to a company business, for Kashmiri and Maha-
jan (2010), «represents a crucial form of trust, 
the name thus guarantees fame». According to 
Olivares, Benlloch and Pinillos (2015; 2016), 
upon observing the abundance of patronymics 
in the Spanish company:

(1) The patronymic is the category with the 
most denominative variants in the names of the 
Spanish family businesses.

(2) The denominative category in the names 
of the Spanish family businesses is presented in 
a non-exclusive or hybrid way with other cate-
gories. 

(3) The patronymic is presented in a direct or 
indirect, complete or contractive way.

The classic categories
Reviewing the bibliography, we note that 

the majority of authors (Fox, 2002; Kohli and 
LaBahn, 1997; Kohli and Suri, 2000; Mollerup, 
1998; Room, 1987; Swystun; 2008; Fontvila, 
2013; Olins, 2014) contemplate at least these ca-
tegories: patronymics or names of persons, to-
ponymics (or allusions to a place or to the genti-
lic), descriptive names (of the activity or sector), 
fantasy (creative, evocative, suggestive, etc.), 
with some variant (abstract, symbolic, etc.) and 
initials or acronyms (contractive or abbreviated 
with the above mentioned criteria). It can be ve-
rifi ed that no typology contemplates that someti-
mes people do not rely on only one creative mo-
tive, but several criteria can coexist in the same 
name. They are not exclusive categories.

For this reason, Pinillos (2016) recreated a 
new denominative classifi cation more in accor-
dance with the studied reality, which precisely 

contemplates this mixture. Hence, he develops a 
denominative taxonomy more nuanced in cate-
gories, especially considered for the scope of the 
family business but applicable to companies of 
another nature and to products or services and 
which is based on a survey to the experts.

Objectives and Hypothesis 
The main objective is to analyze all the essen-

tial questions about corporate names and their 
verbal criteria: evolution of the use of patrony-
mics, if the denomination aff ects in any way the 
general success of the companies, the naming as 
an important element for the commercial strate-
gies of If the name fulfi lls a more relevant func-
tion in family businesses than in non-relatives, 
if the use of surnames is a good criterion for na-
ming a family business, the assessment of the 
patronymic, toponymic, acronym and Fantasy 
or fi ction to name a family business, and so on.

As we explained previously, the experts in 
this fi eld do not establish substantial diff erences 
between the concepts of corporate naming and 
product naming. Based on this fact, we can de-
duce (1st hypothesis) that the vision of the name 
varies depending on the expert’s profi le, as is the 
case of the four profi les of the experts surveyed 
for the preparation of this article. Likewise, we 
can assume (2nd hypothesis) that the group of 
experts surveyed to a large degree tends to assess 
the category of names which we have categorized 
as fantasy or fi ction more than the remaining ca-
tegories, such as the patronymics. 

Methodology
To underpin the thematic basis of this study 

and after having carried out exhaustive resear-
ch based on the rare literature on our object of 
analysis in this article, we have consulted prima-
ry sources: recognized experts who work in the 
naming fi eld. We decided to use a meticulously 
prepared survey to cover practically all the essen-
tial questions about corporate names and their 
denominative criteria, since this involves a tool 
with proven eff ectiveness and ideal to success-
fully carry out this type or research through the 
statistical treatment of the obtained data.
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The Survey
The survey was prepared, comprised by 195 

questions2 structured in fi ve interrelated the-
matic blocks, measuring the experts’ opinions 
about the main questions of interest concerning 
the company name: 

(1) Name management and commercial and 
business success.

(2) Naming and the family business.
(3) Assessment about naming techniques 

and strategies. 
(4) Assessment about royal names.
(5) On-line and off -line naming.

The key questions included in these thema-
tic blocks deal with:  

(1) Concept and role of naming in the cur-
rent business context. 

(2) Name as the factor of a company’s suc-
cess. 

(3) Naming as a relevant factor for corpo-
rate strategy. 

(4) Naming as an important factor for com-
mercial strategy. 

(5) Naming and the family business. 
(6) If the name in the family businesses 

fulfi ls a more relevant function than the non-
-family businesses. 

(7) If the company name should aspire to 
geographical universality. 

(8) If the use of surnames is a good criteria 
or motivation to name a family business. 

(9) If the use of the founder’s name or sur-
name as the company name fulfi ls the strategic 
function to pay tribute to his/her legacy and 
take advantage of the reputational wealth of the 
founder or family. And if the name is a more im-
portant asset in family businesses than in non-
-family businesses. 

(10) Strategic criteria which motivate the 
name change in the family business. 

(11) What assessment do the experts make 
for the techniques and strategies of naming. 

(12) Opinion about the common denomina-
tive criteria in the family business. 

The Sample

The survey, prepared ex professo, was car-
ried out with 20 recognized international and na-
tional experts1 in branding and/or corporate na-
ming, segmented in four specialization profi les, 
foreseeing that there is not a univocal view about 
the object of the study, with nuances according to 
the perspective or profi le: 

(1) Academic scholars3.
(2) Jurists and experts in corporate law and 

in family business topics4.
(3) Branding and Naming Consultants and 

Marketing Managers5.
(4) Copywriters, designers and advertising 

agents6.

Specific variables handled in the study. 
An independent variable is one whose va-

lue does not depend on another variable: the 
ones considered as basic or crucial for this 
statistical research. A dependent value is one 
whose values depend on those taken by ano-
ther variable. In this field work, they are all ob-
servable response variables and influenced by 
the values of the independent variables men-
tioned above. Hence, the nominal-metric inte-
grates and measures three types of parameters 
or well differentiated variables: business, cor-
porate naming and linguistic variables.

The first two aspects belong to the strategic 
dimension of the name, in quantitative aspects 
─such as economic factors─ and qualitative as-
pects (the denominative homage to the respec-
tive founders). In relation to the parameters of 
the last variable, they would be included within 
the required approximation to the linguistic 
dimension of the name and they correspond 
only to the aspects of the use of grammar. 

The variables of the contemplated corpora-
te naming were:

(1) Patronymic (or matronymic) in a strict 
sense7

(2) Patronymic (or matronymic) honorary
(3) Patronymic (or matronymic) of syntag-

matic parentage
(4) Patronymic (or matronymic) acronym 

or covert
(5) Patronymic (or matronymic) alphanu-
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meric
(6) Strict toponymic
(7) Acronym or covert toponymic
(8) Topo-gentilic
(9) Fantasy or fiction name
(10) Descriptive name of the activity
The variables were mainly categorized ac-

cording to the values: no = 0 / yes = 1. However 
with a series of peculiarities which can be stu-
died under other parameters. Hence, although 
they are the topic of another potential article, 
as an example, we use the Fantasy or Fiction 
criteria, a delicate variable for its qualitative 
analysis and assessment, since in the creative 
field, the intersubjectivity could follow paths 
which are not necessarily convergent. The used 
criteria was that if one or two names (corporate 
or commercial) respond to the characteristics 
of the variable, we considered the nominal re-
gister of the fantasy or fiction (creative, origi-
nal or arbitrary name ─distant from any com-
mon name ─ and not necessarily derived from 
the semantic field of the noun). In the opposite 
case, if the names analysed in this category we-
re formed by any type of derivation of a pa-
tronymic, toponymic or matronymic or of their 
relation with the activity; we considered that 
this did not respond to what we understand by 
names of fantasy or fiction.

Results
The expert’s view 
In the following graph of our own prepa-

ration, we can view the evolution of the use of 
patronymics in the family business, analysed 
by 25-year periods, although the final period 
comprises a greater interval (since 1976). 

We verifi ed that the Spanish companies use 
increasingly more patronymics, in a country 
excessively dependent on the primary sector in 
most of the century, with a civil war and its res-
pective post-war (during World War II). The po-
licies by the Franco government at the end of the 
Fifties decade managed to activate the services 
sector and accordingly, the industry.

And what are the expert’s opinions about 
naming? The following graphic representations, 
of our own preparation, with a variable which 
allows us to notice, fi rst that by adding the two 
highest values of the scale, 70% of the surveyed 
parties consider that in some way, the name do-
es aff ect the general success of companies (here, 
there were no abstentions in the answers).

In addition, 90% of the experts consider na-
ming as an important element for the commer-
cial strategies of the companies (there were also 
no abstentions in the answers).
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Figure 1. General evolu� on of patronymic

Figure 2. Does the name aff ect the general success of the companies?

Figure 3. Is naming an important element for business strategies of 
companies?
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Furthermore, only 10% of experts quite agree 
or highly agree with the hypothesis that the name 
fulfi ls a more relevant function in family busines-
ses than in non-family businesses. 35% are only 
moderately convinced, but it draws our attention 
that 50% completely disagreed or quite disagreed 
with this statement. The abstentions of answers 
amounted to 5%. Do these results correspond to 
the praxis? In a family business which can use 
the same name for generations, the public highly 
values this intangible asset as a symbol of tradi-
tion and the guarantee of confi dence in its com-
mercial management.

Regarding whether or not the use of surna-
mes is a good criteria to name a family business, 
only 55% moderately agree. Only 10% quite agree 
and no one completely agrees. 

What about the use of the surname or na-
me as recognition or tribute to the founder? The 
majority ─60%─ do not completely agree or only 
slightly agree with this statement, compared with 
40% who moderately or almost completely agree. 
However no one fully or completely agrees.

What assessment (where 1 is the minimum 
value and 5 is the maximum value) do the experts 
provide to the patronymic criteria to name a fami-
ly business? Concerning 60% of the answers, the 
dominant result is a low assessment. Only 15% 
considered the option quite suitable to name a fa-
mily business, and 30% thought that it was very 
or quite unsuitable. In general, with an excessive 
dose of prudence and reserve, either they did not 
express an opinion about the topic or they are not 
in favor of this option for the small and medium 
family companies.

Figure 4. Does the name play a more relevant role in family businesses 
than in non-family fi rms?

Figure 6. Is the use of surnames a good criterion for naming a family 
business?

Figure 5. Is the use of surnames a good criterion for naming a family 
business? 

Figure 7. Patronymic. What assessment do the experts deserve the 
patronymic criterion for naming a family business?



62
BrandTrends Journal ABRIL/2018

What about the fantasy or fi ction names? 
Concerning 70% of the answers, we have an in-
termediate assessment of the experts (35%). Once 
again, they either did not express an opinion about 
the topic due to excessive prudence or reserve, or 
those who answered are quite in favor of these na-
mes for small and medium family businesses.

And what about the possibility of other op-
tions to name a company? With a highly mea-
ningful abstention of 40%, the experts provided a 
very discrete assessment in favour (30%), leading 
us to understand that there are more and diff erent 
options to name a family business, although none 
of the interviewed parties suggested any alterna-
tive in the optional comments section.

Regarding whether the inclusion of syntag-
mas such as “widow of”, “children of”, “successors 
of” or “heirs of” contribute value in the public, we 
verifi ed that a majority (85% adding the values 1 
and 2) completely or almost completely disagree.

And what about the toponymics? With the 
same abstentions as the former question (40%), 
we verifi ed results quite similar to those of the 
patronymics. Only 15%, considered them quite 
suitable, and none of them, very suitable. Appro-
ximately 35%, considered them very or quite un-
suitable.

The initials continue to provide even mo-
re accentuated results of signifi cant discredit on 
the part of experts. None of them considered the 
initials as the most suitable option, and only 5% 
think they are a quite suitable option. The absten-
tions were 40%.
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Figure 8. Toponymic. What value do the experts deserve the TOPONY-
MIC criterion for naming a family business?

Figure 10. Fantasy. What value do the experts deserve the FANTASY
 criterion for naming a family business?

Figure 9. Acronym. What value do the experts deserve the ACRONYM 
criterion for naming a family business?

Figure 11. And the possibility of other op� ons to name a company?
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Concerning whether the name is a more im-
portant asset in family businesses than in non-fa-
mily businesses, the experts were cautious: 40% 
only moderately agree and only 15% show quite 
agreement although not completely in favor. 45% 
do not share this affi  rmation.

Other parameters for the survey
In other relevant parameters, 50% of the sur-

veyed parties consider that the initials only pos-
sess a relative or moderate mnemonic eff ective-
ness, with an equally intermediate or debatable 
diff erentiating power. Likewise, 65% consider 
that, in line with what occurs with the initials 
but with greater agreement, the acronyms only 
maintain a relative or moderate mnemonic eff ec-
tiveness. And 60% consider that brevity is quite 

important to select a suitable name (only 10% 
believe the opposite). With regard to pregnancy 
(«quality of visual forms which capture the atten-
tion of the observer due to the simplicity, balance 
or stability of its structure»), a well-established 
concept used in the professional fi eld of graphic 
design; 85% consider it a mandatory condition to 
select a suitable name (no one, 0%, disagreed). 

The gurus of simplicity such as John Maeda 
consider that this constitutes a determining and 
unavoidable action principle in many fi elds of life 
and especially in business. For this reason, it is 
necessary not only to know the current theories 
of simplicity, but also to apply them, 80% (60 
and 20) consider this essential to select or cons-
truct a good brand name.

And the so-called «strategic coherence»? 
65% of the experts (55 and 10) agree that in or-
der to be coherent with the context, it is always 
necessary to select or build a good brand name 
with guarantees of success. Meanwhile, mnemo-
nics refers to the association procedure in order 
to easily remember something, an essential qua-
lity for every brand name which aspires to fulfi l 
its commercial function. And thus this is confi r-
med by 80% of the experts (50 and 30), with a 
practically unanimous criteria (only 20% of the 
intermediate assessments). 

And what about euphony, the proper com-
bination of the acoustic elements of the word or 
words? 80% (75 and 5) grant it a high value to 
select and/or construct a suitable brand name, 
which, if there is no opposing opinion, provides 
a signifi cantly unanimous criteria. 

And to facilitate the maximum legibility, pro-
nounceability and visibility of all brand names 
appears to be a logical and evident question: 95% 
(50 and 45) are in favor that the brand names 
are easily legible and pronounceable to obtain a 
higher level of recall of the potential recipients. 
Likewise, all brand names with aspirations to be 
launched in globalised markets must function 
properly at the international scale, hence 75% (45 
and 30) validates the spatial universality of the 
names. No one provided negative assessments. 

Every brand name with aspirations of per-
manence must equally consider the temporary 

Figure 12. Syntagma. Does the incorpora� on of phrases like “sons of”, 
“successors of” or “heirs of” add value to the corporate name?

Figure 13. Is the name a more important asset in family businesses than 
in non-family businesses?



64
BrandTrends Journal ABRIL/2018

64
ARTIGO

universality of the name, since the name more or 
less aspires to be imperishable. And the majori-
ty, 85% (55 and 30), support this at the time of 
selecting the most suitable option.

And as expected, 85% of the surveyed parties 
(60 and 25) highly agree or quite agree that an 
unsuitable name can weigh down or hinder new 
business opportunities. Finally, we recorded that 
an overwhelming majority (85%) consider that 
at present, creative names and/or fi ction names 
tend to be used more than proper names for tra-
ditional usage.

Responses by Sectors 
Academic scholars:
(1) Importance of the name as a factor whi-

ch aff ects the success: 60% quite agree or highly 
agree, without abstentions.

(2) Patronymics. 40% quite agree and 20% 
only moderately agree. 20% abstentions.

(3) Toponymics. The same assessments are 
exactly repeated.

(4) Initials. Low assessment: only 40% con-
sider them moderately recommendable. 20% 
abstentions.

(5) Fantasy or fi ction: 40% are highly or qui-
te in favor and 40% are moderately in favor. 20% 
abstentions.

Jurists and experts in corporate law:
(1) Importance of the name: 100% agree-

ment, perhaps due to the exhaustive knowledge 
of the legal and registry aspects of the brands.

(2) Patronymics: 50% assess it in a very ne-
gative way and only 25% in an intermediate way. 
25% abstentions.

(3) Toponymics: the same results.
(4) Initials: 75% assess it quite negative or 

highly negative. 25% abstentions.
(5) Fantasy or fi ction: the highest valued op-

tion, with 75% highly or quite in favor and 25% 
moderately in favor, without abstentions.

Branding Consultants and Marketing Ma-
nagers: 

(1) Importance of the name: 64% in favor, 
without abstentions.

(2) Patronymics: only 9% assessed it quite 

favorable and 27% in an intermediate way. 55% 
abstentions.

(3) Toponymics: only 9% assessed it quite 
favorable and 18% in an intermediate way. 55% 
abstentions.

(4) Initials: 9% assessed it quite favorable 
and 27% slightly favorable. 55% abstentions.

(5) Fantasy or fi ction: 36% are highly or quite 
in favor and 18% are moderately in favor. Howe-
ver with a signifi cant 46% abstentions. 

Copywriters, designers and advertising 
agents:

(1) Importance of the name: 75% quite agree, 
without abstentions.

(2) Patronymics: 50% highly against or quite 
against and the other 50% did not respond.

(3) Toponymics: identical results.
(4) Initials: the proportions were repeated.
(5) Fantasy or fi ction: 37% highly or quite in 

favor and 13% are moderately in favor, but with 
37% abstentions.

Conclusions and Implications
As the fi rst conclusion, a relevant discovery: 

the collectives directly involved in the naming 
preparation process are also the most critical 
concerning the criteria to name the family busi-
nesses, which responds to a clear logic of praxis. 

Regarding the fi rst hypothesis (the vision of 
the name varies depending on the expert’s pro-
fi le), the fantasy or fi ction criteria is the highest 
valued. However, if we understand this as a sy-
nonym of creativity and imagination compared 
with the merely descriptive, it is surprising that 
the profi les such as the copywriters (37%) and 
the branding consultants (36%) value this na-
me option so low in comparison with the jurists 
and experts in the legal fi eld. With regard to the 
patronymic names, it is the academic scholars 
who most appreciate this traditional naming op-
tion (40% quite agree and 20% only moderately 
agree). If due to reasons of extension, the mem-
bers of the profi les are necessarily reduced quan-
titatively but not qualitatively, and the academic 
scholars and the researchers are also who seem 
to be more in line with the reality of the current 
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naming criteria of the family businesses. 

Regarding the second hypothesis (the group 
of experts tends to assess the category of fantasy 
or fi ction names more than the remaining cate-
gories), we can verify in fi gure10 that only 20% 
of the experts give the maximum value (5 points) 
to the names of fantasy or fi ction, reason why the 
second hypothesis is refuted or invalidated.

However it is fi tting to add an additional 
refl ection about the underlying issue which we 
address in this article. In practice, above all when 
we refer to the scenario of company names, the 
namers have also been the individual employers, 
partners or the family as a whole, selecting this 
name by means of consensus or more or less re-
creational processes, with a participative or in-
clusive nature, which explains the generalized 
scarcity of consistent creative criteria (such as 
fantasy names) and likewise, this would explain 
the predominance of logical criteria such as the 
patronymic, toponymic or descriptive names of 
the business activity. 

In other words, the naming panorama of 
Spanish family companies corresponds more 
to logical than necessarily creative criteria. And 
this tells us more about employers and family 
businesses than the branding and naming con-
sultants. In the creation of the corporate name 
in Spain, the employers and the individual em-
ployers and their most intimate circle, partners 
and family members are the parties who have 
participated in this process. 

Notes
1. In http://aebrand.org/historias-de-mar-

cas/ - Conclusions -
2. The complete survey may be queried in the 

doctoral thesis.
3. Joan Costa, Honorary Doctorate (Doc-

tor Honoris Causa) by the Universitat Jaume 
I, writer, sociologist, University professor, cor-
porate consultant, business consultant and in-
ternational expert in global communication and 
branding. Juan Rey Fuentes, writer and PhD in 
Philology and Advertising. Rafael Alberto Pérez, 

Professor Emeritus of Advertising Strategy by the 
Complutense University and founder of FISEC 
(International Forum on Communication Stra-
tegies). Manuel Castilla, Director of the Chair in 
Family Business at the University of Granada.

4. Fernando Fernando López de Rego, la-
wyer, main Administrator of the Legal Unit for 
Directorate Generals, Cooperation and Foreign 
Relations of the European Commission and 
head of the Legal and Litigation Service of the 
Offi  ce for Harmonization in the Internal Market 
(OHIM, European Union Agency). Esperanza 
Gallego, Chaired Professor of Commercial Law 
of the University of Alicante. Enrique Martín, 
lawyer and managing partner of Ibídem Con-
sulting, a company specialized in marketing law 
and industrial property.

5. Luis Miguel Bernardos, Brand Project Ma-
nager of Villafañe y Asociados, and national and 
international branding consultant. Javier Gar-
cía, expert in strategic management of brands 
and intangible assets, University professor and 
founding partner of Nítida Branding. Nuria Vila, 
Brand Consultant and Head of the management 
and development of research projects and crea-
tion of new brands. Gabriela Salinas, Brand Con-
sultant and Intangible Assets Assessment, global 
brand manager of Deloitte, specialized in inter-
nal brand, brand measurement and assessment 
projects for internal and external customers 
member of the ISO PC231 International Com-
mittee, in charge of the standardization of brand 
assessment methodologies. Iván Díaz González, 
Branding Consultant at Morillas and Interbrand,  
specialist for Manchester Metropolitan Universi-
ty as well as Founder of The Branding Academy. 
Paul Marshall, International Branding Consul-
tant at Interbrand and  Creative Director at Gla-
zer Business & Brand Consultants. Paqui Antón, 
Marketing Manager of the Antón Comunicación 
Group. 

6. Fernando Beltrán, expert in product and 
service naming, as well as author, poet and phi-
lologist (he defi nes himself as a «namer»). Pepe 
Crespo, Employer and Professor at the CEU and 
at FUNDESEM. Alfonso Castroverde, entrepre-
neur and graphic designer, managing-partner of 
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CS: De uma forma sucinta, como apre-
senta o Discurso Forense? 

CRCC:
 Dentro dos estudos da linguagem, uma nova 

área se consolida a passos rápidos e abre espaços 
no mercado de trabalho para especialistas, mer-
cado este até agora muito restrito à atuação de 
profi ssionais de letras como professores/as e ou 
tradutores/as  - a Linguística Forense.

A Linguística Forense, advinda dos estudos 
discursivos em contextos profi ssionais,  é uma 
disciplina acadêmica recém criada, muito atuan-
te em países de língua inglesa. 

A Linguística Forense é a análise da lingua-
gem em todos os tipos de interação no contexto 
jurídico. O trabalho de linguistas forenses se de-
senvolve principalmente no estudo e análise das 
seguintes áreas:

- Linguagem e Direito 
A linguagem escrita de documentos jurídicos 

é o enfoque principal das pesquisas. Esta área 
analisa a linguagem legal e suas características 
peculiares, ou como podemos distinguir linguis-
ticamente, por exemplo ‘estatutos’ e ‘contratos’ 
de outros tipos de comunicação e também as 
questões relacionada a ‘branding’.

No  vasto mundo jurídico, muitos são os gê-
neros discursivos (ou tipos textuais)  e a análise 
destes gêneros é de suprema importância para o 
entendimento do que se passa entre participantes 
num discurso.  Linguistas forenses podem ins-
truir profi ssionais legais  e empresas na maneira 
de como ‘distinguir’ gêneros discursivos, assim 
como guiá-los/as na simplifi cação de textos ina-
cessíveis aos/às envolvidos/as no processo jurí-
dico e empresarial. Este trabalho  pode produzir 
uma comunicação mais efi caz e democrática e 
apontará para a importância do intercâmbio ter-
minológico entre os profi ssionais do Direito e da 
Linguagem.

 - A linguagem como prova/evidência (traba-
lho de peritos em tribunais):

O exame de evidência ou prova exemplifi ca 
as diversas ferramentas usadas por peritos/as na 
análise linguística que irá ser usada por advoga-
dos/as em todos os tipos de confl itos jurídicos 

ou em tribunais de júri. Estas ferramentas po-
dem ser de ordem fonética, léxico-gramatical ou 
pragmática, de acordo com a demanda do caso. 
Um exemplo tópico do momento é a procura pela 
Scotland Yard inglesa por peritos/as linguistas 
que possam desvendar o ‘sotaque’ do terrorista 
do IS (Estado Islâmico). Como os terroristas ‘fa-
lam’, a grande questão é a sua proveniência lin-
guística. A sua intenção de não se identifi car por 
sua vestimenta cobrindo sua face é inútil, já que 
sua ‘fala’ o identifi ca, a princípio como britânico 
e morador de Londres. O trabalho de  um/a es-
pecialista foneticista será, desta forma, de mui-
to importância para a resolução do caso. A pes-
soa incógnita poderá ser desvendada por um/a 
perito/a linguista e consequentemente condena-
da,  se sua voz lhe for corretamente atribuída.  

Outros tópicos que podem ser tratados numa 
análise forense como evidência: 

- Disputas sobre marcas registradas
- Estilística forense
- Análise de autoria
- Perfi s linguísticos
- Identifi cação linguística de nacionalidade
- Ambiguidades linguísticas em textos de ad-

vertência de produtos
- Falsifi cação de testemunhos e fraude
- Plágio

CS: Qual o papel do Professor Malcolm 
Coulthard na área?

CRCC: 
O Prof. Coulthard foi um dos primeiros lin-

guistas a se interessar pelas questões forenses no 
Reino Unido. Seus primeiros trabalhos acontece-
ram já na década de oitenta. Participou de mui-
tos casos como perito, prestando depoimento até 
no Supremo Tribunal inglês (Court of Appleal). 
Foi o primeiro presidente da ‘International Asso-
ciation of Forensic Linguists’. Seu trabalho tem 
repercução internacional. Publicou os primeiros 
livros na área de Linguística Forense, como o 
‘Handbook of Forensic Linguístics’, Routledge, 
2010. Este livro seminal inclui inclusive um ca-
pítulo sobre ‘Marcas’, intitulado ‘Trademark – 
Language that one owns’ por Ron Butters.  Atu-
almente, o Prof. Coulthard  implementa a área no 
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Brasil, tendo recentemente organizado um Con-
gresso de Linguistica Forense no qual trabalhos 
sobre ‘marcas’ foram apresentados. 

 
CS: Qual a  interseção da Linguagem e 

Direito com o Branding e a aplicação das 
áreas da Linguística e da Semiótica no 
universo empresarial e das marcas? 

MC:
Tradicionalmente, linguistas trabalhando 

nas áreas de ‘marcas’ no contexto jurídico, con-
centravam-se em unidades linguísticas. Dois ca-
sos servem de exemplo  - a empresa MacDonald’s 
conseguiu impedir que uma empresa usasse o 
prefi xo ‘Mac’ para o título de seus hotéis, como 
‘MacSleep’; o segundo caso refere-se a uma mar-
ca do whisky ‘Johnny Walker’ que processou com 
sucesso a marca brasileira de cachaça chamada 
‘João Andante’. Estes eram problemas exclusiva-
mente linguísticos e o/a linguista forense tinha o 
papel de examinar a evidencia linguística. 

Como linguistas agora ampliam seus hori-
zontes incluindo a comunicação visual, aqueles/
as que trabalham com ‘Branding’ incluem em 
suas análises a comparação de todos os recursos 
semióticos, não somente palavras. Como há mui-
tos casos de confl itos no mundo de marcas e em-
presas, é de extrema importância que linguistas 
sejam envolvidos/as na resolução destes proble-
mas, a resolução dos quais, acontecem no con-
texto jurídico. Assim a contribuição da linguísti-
ca forense para  mundo empresarial é altamente 
importante. E empresas deveriam consultar 
‘experts’ nas áreas de semiótica e comunicação 
até mesmo antes de lançarem seus produtos no 
Mercado.  

CS: Qual a importância da Linguística 
e da Semiótica (Social) em contextos espe-
cífi cos das empresas e dos tribunais?

CRCC e MC:
Os estudos semióticos e discursivos são de 

extrema importância nos contextos de empresas 
e em tribunais, já que a comunicação perpassa 
todas as áreas da atividade humana. Sem co-
nhecimento do uso e da aplicação da linguagem 
como um sistema funcional e semiótico, profi s-

sionais de todas as áreas têm menos possibili-
dade de exercer suas profi ssões de uma maneira 
competente e efi caz.  Apesar de muitas áreas não 
reconhecerem a importância dos estudos lin-
guísticos, pesquisas interdisciplinares mostram 
que na sociedade pós-moderna, o/a  profi ssional 
que se mostra capaz de entender e analisar co-
mo as relações humanas são realizadas através 
de sistemas semióticos (os signos na sociedade), 
sobrepõe-se em sua atuação profi ssional. Daí a 
importância da área de Letras, já que a comuni-
cação humana é o seu foco principal.   O entendi-
mento de como a comunicação visual é realizada 
sem dúvida ajuda a desvendar signifi cados mui-
tas vezes obscuros ou ideologicamente compro-
metidos. 

Notas biográfi cas:
MALCOLM COULTHARD – Perito inter-

nacional, associado à empresa i-LEXis Con-
sultoria Linguística. Professor Emérito em 
Linguística Forense na Aston University/UK, 
possui doutorado em Sociolinguística pela 
University of Birmingham (1970). Tem ex-
periência na área de Letras, com ênfase em 
Discurso e Linguística Forense. É pesquisador 
Visitante pelo CNPq e professor permanente 
no Programa de Pós-graduação em Inglês da 
UFSC, atuando também no Programa de Pós-
-Graduação em Estudos da Tradução (PGET). 
Sua área de pesquisa principal é atribuição de 
autoria. Trabalha como perito em Linguísti-
ca Forense, com reconhecido trabalho em vá-
rias partes do mundo (Inglaterra, Alemanha, 
Escócia, Irlanda do Norte, Hong Kong, etc.), 
tendo sido nomeado para atuar em mais de 
220 casos. Faz parte do Grupo de Pesquisa 
Linguística Forense do Núcleo de Pesquisa em 
Discurso (NUP) da UFSC. Editor Fundador do 
Periódico Internacional Language and Law/
Linguagem e Direito, publicado pela Uni-
versidade do Porto, Portugal e International 
Journal of Speech Language and Law, publi-
cado por Equinox. Autor dos livros An Intro-
duction to Forensic Linguistics (2007/2017, 
Routledge) e The Routledge Handbook of Fo-
rensic Linguistics (2010). 
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CARMEN ROSA CALDAS-COULTHARD – 
Sócia fundadora da empresa i-LEXis Consul-
toria Linguística. Possui graduação em Língua 
e Literatura Estrangeiras (Inglês) pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (1968), mes-
trado em Letras (Inglês e Literatura Corres-
pondente) pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1976) e pela Universidade de Man-
chester, UK, 1976. Doutora em Língua Inglesa 
na área de Análise do Discurso pela University 
of Birmingham (1988) e pós- doutora pela Uni-
versity of Strathclyde, Escócia, 1991 e Birmin-
gham, UK, 1992. Foi Professora Sênior do Cen-
tre for English Language Research, Department 
of English, - The University of Birmingham de 
1996 até 2012. Continua como Senior Research 
Fellow do mesmo Departamento e atualmente 
está lotada no Programa de Pós-Graduação de 
Inglês: Estudos Linguísticos e Literários (PPGI) 
e no Programa de Pós-Graduação de Estudos 
da Tradução, da UFSC. Atua nas áreas de Lin-
guística Forense, Análise Crítica do Discurso, 
Estudos de Gênero, Semiótica Social, Estudos 
da Tradução, Multimodalidade e Linguística 
Aplicada. Participa do Grupo de Pesquisa em 
Linguística Forense do Núcleo de Pesquisa em 
Discurso (NUP) da UFSC. É Editora do Perió-
dico Internacional Gender and Language, da 
Internacional Association of Gender and Lan-
guage, publicado pela Editora Inglesa Equinox.
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A revista digital BrandTrends aceita a submissão de traba-
lhos como artigos, resenhas, entrevistas que sejam inéditos, 
isto é, que não tenham sido publicados em journals, revistas 
científi cas ou livros nacionais ou internacionais.

1. Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, em três ar-
quivos, com páginas numeradas, digitados em programa 
Word-for-Windows recente, sem nenhuma informação que 
identifi que a autoria, para garantia de sigilo, quando enviado 
para pareceristas. No arquivo completo, deve constar a iden-
tifi cação do(s) autor(es) com o apelido (sobrenome) em mai-
úsculas, seguido do nome. Esta informação deve ser seguida 
da afi liação por extenso. Em arquivo à parte deve vir o nome 
do(a) autor(a), o título do trabalho e o programa utilizado, 
bem como um título em português, espanhol ou francês (con-
forme língua usada no trabalho) e um em inglês, além do en-
dereço completo, com telefone, e-mail do(s) autor(es), bem 
como informação da área em que se insere o trabalho. Nos 
dois trabalhos sem identifi cação de autor, inclusive as auto-
-referências ao longo do texto deverão ser substituídas por 
“xxxx”. O original deve ser mantido em arquivo do destinador 
para eventuais modifi cações propostas pelos pareceristas.

2. Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol, 
inglês ou francês. Os artigos deverão ter, no mínimo, quinze 
páginas e, no máximo, vinte páginas, ou de 25 ou 30 mil to-
ques, com espaços. Ocasionalmente pode ultrapassar o limi-
te, desde que previamente aceito pela Comissão Editorial; as 
resenhas (de livros com até dois anos de publicação) deverão 
ter entre três e cinco páginas, ou de 8 a 16 mil toques, com 
espaço.

3. Confi guração de página: papel A4, com adentramento de 
parágrafo, espaço simples entre linhas, 6 pt depois de cada 
parágrafo, margens esquerda e superior de 3,0 cm, direita e 
inferior de 2,0 cm.

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) autor(es) modi-
fi cações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
da Revista BRANDTRENDS

trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo 
conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramati-
cal e adequação às normas de publicação. Os autores serão 
sempre contactados após envio do resultado dos pareceres.

5. Com a publicação do trabalho, os direitos de autor são au-
tomaticamente cedidos à revista BrandTrends. Os autores 
devem assinar, digitalizar e enviar por e-mail o termo de ces-
são de direitos autorais (formulário no site). É possível tam-
bém assinar e enviar o documento digitalizado para o e-mail: 
brandtrendsjournal@brandtrendsjournal.com ou elizete.
kreutz@hotmail.com.

6. Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1  Elementos pré-textuais:
a. Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados, em ne-
grito, fonte Times New Roman, corpo 12, somente primeira 
letra em maiúscula em ambos.
b. O nome do autor: duas linhas abaixo do título, alinhado 
à direita.
c. Resumo: três linhas abaixo do nome do autor. Colocar a pa-
lavra RESUMO em caixa alta, seguida de dois pontos. Redigir 
o texto em parágrafo único, espaço simples, justifi cado, de no 
máximo sete linhas. O resumo deve, obrigatoriamente, con-
ter os seguintes elementos: área em que se insere o estudo, 
objeto de estudo, objectivo do estudo, metodologia adotada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Roman, corpo 10, 
para todo o resumo.
As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-
TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSU-
MÉ) devem seguir imediatamente a versão na língua original, 
obedecendo as normas da versão original.
d. Três palavras-chave (keywords, palabras-clave e mots-
-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-
lavras-chave”, em caixa baixa, primeira letra em maiúscula 
e o restante em caixa baixa, separada das demais por ponto 
e vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos 
que as palavras-chave são de extrema importância no pro-
cesso de indexação do artigo em bases de dados nacionais e 
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internacionais. Portanto, a escolha adequada é fundamental.

6.2 Elementos textuais:
a. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento justifi ca-
do ao longo de todo o texto.
b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após cada pará-
grafos, duplo entre partes do texto (tabelas, ilustrações, cita-
ções em destaque, etc.); parágrafos com adentramento.
c. Citações: no corpo do texto, serão de até três linhas, entre 
aspas duplas. Fonte: Times New Roman, corpo 12. Maiores 
do que três linhas seguem em destaque, na seguinte forma-
tação: fonte Times New Roman corpo 10, em espaço simples, 
com recuo de 2,5 cm à direita e à esquerda para toda a cita-
ção e 6 pt depois de cada parágrafo. As referências deverão 
ser indicadas entre parênteses, como no exemplo: (SOARES, 
2006, p. 1-3).
d. Notas de rodapé: devem ser colocadas na mesma página, 
fonte Times New Roman, corpo 10. Alinhamento justifi cado, 
sem espaçamento entre notas, espaço simples dentro da nota.
e. Títulos e subtítulos das secções: em numeração árabe, sem 
recuo de parágrafo, em negrito, com maiúscula somente para 
a primeira palavra da seção. Usar o sistema “número segui-
do de ponto fi nal”. Exemplo: 1.1. A construção dos sentidos. 
Não numerar Introdução, Conclusão, Referências e elemen-
tos pós-textuais.
f. Elementos ilustrativos: tabelas, fi guras, fotos. devem ser in-
seridas no texto, logo após serem citadas, contendo a devida 
explicação na parte inferior da mesma, numeradas sequen-
cialmente.

6.3 Elementos pós-textuais:
a. Referências: seguir normas atuais da ABNT, espaçamento 
simples, alinhamento justifi cado, sem espaçamento entre as 
referências (vide exemplos a seguir).
b. Observação: ensaios, traduções e resenhas seguirão, na 
medida do possível, as normas dos artigos.

6.4 Imagens
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-
ginal e, além disso, enviar um arquivo separado com as ima-
gens em alta resolução.
As imagens devem ser enviadas separadamente, no formato 
jpg ou gif, com o tamanho de 200 dpi. Caso os arquivos ultra-
passem o limite de tamanho permitido pelo seu provedor de 
email, os mesmos podem ser enviados por www.sendspace.
com ou o aplicativo de download online que preferir.
Deve-se manter as imagens em baixa resolução no texto ori-

ginal e, além disso, deve-se enviar em arquivo separado as 
imagens no formato jpg ou gif, com alta defi nição (200 dpi). 
Caso os arquivos ultrapassem o limite de tamanho permitido 
pelo seu provedor de email, os mesmos podem ser enviados 
por www.sendspace.com ou o aplicativo de download online 
que preferir. No artigo, as referências devem ser organizadas 
alfabeticamente.
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