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EDITORIAL

Com o presente trabalho, apresentamos o se-
gundo volume de BrandTrends, revista científica 
digital do Observatório de Marcas, dedicada à te-
mática Branding & Business.

 Em conformidade com o determinado desde o 
início, esta é uma revista internacional, de publicação 
bianual, peer-refereed, mediada em língua portugue-
sa, espanhola, inglesa e francesa, aberta a colaborado-
res de todas as partes do mundo interessados na área 
da Comunicação, Business e Branding.

A revista BrandTrends, mediada por este es-
paço web, que é o nosso, vai-se construindo com a 
contribuição de acadêmicos, pesquisadores e pro-
fissionais, que trabalham em áreas que se interse-
tam com as acima enunciadas, criando, assim, uma 
comunidade de prática, que coexiste de forma real 
e virtual, dando corpo a transformações na organi-
zação espacial das relações, das ideias e das transa-
ções sociais, impulsionadas por dinâmicas sociais, 
que, aplicadas a contextos culturais específicos, de-
terminam novos saberes e novas práticas. 

O termo business, item lexical da língua ingle-
sa, merece aqui alguma reflexão, pois o seu uso não 
é consensual. Em português, o termo é traduzido 
por negócio, ou seja, a atividade de comprar e/ou 
vender produtos ou serviços. Contudo, semantica-
mente, o uso do termo vai além deste significado. 
É também usado na aceção de comércio, nomea-
damente em contextos de cursos de graduação ou 
de pós-graduação como, por exemplo, e-Business 
(Comércio eletrônico),  recorrendo-se, neste caso, 
ao empréstimo do inglês, ou melhor, ao seu uso na 
forma da língua de origem. Repare-se, por exemplo, 
no nome de unidades orgânicas de algumas univer-
sidades – Business School, que toma o empréstimo 
da língua inglesa, ou Escola de Negócios, que usa o 
item lexical da língua portuguesa. Associado a este 
uso, há também um outro que se aplica a situações 
de empresas familiares ou pequenas empresas. 

O enfoque do número dois da BrandTrends 
inscreve-se, por conseguinte, no último uso – as 
empresas. No entanto, considerando a aceção do 
primeiro uso, qualquer organização, empresa, insti-
tuição ou até pessoa singular, independentemente da 

sua dimensão, é abrangida pelo termo. Esta abran-
gência alicerçada no primeiro uso, como atividade 
(de negociar), ou no segundo caso, domínio de ativi-
dade (comércio), ou no último caso, como um agre-
gado de pessoas orientado para a finalidade que 
constitui a razão de ser da empresa – um coletivo 
social constituído por objetivos comuns na forma de 
missão (empresa) – acaba por corporizar um amplo 
leque de dimensões da atividade humana. 

Cabe, nesse sentido, chamar, pois, à reflexão 
os diferentes intervenientes dos processos inscri-
tos na atividade, domínio de atividade ou agregado 
de pessoas que constituem a área Business, para o 
Branding, questionando rotinas e saberes de forma 
a integrar práticas capazes de gerar fluxos inter-re-
gionais, intercontinentais e redes de conhecimento 
determinadas pelas especificidades socioculturais 
dessas regiões.

Nesta edição da BrandTrends, o professor Dr. 
Antonio Hohlfeldt apresenta o nosso Presidente de 
Honra do Brasil, professor Dr. José Marques de Melo, 
enquanto que o professor Dr. Fernando Olivares dia-
loga sobre marcas com o nosso Presidente de Honra 
da Espanha, D. Joan Costa. Estamos muito honrados 
com a aquiescência dessas duas grandes personalida-
des, inquestionavelmente reconhecidas, em seus cam-
pos de atuação. Mais do que honrados, como bem afir-
mou o professor Hohlfeldt, estamos comprometidos 
com um “projeto profundamente humanista, interna-
cionalista e utópico, sem perder, jamais, as raízes que 
nos devem ligar ao local e ao regional”, como referido 
em sua apresentação, neste volume. 

No artigo “As Marcas Globais e seus Espetá-
culos nas Grandes Metrópoles: propostas de con-
sumo em eventos esportivos”, Viviane Riegel faz 
uma análise das ações de comunicação das marcas 
McDonald´s e Coca-Cola, como patrocinadoras 
globais dos Jogos Olímpicos da edição de 2008, 
proporcionando-nos a reflexão acerca do modo 
como ocorre a construção desses espetáculos, por 
meio das experiências propostas estrategicamente 
por tais marcas nesse evento esportivo. No artigo 
“Absolutamente Marcante: as estratégias comuni-
cacionais e de branding da Vodka Absolut”, Fran-
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cieli Daldon e Elizete de Azevedo Kreutz fazem 
uma revisão das principais estratégias e verificam 
como o conceito adotado pela marca é articulado 
em suas campanhas publicitárias e em outras ações 
comunicativas. Paulo Faustino dedica-se a estudar 
as “Tendências de Gestão, Marketing e Modelos 
de Negócios nas Editoras Livros”. Em seu artigo, o 
autor busca identificar tendências e caracterizar as 
estratégias de negócio nas editoras de livros, numa 
pesquisa documental que busca identificar e siste-
matizar possíveis fontes de receitas associadas ao 
negócio do livro.

A contribuição de Sebastián Goldsack Trebil-
cock, integrada nos Apontamentos Metodológicos 
“Desde lá Personalidad al Lenguaje: metodología 
de análisis y contrucción de marcas desde la teo-
ría social”, apresenta os diversos modelos de aná-
lises que nos auxiliam a identificar a coerência da 
comunicação estipulada, a conduta e os efeitos es-
perados. Por sua vez, Carminda Silvestre e Gorete 
Marques, com o trabalho “Discurso Multimodal da 
Marca: contributos para o estudo da representação 
da marca”, evidenciam a necessidade de construir 
um discurso coerente através da consciencialização 
da importância que os diferentes elementos consti-
tutivos são para a marca. 

Seguindo este viés, os autores Cristina Álvarez 
Villanueva, Mayte Benlloch Osuna e Fernando Oli-
vares expõem a “Evolución de la Gestión Estratégi-
ca de la Marca: reflexiones sobre la aportación del 
branding a la competitividad empresarial”. Além 
de traçarem o curso evolutivo da marca, abordam 
os intangíveis como contribuidores de valor para a 
empresa no atual cenário em que vivemos, no qual 
a nova economia se baseia no conhecimento e nos 
serviços, exigindo uma gestão estratégica dos intan-
gíveis.

Com uma pergunta direta “Devo Colocar Meia 
Dúzia de Ovos na Cesta de Eike Batista?”, José Ro-
berto Martins, numa construção metafórica, faz um 
alerta para que os investidores distribuam os seus 
recursos em diferentes carteiras e que sejam mais 
críticos às comunicações de marca.  E na hora de 
falar em marca-país, Juan Francisco Rivero escolhe 
a “Marca España” para fazer suas considerações a 
respeito da importância da marca no turismo, mais 
especificamente no turismo espanhol, referindo os 

resultados positivos que campanhas bem orques-
tradas podem alcançar, transformando o imagi-
nário coletivo. Neste sentido, Johana Völsen faz 
uma resenha do último livro de Martin Lindstrom: 
Brandwashed (2011).

 Uma boa leitura a todos!

Antonio Hohlfeldt, Carminda Silvestre, Elizete 
de Azevedo Kreutz e Jean-Charles Zozzoli
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José Marques de Melo

Por que escolher um Presidente de Honra e o que 
deve ser ou ter esse Presidente?

O Observatório de Marcas decidiu convidar o Pro-
fessor José Marques de Melo, alagoano de nascimento; 
pernambucano de adoção e paulista por opção, como o 
seu Presidente de Honra. O que é um Presidente de Hon-
ra? Ele deve ser a personificação da entidade: deve ser 
pioneiro. Deve ser ousado. Deve ser referência no cam-
po de atividades que vai presidir. Deve ser incontestável. 
Pois tudo isso José Marques de Melo é.

Gosto de dizer que toda e qualquer iniciativa ou 
perspectiva desenvolvida na América Latina ou em Por-
tugal – para não falar do Brasil, que seria o óbvio – tem 
no professor José Marques de Melo o seu pioneiro, o seu 
incentivador, o seu fundador, o seu animador.

A primeira entidade a reunir pesquisadores do 
campo da Comunicação Social, no Brasil, foi idealiza-
da por ele. Em Portugal, ele foi o incentivador no sen-

Um Presidente de Honra e a nossa responsabilidade
Antonio Hohlfeldt *

tido de que os pesquisadores lusitanos se reunissem e 
buscassem sua fortaleza em uma entidade nacional. Na 
América Latina, foi Marques de Melo quem provocou e 
abrigou os primeiros debates em torno da fundação da 
ALAIC, no interior da INTERCOM. Todas essas entida-
des se constituíram, fortaleceram-se e hoje coordenam 
atividades e buscam a dinamicidade de seus segmentos 
de estudo.

Mas Marques de Melo não se contenta com isso. No-
vas instituições são por ele idealizadas, reunindo pesqui-
sadores de expressão lusófona, o que implica portugue-
ses, galegos, brasileiros e africanos. Ou então, entidades 
que garantam espaços para as instituições já existentes 
no espaço ibero-americano, como a CONFIBERCOM, 
sem esquecermos a articulação de toda a multiplicidade 
de mais de uma dezena de associações que hoje existem 
no Brasil, pesquisando diferentes aspectos da Comuni-
cação Social, atualmente organizadas na SOCICOM.
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O Observatório de Marcas, embora não diretamen-
te sugerido pelo mestre alagoano, teve, desde o início de 
sua constituição, o apoio e o entusiasmo, e agora, recebe 
um atestado de confiabilidade, na medida em que ele 
aceita ser seu Presidente de Honra.

José Marques de Melo vem da mesma região do 
escritor Graciliano Ramos. Haveria contágio geográfi-
co? Não sei, mas o próprio Marques de Melo refere, em 
algum escrito, o entusiasmo e o respeito que o escritor 
experimentava pelo mestre. Marques vem de família 
de poucas posses, no interior de um estado pequeno de 
tamanho mas enorme de inspiração. Deixando o inte-
rior, buscou a capital de Pernambuco para estudar. Ali 
encontrou o firme apoio de outro pioneiro, Luiz Beltrão, 
com quem aprendeu a necessária disciplina da pesquisa 
e a paixão pela cátedra.

Professor em São Paulo, participando dos funda-
mentos da hoje vitoriosa Escola de Comunicação e Ar-
tes da Universidade de São Paulo, ali abriu caminhos e 
sugeriu a formação de grupos de estudo ainda impensa-
dos, como para o estudo da televisão e, especialmente, 
para a pesquisa em torno da telenovela. Tendo viven-
ciado os trabalhos da primeira revista sobre comuni-
cação social, a Comunicação & Problemas, também fez 
parte da primeira instituição acadêmica para a pesquisa 
da comunicação social, o ICINFORM. Anos mais tar-
de, idealizaria, com um pequeno grupo de colegas, a 
INTERCOM, hoje vitoriosa e respeitada entidade que 
agrega os pesquisadores da área em todo o país, reali-
zando um congresso anual e cinco congressos regionais 
por ano, fora as publicações e outros encontros que pro-
move a todo o momento.

O que mais se deve valorizar e respeitar em José 
Marques de Melo, contudo, é a abertura. Se há alguém 
para quem o preconceito é uma idéia exdrúxula e impen-
sável, é este homem simples mas disciplinado, disposto 
ao diálogo mas ao mesmo tempo muito firme em suas 
idéias e princípios. Por isso mesmo, Marques de Melo 
enfrentou incompreensões e perseguições da ditadura 
instalada no país a partir de 1964. Enfrentou tudo is-
so, ora viajando para o exterior, onde tratou de estudar 
mais e abrir novos horizontes. Ora retornando ao país e 
tratando de retomar a vida acadêmica em universidades 
que tiveram a coragem e a inteligência de lhe abrirem es-
paço, enfrentado os preconceitos dos ditadores de plan-
tão. O professor, contudo, jamais se escondeu: apoiou 
idéias, tomou iniciativas de fundar entidades organizati-
vas, propôs debates, ousou desafiar lugares comuns e, a 
todo o momento, escreveu, escreveu e publicou.

Num país em que pouco se valoriza a pesquisa for-
mal, é impressionante o número de obras assinada por 
José Marques de Melo. Ele tem um método todo seu para 

alcançar tal objetivo: começa publicando artigos em jor-
nais de divulgação, revistas de referência ou acadêmicas. 
Depois, vai reunindo estes textos segundo seus temas e 
abordagens. Revisa, reorganiza e eis um livro pronto.

Tendo sempre lutado, ao longo da vida, para abrir 
espaços para seu trabalho e suas iniciativas, Marques de 
Melo é de uma disponibilidade absolutamente admirá-
vel para com os jovens. Eu mesmo sou exemplo disso. 
Desde meus tempos de estudante de Mestrado, simples 
afiliado da Intercom, já era desafiado a apresentar tex-
tos nos congressos da entidade. Recém Doutor, fui ime-
diatamente incumbido de alguns estudos. Marques de 
Melo é sutil e incisivo: convida o sujeito para escrever 
sobre um tema. Imediatamente coloca-o em uma me-
sa de debates. Depois leva-o a assumir uma função em 
algum comitê diretivo e, enfim, passa-lhe a responsabili-
dade da iniciativa de novas tarefas. Marques de Melo tem 
formado, assim, dezenas de lideranças e tem mostrado 
e valorizado o surgimento de novas gerações para a pes-
quisa da Comunicação Social.

Ter José Marques de Melo como Presidente de 
Honra, assim, coloca o Observatório de Marcas sob uma 
bandeira que é a bandeira deste personagem admirável: 
estamos nos comprometendo com um projeto profun-
damente humanista, internacionalista e utópico, sem 
perder, jamais, as raízes que nos devem ligar ao local e 
ao regional. Ao contrário de alguns pensadores do iní-
cio do século XX, que temiam a emergência das grandes 
massas, surgidas a partir da industrialização e das migra-
ções rurais para as grandes cidades (penso, sobretudo, 
na Europa e nos Estados Unidos), Marques de Melo não 
tem medo do novo: procura acompanhar, estudar e com-
preender o que surge em nossa realidade e, depois disso, 
trata de adaptar-se e incorporar suas perspectivas a seu 
próprio trabalho. Assim, é surpreendente, neste homem 
que tem muita história para contar, observar-se o inte-
resse e a curiosidade que ele sempre evidencia em torno 
do que emerge, sem qualquer preconceito, sem qualquer 
temor: pelo contrário, procurando entender onde e como 
esse novo pode ajudar a que melhor se compreenda o fe-
nômeno eminentemente humano, que é a comunicação.

Devemos no sentir honrados, sim, com a aquiescên-
cia de José Marques de Melo em ser nosso Presidente de 
Honra. Mas devemos, sobretudo, introjetar a responsa-
bilidade que estamos assumindo com tal participação. 
Também nós, a partir de agora, tornamo-nos, individual 
e institucionalmente, apóstolos da democracia, da com-
preensão e da disponibilidade para com a divergência e 
a liberdade de cátedra.

*Doutor em Comunicação Social. Professor PUCRS (Porto Alegre, RS/Brasil) e 
Presidente da INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação.
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DIÁLOGO SOBRE MARCAS
ENTRE JOAN COSTA (1) E 
FERNANDO OLIVARES (2)

ENTREVISTA
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FERNANDO OLIVARES: Estimado Joan, an-
tes que nada me gustaría decirte que es un inmen-
so placer compartir contigo este tiempo y agrade-
certe en nombre de todos mis colegas brasileños, 
chilenos, portugueses y españoles por aceptar el 
nombramiento de Presidente de Honor de nues-
tra revista internacional BrandTrends. 

Como sabes BrandTrends es una revista re-
cién nacida promovida desde la Associação Inter-
nacional de Investigadores em Branding - Obser-
vatório Internacional de Marcas, integrado por 
investigadores y profesionales de prestigio, bra-
sileños, españoles, chilenos y portugueses, sobre 
todo. Tu inclusión en el proyecto es para nosotros 
todo un estímulo. Eres para nosotros una de las 
personalidades más influyentes, tanto académica-
mente, por tus aportaciones teóricas y metodoló-
gicas, como en la praxis, por el desarrollo de mo-
delos aplicados a la profesión y por el desarrollo 
de programas formativos con tu sello, en materia 
de gestión de la comunicación y de las marcas. 

Este segundo número de BrandTrends tiene 
por título Branding & Business y en él tienen ca-
bida trabajos, estudios, reflexiones e ideas que de 
una u otra traten sobre la importancia de la ges-
tión profesionalizada de las marcas al servicio de 
la competitividad organizacional y de los negocios.

La primera cuestión que me gustaría abor-
dar es si consideras, como yo, que la identidad 
e idiosincrasia iberoamericanas requieren de un 
branding propio. 

JOAN COSTA: Decididamente, sí. Las mar-
cas no son cosas, son categorías y, en la misma 
medida que las colectividades humanas se defi-
nen por rasgos históricos, culturales y simbóli-
cos, esa matriz identitaria determina una singu-
laridad compleja que tanto la concepción como 
la gestión de las marcas no pueden ignorar. Por 
ejemplo, la filosofía y la figura del DirCom (Di-
rector de Comunicación) proceden de la matriz 
cultural europea, que está en las antípodas del 
pensamiento hiperliberal anglosajón.

F. O.: ¿Podrías mencionar algunos aspectos 
diferenciales con respecto al mundo de las mar-
cas de la órbita anglosajona?

J. C.: La diferencia está en los valores y las 

circunstancias locales, cuyas raíces hundidas en 
las culturas autóctonas dan a lo local una dimen-
sión universal. El ejemplo está en las artesanías, 
las músicas, los estilos, lo cual es bien evidente en 
cada país del grupo BRIC. Matrices identitarias 
que hay que actualizar y reinterpretar desde una 
óptica contemporánea y que han de ser la fuerza 
vital distintiva en medio de la globalización.

F. O.: Tú afirmas en el prólogo de mi libro Re-
belión en las marcas (Editorial Lid, 2012), que “la 
marcas es un fenómeno social complejo”, some-
tido a la revolución de la información y la demo-
cratización tecnológica. ¿Podrías darnos algunas 
claves, algunas ideas, algunos retos para las mar-
cas (especialmente las que tengan en el punto de 
mira a Iberoamérica) en el contexto que señalas, 
en el marco de esta sociedad global que vivimos?

J. C.: La sociedad tecno-científica y sus coro-
larios, como la democratización de la tecnología, 
tienen también otras ramificaciones, como la de-
mocratización de las organizaciones, de la creati-
vidad, del conocimiento y también de las marcas 
innovadoras. Los negocios que miran hacia Ibe-
roamérica tienen que desembarazarse de sus cli-
sés y de sus actitudes arrogantes para descubrir 
las maneras de ser y de sentir de otras gentes. No 
traten de trasplantar sin más lo que funciona en 
sus países. Así es como hemos adaptado y llevado 
con éxito el DirCom a América Latina.

F. O.: En tu prólogo de Rebelión en las mar-
cas hablas de que las marcas ya no pertenecen 
a las empresas (ellas solo tienen la propiedad 
legal), porque son las gentes sus beneficiarios 
simbólicos, quienes pueden incluso sugerir o es-
tablecer estrategias válidas de relación o diálogo. 
Para esta nueva concepción “democrática” de las 
marcas, ¿quiénes han de ser sus gestores hoy día? 

J. C.: La tendencia son las marcas corporati-
vas o globales, y su equilibrio con las marcas de 
productos, cuando los hay. Se impone la visión 
integradora y la gestión de los valores para cons-
truir marcas fuertes, y no en centrarse en produc-
tos y ofertas. Si lo que sustenta las marcas corpo-
rativas es su imagen pública y su representación 
entre los grupos de interés, se comprende que la 
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responsabilidad de la marca recae en el DirCom.
La marca es obra de todos y todos deben 

comprometerse con ella. Por tanto, marketing, 
branding, directores de marca, recursos huma-
nos y ya no digamos la cúpula directiva tienen 
también su parte. En nuestra cultura de servicio, 
la marca la hacen las personas y, en especial, la 
primera línea de los empleados en contacto con 
el público y con los clientes.

F. O.: ¿Qué perfiles actitudinal y aptitudinal 
contemplas para el responsable de marca en los 
nuevos tiempos? 

J. C.: Hay una responsabilidad de la marca 
como un todo y que incluye el posicionamiento y 
la imagen corporativa. Eso significa que la marca 
ha de ser construida y vivida por todos en el día a 
día y proyectada asimismo al futuro. Y estas res-
ponsabilidades no se limitan a los departamentos 
por separado ni a la medida del corto plazo. Por 
eso, el hecho de que la marca recubre a toda la 
empresa proyecta su responsabilidad en el Dir-
Com, que tiene la visión estratégica global.

F. O.: ¿Cuál debería ser su ubicación en el or-
ganigrama de las organizaciones?

J. C.: La Dirección de Comunicación se sitúa 
en la línea directiva. El DirCom depende del máxi-
mo ejecutivo, al que da asesoramiento estratégi-
co, así como se lo presta a los diferentes Directo-
res en términos de estrategia y comunicación con 
la ayuda de los colaboradores del Departamento 
de Comunicación. En estas tareas del DirCom se 
incluyen muchas otras, como las relaciones con 
los stakeholders y el control de la imagen y la re-
putación. Su ubicación en el organigrama tradi-
cional es intermedia, entre la esfera que yo llamo 
“institucional” y la línea de directivos, porque ésta 
es la posición del DirCom en la práctica.

F. O.: La creación y gestión de imagen de 
marca es una herramienta imprescindible para la 
competitividad. Sin embargo hay muchas empre-
sas – PYMES, sobre todo – que han dado la espal-
da a esta realidad y sin embargo creo que están 
más cerca de la gente, de sus asuntos, y atesoran 
valores más reales y cotidianos que las empresas 

globales. ¿Ves como yo una gran potencialidad 
para el branding de este tipo de empresas?

J. C.: Hoy, las empresas quieren ser marcas 
y los productos quieren ser servicios. Lo intere-
sante es preguntarse por qué. Las marcas bien 
gestionadas tienen un potencial de notoriedad 
y de recordación enormes; tienen también una 
virtual economía de gestión importante por el 
hecho de que una gran marca – y sobre todo una 
marca corporativa o hipermarca – ampara una 
gran variedad y cantidad de productos. Y éstos 
quieren ser servicios porque los servicios son las 
personas relacionándose con personas, y por eso 
hay en esta relación interpersonal un potencial 
riquísimo de fidelización junto a la venta, que 
nunca podrá tener un producto inerte.

Estas propiedades de las marcas y de la cultu-
ra de servicio existen por igual en toda empresa, 
con independencia de su tamaño y el de su mer-
cado. Porque marca y servicio son y representan 
valores. Sólo se requiere un cambio de mentali-
dad para que la empresa se conciba a sí misma 
como una marca y actúe como un servicio, ha-
ciendo que los productos y servicios produzcan 
satisfacción y generen lazos. La gestión será en-
tonces esencialmente la gestión de los vínculos.

F. O.: He leído varios artículos tuyos don-
de apelabas a la simplificación terminológica, 
cuando desde otras posiciones, desde la praxis y 
la academia, se promovían otros conceptos que 
buscaban superar al de imagen de marca, como, 
por ejemplo, el de reputación ¿Podrías darnos tu 
visión al respecto?

J. C.: En la sociedad de la complejidad he-
mos de oponer e imponer la actitud contraria: 
simplicidad, sencillez, claridad. Economía en los 
conceptos y en las palabras significa precisión. 
Hay que evitar caer en las modas que inventan 
palabras sin sentido porque no pueden inventar 
ideas. No olvidemos la enseñanza de Hayakawa: 
“Las palabras son una herramienta y una tram-
pa”. Si las usamos con sentido son la gran herra-
mienta que tenemos los humanos.

F. O.: Asistimos de un tiempo a esta parte a 
un deterioro de la imagen de no pocas empresas 
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Figura 01: Joan Costa / Fonte: Olivares (2012)

globales – muchas de ellas encabezaban ranking 
de valoración de marca, de confianza, de reputa-
ción… –, algunas, incluso han pasado en apenas 
meses a ser intervenidas y rescatadas por los go-
biernos, o forzosamente fusionadas y absorbidas 
por competidores, [como ha sucedido con enti-
dades financieras de todo el mundo y en concreto 
españolas] ¿cómo interpretar estos fenómenos? 
¿fallaron los indicadores o las metodologías de 
medición? ¿tenían reputación los que medían la 
reputación? ¿por qué los ranking van por un lado 
y la opinión de la ciudadanía a veces va por otro?

J. C.: Son fenómenos de la complejidad, la 
cual conlleva contradicciones, desorden y de-
valuación de atributos y de modelos que hasta 
hoy parecían inamovibles. A eso se añaden las 
turbulencias de la economía, la inestabilidad y la 
incertidumbre. No todo es cuestión de gestionar 
la marca cuando el entorno y las circunstancias 
son tan adversas y tan perversas.

F. O.: Hablemos ahora de tendencias que 

se están produciendo en el consumo de mar-
cas. Según el reciente estudio de Havas Media, 
Meaningful Brands, solo una minoría de mar-
cas  son relevantes para los ciudadanos en la 
actualidad. Este estudio evidencia que muchas 
marcas no se han adaptado a tiempo y ahora 
son prescindibles para los ciudadanos y por ello 
suenan las alarmas. ¿Qué opinión te merece que 
sea Mercadona la marca más relevante para los 
españoles, según este estudio y que su “no mar-
ca” como Hacendado – digo no-marca, porque 
no nació para ser marca, en el sentido ortodoxo 
que daba la profesión; es una marca blanca – la 
más valorada por la sociedad española? ¿Qué 
opinión te merece el éxito y aceptación creciente 
de las marcas del distribuidor o propias? 

J. C.: El fenómeno de las marcas blancas y las 
marcas de distribuidor es más tu dominio que el 
mío ya que tú las estudias profundamente y yo 
sólo soy un observador interesado. Hoy mismo 
he estado en Mercadona y me he sorprendido al 
ver cómo su marca Hacendado, buque insignia 
del negocio, recubre ya una gran diversidad de 
productos, de sectores y categorías de productos.

Hace ya unos diez años o más, descubrí en 
Francia un fenómeno inédito: la marca de distri-
bución Monoprix había diseñado los embalajes 
de sus productos prescindiendo de los códigos 
propios de las marcas blancas – sobriedad, eco-
nomía de medios, sensación de bajo precio –; sus 
productos emulaban en presentación a los de las 
grandes marcas. Pero no solo eso; además, esta-
ban a la venta en otros comercios fuera de la red 
Monoprix. Me llevé unas muestras y las comen-
té en mi curso que impartía a los directivos de 
Gallina Blanca; fue una novedad también para 
ellos. Creo que entonces se levantó la veda que 
ha llevado a la tendencia actual. Quizás algún día 
veremos la marca Hacendado, de Mercadona, en 
otros negocios afines, ¿por qué no?

F. O.: ¿Es indispensable la comunicación 
publicitaria para crear imagen de marca y para 
alimentar el valor de las marcas? 

J. C.: No en el caso de las marcas de distri-
buidor, ¿para qué va a invertir en publicidad y 
en medios si él controla el lugar y el momento de 
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la venta, en directo, en tiempo real y cara a cara 
con el cliente?

F. O.: ¿Ves, como yo, cierta desafección hacia 
el marquismo en España? 

J. C.: Veo una desafección hacia las marcas 
gestionadas a la manera tradicional, es decir, ba-
sadas en la publicidad mediática unidireccional 
donde el fabricante dice lo que quiere, cuando 
quiere, por el medio que quiere, y hay que creer-
le. Hoy la credibilidad no la tiene la empresa que 
proclama sus virtudes, sino los demás, los que son 
ajenos a ella y que se identifican con sus semejan-
tes: los amigos, los vecinos, las redes sociales.

F. O.: ¿Qué pueden hacer las marcas – las 
empresas, como sus promotoras –, en el contex-
to de desconfianza y excepticismo generalizados 
que atravesamos? ¿qué papel le atribuyes a la pu-
blicidad en el escenario contemporáneo?

J. C.: Innovar. Cambiar de mentalidad para 
recuperar la iniciativa, la confianza y la credibili-
dad. Innovar es aportar valor a la sociedad, nuevas 
propuestas que cambien costumbres y, sobre todo, 
implicar al cliente, hacerle protagonista. Fíjate en 
Ikea, Starbucks, Apple, Zara, Virgin, Nespresso... 
En los escenarios de la innovación, el cliente no 
quiere sermones: ¡vive experiencias! La publicidad 
tiene poco que hacer aquí, Zara, Virgin y Starbucks 
no la utilizan. Y qué interesantes las dos nuevas 
maneras de manejar el negocio del café: Starbucks 
y Nespresso, ¡y parecía que ya todo estaba inven-
tado! Ikea vende paquetes de productos/servicios 
combinados y convierte al cliente en transportista, 
montador y bricoleur. Analiza la innovación radical 
de Nespresso: nuevas máquinas para nuevas cáp-
sulas de café variadas; nuevas fábricas en el mundo 
exclusivas para producir cápsulas; nuevos puntos 
de venta propios, boutiques asimismo exclusivas; 
nuevos sistemas de venta. Compara esas fiestas y 
reuniones donde se produce el ritual Nespresso y 
cada cual elige su manera de tomar el café. Toda es-
ta innovación, e imagina la complejidad interna, la 
logística, la gestión, compáralas con la creatividad 
publicitaria de la marca: pura creatividad variacio-
nal, donde lo que varía es sólo el personaje George 
Clooney, porque contratar a famosos para apoyar 

las marcas ya es un truco viejo.

F. O.: ¿Sería muy exagerado afirmar que la 
imagen de marca de las marcas – redundancia 
intencionada – está perdiendo adeptos? 

J. C.: En absoluto es exagerado. Es una idea 
que envejece con el viejo sistema mediático uni-
direccional.

F. O.: ¿Ves un escenario futuro de posible 
animadversión al mundo corporativo y de las 
marcas? ¿tendrán que estar las marcas y empre-
sas muy pendientes del activismo social y de los 
movimientos contramarquistas?

J. C.: Lo que está en declive es la ideología 
capitalista, la economía especulativa y sus des-
manes, y eso promueve – e irá a más – las con-
ductas reactivas como la de los indignados [mo-
vimiento social nacido en España y amplificado 
por todo el mundo]. Sin duda esos movimientos 
influirán también en las marcas y en las relacio-
nes de la gente con ellas.

F. O.: ¿Compartes conmigo la idea de que la 
euforia, simpatía y confianza hacia las marcas, es 
mayor en Brasil y Chile, por ejemplo, que no ya en 
Portugal, España u otros países de nuestra órbita?  

J. C.: Sí, absolutamente, y me parece justo.

F. O.: ¿Ves, por ello, un branding a dos velo-
cidades, uno, el de unas socio-economías en ex-
pansión, como pueda ser Brasil, Chile, Colombia, 
Perú y algunos gigantes asiáticos, y otro, el de los 
países anglosajones y el de la vieja Europa?

J. C.: Sí. Son dos velocidades de la economía, 
no del branding directamente. 

F. O.: ¿Hay dominios de aplicación del bran-
ding (green branding, e-branding, personal 
branding, city branding, brand engagement, 
branded content, mutant brand, etc) o hay ges-
tión de la marca, sin más etiquetas? ¿es realmen-
te útil categorizar o corremos el riesgo de des-
viarnos de nuestro objetivo?

J. C.: Hablábamos de terminología hueca y 
de palabras-trampa. Veo que el branding sigue el 
modelo verborreico del marketing de los adjeti-
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Figura 02: Joan Costa e Fernando Olivares / Fonte: Olivares (2012)

vos. Cada caso requiere su solución específica con 
independencia de las adjetivaciones. La gestión de 
la marca deriva del problema, de los objetivos, del 
entorno en cada caso. ¿Por qué hay que ponerle 
etiquetas a todo, si la etiqueta no es la cosa?

F. O.: La complejidad de los fenómenos a 
los que se enfrentan las organizaciones en una 
sociedad líquida y en permanente cambio hace 
indispensable la inclusión de especialistas en lo 
general – si acaso no es un oxímoron –.  ¿Crees 
que el dircom o el director de marca están llama-
dos a jugar un papel determinante, desde el ma-
nagement, para el éxito de las organizaciones? 

J. C.: Sin ninguna duda, el nuevo manage-
ment estratégico integrado es el terreno propio 
del DirCom. Puede estar el director de marca, el 
marketing, el branding, el creativo, el communi-
ty manager y todos los que quieras, pero ¿quién 
es el responsable del posicionamiento corporati-
vo, de la marca global?, ¿quién asume la porta-
vocía si una marca sufre una crisis: marketing, 
branding, recursos humanos...? No. Es el Dir-
Com, porque la crisis toca a toda la organización.

F. O.: Querido Joan, para concluir, me gus-
taría agradecerte el tiempo que hemos compar-
tido y formularte una última pregunta: ¿cómo te 
imaginas el mundo de las organizaciones y sus 
marcas dentro de 25 años? 

J. C.: Mi imaginación no alcanza tan lejos. 
Pero soy optimista en el largo plazo. Confío en la 
inteligencia de la especie más allá de la inteligen-
cia de los hombres.

NOTA
1 És español, nacido en Badalona en 1926. De formación auto-
didacta, es comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y 
metodólogo. Es uno de los fundadores europeos de la Ciencia de 
la Comunicación Visual. Consultor corporativo, asesor de em-
presas en diferentes países. Profesor universitario y autor de más 
de 30 libros. Doctor honoris causa por la Universidad Jaume 
I, de la Comunidad Valenciana, España, y por la Universidad 
Siglo 21, Córdoba, Argentina. La Universidad Iberoamericana, 
de México, ha creado en 2001 la “Cátedra Joan Costa”, y la Uni-
versidad de Arte, Ciencia y Comunicación UNIACC, de Chile le 
nombró director internacional de la carrera de Diseño, cargo que 
ha desarrollado hasta 2005.

2 Fernando Olivares Delgado es Doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Alicante. Premio extraordinario de doctorado. Pro-
fesor de Comunicación e imagen Corporativas y Director de la Cáte-
dra de la Empresa Familiar de la Universidad de Alicante. Contato: 
f.olivares@ua.es.
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RESUMO: Diante da centralidade da 
presença das marcas nos espaços das me-
trópoles globais, define-se o estudo de 
duas marcas globais, McDonald´s e Coca-
-Cola, como patrocinadoras globais dos 
Jogos Olímpicos da edição de 2008. O ob-
jetivo deste trabalho é discutir como ocor-
re a construção desses espetáculos por 
meio das experiências propostas estrate-
gicamente por essas marcas globais nesse 
evento esportivo. A análise dos documen-
tos das ações de comunicação das marcas 
nos espaços das metrópoles globais é rea-
lizada a partir da análise de discurso de li-
nha francesa. Os espaços de comunicação 
do evento esportivo são analisados a par-
tir das categorias propostas por Ferrara 
(2007). Os resultados mostram o processo 
de decodificação da comunicação proposta 
por essas marcas, assim como o espetáculo 
midiático presente nesse evento, como for-
ma de construção de experiência.

Palavras-chave: comunicação; con-
sumo; marcas globais.

ABSTRACT: Given the centrality of the pres-
ence of brands in global cities spaces, we define 
the study of two global brands, McDonald’s and 
Coca-Cola, as global sponsors of the Olympic 
Games 2008 edition. The objective of this work 
is to discuss how the construction of these spec-
tacles takes place through the experiences such 
global brands strategically propose in this sport-
ing event. The analysis of the documents of com-
munication actions of these brands in global 
cities spaces is carried out from a French line 
discourse analysis perspective. Communication 
spaces of the sporting event are analyzed ac-
cording to the categories proposed by Ferrara 
(2007). The results show the decoding process of 
the communication such brands propose as well 
as the media spectacle present in this event, as a 
way of building experience.

Keywords: communication; consumption; 
global brands.

RESUMEN: Teniendo en cuenta el papel 
de las marcas  en los espacios de las metrópo-
lis globales, se define el estudio de dos marcas, 
McDonald´s y Coca-Cola, como principales pa-
trocinadoras de los Juegos Olímpicos de la edición 
de 2008. El objetivo de este trabajo es discutir có-
mo ocurre la construcción de estos espectáculos 
por medio de las experiencias propuestas estraté-
gicamente por dichas marcas en el evento depor-
tivo. El análisis de los documentos de las acciones 
de comunicación de las marcas en los espacios de 
las metrópolis globales es realizado a partir del 
análisis del discurso de línea francesa. Los espa-
cios de comunicación del evento deportivo son 
analizados con base las categorías propuestas por 
Ferrara (2007). Los resultados muestran el pro-
ceso de decodificación de la comunicación pro-
puesta por estas marcas, así como el espectáculo 
mediático presente en ese evento, como forma de 
construcción de experiencia.

Palabras-claves: comunicación; consumo; 
marcas globales.

INTRODUÇÃO 
O estudo de marcas globais se insere no cam-

po da comunicação na ação desses atores, como 
enunciadores de mensagens cada vez mais pre-
sentes na sociedade contemporânea. Espaços 
onde a comunicação publicitária ocorre, com 
seus textos e imagens, fazem parte da paisagem 
contemporânea global e neles são propostas 
diversas experiências que compõem um imagi-
nário consumido por diferentes grupos em di-
ferentes locais. Desde cidades de sonhos, como 
Paris sob o olhar de Benjamin, no século XIX, e 
Las Vegas, o projeto extravagante da década de 
1940, até as principais avenidas e arranha-céus 
nas principais metrópoles do mundo contempo-
raneamente, no seu quotidiano, as práticas so-
cioculturais são mediadas pelas marcas e seu es-
petáculo midiático. Assim, as cidades tornam-se 
espaços para a comunicação das marcas e para o 
consumo de suas ideias de experiência, que são 
construídos estrategicamente. Tais estratégias 
remetem-se tanto aos espaços de representação 
das marcas, por meio da comunicação publicitá-
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ria, como aos espaços de consumo dos produtos 
e significados dessas marcas. No espaço de co-
municação e consumo, os elementos despertam 
sentidos para produzir sensações que remetem 
a uma experiência e a partir dela, os produtos 
são inseridos dentro de um espaço de sonho, de 
memórias inesquecíveis, dentro de uma lógica 
de espetacularização. 

Diante da centralidade da presença das mar-
cas nos espaços das metrópoles globais, define-se 
o estudo de duas marcas globais, McDonald´s e 
Coca-Cola, como patrocinadoras globais dos Jo-
gos Olímpicos (edição de 2008). A escolha das 
duas marcas foi realizada pelo alto valor que 
elas possuem dentre as marcas globais, além de 
serem patrocinadoras oficiais dos dois eventos. 
Além disso, o objeto é delimitado a eventos es-
portivos como uma forma de materialização da 
comunicação das marcas, também presentes no 
quotidiano das metrópoles que são sedes desses 
eventos, para a construção de seus espetáculos 
midiáticos. O objetivo deste trabalho é discutir 
como ocorre a construção desses espetáculos 
por meio das experiências propostas estrategica-
mente por essas marcas globais nesses eventos 
esportivos. São apresentadas as ações de comu-
nicação publicitária realizadas pelas duas marcas 
que mediam a presença dessas marcas nas prin-
cipais metrópoles globais.

1. GRANDES METRÓPOLES: OS DESA-
FIOS DA GLOBALIZAÇÃO PARA OS ES-
PAÇOS URBANOS

As grandes metrópoles tornaram-se parte do 
cenário contemporâneo mundial, e estão presen-
tes não somente nos países centrais (do ponto de 
vista econômico e cultural), como Estados Unidos 
(com Nova Iorque), França (com Paris), Ingla-
terra (com Londres) e Japão (com Tóquio), mas 
também nos países periféricos ou em desenvolvi-
mento, como no Brasil (São Paulo), na Índia (No-
va Delhi), na Rússia (Moscou) e na China (Pequim 
e Hong Kong). Esses grandes centros urbanos são 
resultantes do crescimento populacional de seus 
respectivos países, mas igualmente denotam os 
crescentes fluxos internacionais de comercializa-
ção de bens e de mobilidade de indivíduos. 

Os espaços urbanos dessas metrópoles carac-
terizam-se, portanto, como espaços da globaliza-
ção, como apresentado por Santos (2008), por 
suas transformações advindas tanto da economia 
internacional, quanto da tensão entre localidade e 
globalidade. Exatamente por esses constantes em-
bates entre o lugar praticado pelos cidadãos das 
cidades e a produção material e simbólica dos pro-
dutos globais é que ocorre a transformação desses 
lugares e dos indivíduos que nele estão inseridos: 
“O espaço se globaliza, mas não é mundial como 
um todo, senão como metáfora. Todos os lugares 
são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem 
se globaliza, mesmo, são as pessoas e os lugares” 
(SANTOS, 2008, p. 29). 

Diante do fenômeno da globalização, os ob-
jetos presentes na cidade são cada vez mais arti-
ficiais, pois não conseguem mais serem reconhe-
cidos fora do sistema de ações, uma vez que “o 
espaço é formado por um conjunto indissociável, 
solidário e também contraditório, de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, não considerados 
isoladamente” (SANTOS, 2008, p. 63). Sendo 
assim, as ações ou intenções são cada vez mais 
presentes, e quando se analisa a realidade das 
práticas do consumo, tão sensíveis aos impulsos, 
a publicidade remete a ações imediatas por parte 
dos indivíduos, presente em diversos pontos da 
cidade, multiplicando os fluxos dos produtos que 
representa e mantendo o crescimento da econo-
mia que a impulsiona. Na relação dos consumi-
dores-cidadãos com a representação publicitária, 
a ação passa a ser de consumo dos significados 
dos espaços de globalização, das metrópoles que 
significam o ser global.

Nas disjunturas da economia cultural glo-
bal, entre a homogeneização e heterogeneização, 
os fluxos culturais globais são diversos, e den-
tre eles as “mediapaisagens” e “ideapaisagens”, 
propostas por Appadurai (1996, p. 53), são cada 
vez mais presentes. Esse fato pode ser compre-
endido pela facilidade de globalização das trocas 
humanas simbólicas, tais como os processos de 
comunicação, que ganharam um papel eminente 
na sociedade contemporânea. A cidade (ambien-
te arquitetônico, espaço público, vida urbana, 
eventos locais e localidade eventual) torna-se mí-
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dia porque é considerada como uma imagem ao 
mesmo tempo em que cria suas imagens como se 
fosse um meio de comunicação (BAUER, 2008, 
p. 7). As imagens visualizadas são referências pa-
ra a identidade do cidadão, que moldam sua per-
sonalidade social em relação a tal simbolismo. 
Cidadãos usam a cidade como fonte de imagens 
que são tomadas como referências para sociabili-
dade, comunidade, orgulho ou vergonha comum, 
ou seja, para representar e refletir identidade e 
auto-conhecimento. A cidade e seus espaços são 
referência para que seus cidadãos criem seus 
mitos e narrativas locais, e com isso tenham a 
sensação de que eles estão conectados devido à 
definição do imaginário da cidade. Os espaços 
da cidade, manipulados pela imagem, são trans-
formados em espetáculo, pois incorporam a co-
municação de diversas imagens, e por meio dos 
afetos por elas incitados são consumidos na sua 
imaterialidade, na experiência neles construída. 

Diante do espetáculo das marcas, os diversos 
produtos, estilos, design, ou padrões de consumo 
disponíveis em uma cidade específica são acessí-
veis e visíveis por meio dos espaços mediados pe-
las marcas globais, no encontro com os diversos 
locais que a cidade pode representar. Uma vez 
que as culturas das marcas globais ganham des-
taque nos espaços das grandes metrópoles, pas-
sam a ser traduzidas de diferentes formas a partir 
do encontro com as diferentes culturas locais. 

A identidade urbana, multifacetada e dife-
renciada, é permeada pelas marcas globais, e 
ocorre identificação com essas culturas, con-
forme explica Hall (2005), a partir da projeção 
sobre as identidades culturais locais, de forma 
temporária e flexível. No interior do discurso 
do consumo global, as distinções culturais, que 
até então definiam a identidade nacional, po-
dem ser traduzidas nas representações de con-
sumo global, em processo de homogeneização 
(HALL, 2005, p. 76), como o utilizado pelas 
técnicas publicitárias. O sujeito sem identida-
de fixa ou essencial (como descrito em distin-
tos estereótipos culturais) se identifica a partir 
das mediações sociais no seu contexto – gran-
des cidades e consumo de marcas globais. 

Mais do que nunca, a cidade contemporânea 

enfrenta desafios para integrar diversas culturas 
e identidades, especialmente quando as identi-
dades estão em crise, e as trocas simbólicas, co-
mo proposto pelos espaços das marcas, são es-
senciais para construir experiências de estilos de 
vida contemporâneos. 

2. MARCAS GLOBAIS: ESTRATÉGIAS DE 
ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA

Para Debord (1997, p. 47), o espetáculo não 
é um conjunto de imagens, mas uma relação so-
cial entre pessoas, mediada pelas imagens, onde 
o único sujeito do espetáculo é ele mesmo. O es-
petáculo constituiu um conceito abrangente que 
permite descrever os meios de comunicação e a 
sociedade de consumo, incluindo a embalagem, 
promoção e exibição de mercadorias, assim co-
mo a produção e o efeito de todos os meios de co-
municação. Analisando o conceito de espetáculo 
de Debord, Kellner (2003) o insere na cultura da 
mídia como forma cotidiana de interação social:

Experience and everyday life are thus shaped 
and mediated by the spectacles of media cul-
ture and the consumer society. (...) Capitalist 
society separates workers from the products 
of their labor, art from life, and consumption 
from human needs and self-directing activi-
ty, as individuals inertly observe the specta-
cles of social life from within the privacy of 
their homes (KELLNER, 2003, p. 2-3). 

Durante as últimas décadas, as indústrias 
culturais multiplicaram espetáculos de mídia e 
o próprio espetáculo está se tornando um dos 
princípios para se organizar a economia, a po-
lítica, a sociedade e a vida cotidiana.  Na expe-
riência humana, do dia-a-dia, Kellner (2003) 
mostra como o espetáculo está relacionado à 
própria mercadoria, como forma de sobrevi-
vência das marcas globais ante o competitivo 
mercado onde estão inseridas. Para isso, suas 
imagens e nomes são incorporados à mídia, 
criando estratégias de experiência para o con-
sumo dessas marcas, construindo assim seu 
espetáculo. 

Assim como o produto, a marca também é 
mercadoria, por seu consumo simbólico. A mate-
rialização de seu discurso, ou seja, suas expressões 
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e narrativas caracterizam e sustentam seu univer-
so simbólico. A experiência de marca é, nesse con-
texto, o panorama proposto por Thompson e Arsel 
(2004), como o brandscape, com as influências 
dos signos globais que compõem a enunciação 
dessa marca, e os significados que os consumido-
res traduzem da idéia dessa experiência. 

Nas guerras entre as marcas, as empresas 
precisam fazer seus logotipos tornarem-se fami-
liares na cultura contemporânea. Elas os colo-
cam em seus produtos, em anúncios, nos espaços 
da vida cotidiana, e no meio de espetáculos de 
mídia, como importantes eventos desportivos, 
programas de TV, filmes, e em qualquer lugar 
onde é possível atrair os olhos do consumidor. 
Consequentemente, publicidade, marketing, re-
lações públicas e promoção são partes essenciais 
do espetáculo da mercadoria no mercado global.

Os cenários urbanos e a vida cotidiana 
servem à lógica estabelecida do espetáculo 
da mercadoria. As práticas sociais são reor-
ganizadas para localizar a performance das 
marcas; passado, presente e futuro são sig-
nos mobilizados para instaurar narrativas que 
descolam a mercadoria de seus processos mais 
imediatos de produção, consumo e significa-
ção, ganhando novos sentidos através dos ócu-
los sociais da publicidade. 

Ao analisarmos certos mega-espetáculos, 
podemos verificar como o espetáculo define nos-
so contexto contemporâneo, muito além da pre-
sença das principais marcas globais no dia-a-dia 
das metrópoles ao redor do mundo, com a cons-
trução de eventos temporários de grande porta, 
que atingem um número grande de cidadãos e 
de consumidores, dominando as notícias, os co-
mentários na Internet, passando a ser considera-
dos como alguns dos principais acontecimentos 
da época. São esses espetáculos que representam 
o fenômeno da cultura da mídia (KELLNER, 
2003, p. 15) que dramatizam suas controvérsias, 
bem como seus modos de resolução de conflitos.

Os espetáculos não são, no entanto, um fe-
nômeno somente contemporâneo. Existem há 
muito tempo, como no caso dos Jogos Olímpi-
cos, que iniciaram na Grécia na Idade Antiga, e 
eram formas populares de entretenimento, tanto 

na religião, na guerra, nos esportes, e em outros 
domínios da vida pública. Mas com o desenvolvi-
mento de novas mídias e tecnologias de informa-
ção, os espetáculos foram moldando os contornos 
e as trajetórias das sociedades contemporâneas, 
pelo menos nos países capitalistas, enquanto o 
espetáculo da mídia também  pode ser conside-
rado uma característica da globalização.

A centralidade do esporte na vida social re-
flete à quantidade de tempo e afeto no consumo 
das diferentes práticas desportivas, assim como 
de seus produtos, sejam eles materiais ou sim-
bólicos (transmissão de jogos e eventos, patro-
cínio de eventos, estilos de vida relacionados ao 
esporte, etc.), sendo mais relevantes até que ou-
tros aspectos da vida social, como a política ou a 
economia. Diante do quadro espetacular dos es-
portes, o sociólogo Magnane (1964), revelava sua 
crítica, ao analisar que essa característica mercan-
tilista imputada às práticas desportivas seria con-
sequência da perda de seu caráter lúdico, uma 
vez que os resultados de retorno de investimento 
da publicidade tornaram-se mais relevantes do 
que os próprios resultados dos placares dos jo-
gos. No entanto, é possível verificar que mesmo 
com a lógica espetacular, o esporte manteve ele-
mentos lúdicos em sua prática, principalmente 
pela manutenção do interesse e do envolvimento 
emocional de seus praticantes e consumidores. 

 Os esportes têm sido um domínio do espe-
táculo com mega eventos como os Jogos Olímpi-
cos, a Copa do Mundo, o Super Bowl, etc., atrain-
do audiências maciças, gerando taxas altíssimas 
de publicidade. Esses rituais culturais celebram 
os seus valores mais profundos da sociedade (co-
mo competição, sucesso, vitória, e dinheiro), e as 
empresas estão dispostas a pagar valores altos 
para associarem seus produtos a esses eventos. 
A lógica do espetáculo da mercadoria espetácu-
lo está inexoravelmente permeando os esportes 
profissionais, que não podem mais ser jogados 
sem o acompanhamento de todo um aparato pu-
blicitário. Estádios próprios, muitas vezes nome-
ados com a marca de seus patrocinadores, bem 
como propagandas dirigidas especificamente pa-
ra o evento, além de materiais distribuídos pelos 
diferentes espaços urbanos estão tornando-se 
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cenas para aumentar o consumo desses espetá-
culos midiáticos.

3. PROPOSTAS DE CONSUMO DAS MAR-
CAS GLOBAIS EM GRANDES EVENTOS 
ESPORTIVOS 

Esse estudo é realizado com base em docu-
mentos oficiais das marcas McDonald´s e Coca-
-Cola  para a comunicação publicitária global 
durante o ano de 2008, e para o evento esporti-
vo definido, assim como nos documentos resul-
tantes do registro do evento já realizado (Jogos 
Olímpicos de Pequim em 2008). 

Para compreender melhor a intensidade dos 
afetos pelas marcas e a força e cristalização de seus 
territórios, buscamos analisar a relação do merca-
do com o valor dessas marcas. A consultoria norte-
-americana Interbrands desenvolve uma pesquisa 
mundial há mais de dez anos, e realiza um ranking 
com as marcas mais valorizadas, segundo a meto-
dologia de valor proposta pela própria empresa. 
Dentre as principais marcas desse ranking, estão 
as marcas Coca-Cola, em 1º lugar, e McDonald´s, 
em 6º lugar, essas são também marcas que ganha-
ram valor nos últimos 3 anos, juntamente com ou-
tras três marcas do mercado de tecnologia, IBM, 
Microsoft e Google, que estão respectivamente em 
2º, 3º e 4º lugares no ranking.

A versão moderna dos Jogos Olímpicos ini-
ciou-se em 1896, sendo que a edição de  Pequim, 
em 2008, foi a 29ª. Os jogos foram idealizados 
por Pierre de Coubertin, para cumprirem com 
os seguintes propósitos: relacionar esporte com 
cultura e educação; promover a prática do espor-
te e a alegria baseada no esforço; ajudar a cons-
truir um mundo melhor por meio do esporte em 
espírito de paz, excelência, amizade e respeito. 
Eles são o maior evento desportivo em relação à 
quantidade de esportes, de atletas e de diferentes 
nações participantes no mesmo local e no mes-
mo período. Os jogos de Pequim ocorreram de 
8 a 24 de agosto de 2008 e tiveram 204 países 
participantes, com 10.942 atletas. Os gastos para 
sediar os jogos somaram mais de US$ 20 bilhões 
(incluindo infra-estrutura local), sendo US$ 1,6 
bilhão somente com a estrutura dos jogos. Os 
retornos para os investimentos de marketing 

do IOC (International Olympic Committee) so-
mam mais de US$ 5 bilhões, sendo que desse 
total US$ 866 milhões para os patrocinadores 
(TOP Partners), que investiram US$ 1,2 bilhão 
(Olympic). Na cerimônia de abertura, eram 
90.000 pessoas no estádio, e durante todo o 
período dos jogos, o potencial de alcance de 
transmissão foi de 4,3 bilhões de pessoas (as-
sim, o conhecimento de Pequim como a cidade 
sede cresceu de 57% em maio de 2007 para 79% 
em maio de 2008, segundo pesquisa Nielsen, 
2008). Coca-Cola é o patrocinador mais antigo 
dos Jogos Olímpicos, apoiando o evento desde 
1928, sendo que na edição de Pequim seu pa-
trocínio somou US$ 78 milhões (estimativas de 
43% de retorno de lembrança e de preferência 
dos consumidores chineses). McDonald´s é o 
segundo patrocinador mais antigo, desde 1976, 
sendo que na edição de Pequim seu patrocínio 
somou US$ 55 milhões (estimativas de 23% de 
retorno de lembrança e preferência dos consu-
midores chineses). Nessa edição, somente hou-
ve uma empresa que investiu valor maior, uma 
empresa local de telefonia, a China Mobile, com 
mais de US$ 1 bilhão.

A análise dos documentos das ações de co-
municação das marcas nos espaços das metró-
poles globais é realizada a partir da análise de 
discurso de linha francesa e conceitos originá-
rios da teoria bakhtiniana. Os espaços de comu-
nicação dos eventos esportivos são analisados 
a partir das categorias propostas por Ferrara 
(2007) para estudar os espaços de comunicação, 
a proporção criada pelas estratégias de marcas, 
a construção dos regimes de visibilidade desses 
espaços a partir das marcas, e a reprodução do 
espetáculo que esses espaços mediam, que são 
consumidos como a experiência das marcas e 
das metrópoles globais. 

A partir do montante de investimento das 
duas principais marcas globais, patrocinado-
ras dos Jogos Olímpicos em Pequim, em 2008, 
analisa-se inicialmente a proporção criada pelas 
estratégias dessas marcas nos espaços urbanos 
dessa metrópole. No dia-a-dia dos cidadãos de 
Pequim, há mediações nas práticas sociais, prin-
cipalmente no consumo dos produtos e dos sím-
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bolos dessas marcas, espalhadas por diversos 
espaços, construindo um regime de visibilidade 
das culturas de Coca-Cola e McDonald’s  no con-
texto chinês, de uma cidade com fluxos globais 
(econômicos e culturais), prestes a sediar um 
dos maiores eventos desportivos do planeta. A 
análise verifica, enfim, a reprodução do espetá-
culo mediado pelos espaços urbanos, inserido 
no mega espetáculo global dos Jogos Olímpicos.

A marca Coca-Cola está proporcionalmen-
te presente nos espaços urbanos da metrópole 
Pequim com sua distribuição pulverizada, com 

seus materiais de sinalização e de comunicação 
presentes em diversos pontos da cidade, como 
pontos de ônibus, bancas de jornal, pequenos e 
grandes comércios, e fachadas de grandes pré-
dios comerciais. A apresentação de sua logomar-
ca Coca-Cola em branco, estampada no fundo 
vermelho, é invariável em relação à estratégia 
global da marca, e é realizada juntamente com a 
imagem de uma pessoa, com características físi-
cas de um cidadão chinês (remetendo ao local), 
bebendo Coca-Cola da garrafa de vidro pequena 
(imagem também invariável globalmente).

Figura 01: Comunicação visual Coca-Cola em 
Pequim: ponto de ônibus  
Fonte: Superstock (2011)

Figura 02: Toldo pequeno comércio  Fonte: Superstock (2011)
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A marca McDonald´s está proporcional-
mente presente nos espaços urbanos da metró-
pole Pequim em suas lojas de rua ou em grandes 
centros comerciais, com sinalização nas fachadas 
dessas lojas e com comunicação em suportes pu-
blicitários, como outdoors, totens e telas de inte-
ração digital, espalhados pelos espaços urbanos. 
A apresentação de sua logomarca McDonalds em 
branco, estampada no fundo vermelho, acompa-
nhada dos arcos dourados, é invariável em rela-
ção à estratégia global da marca. No caso da co-
municação publicitária em suportes midiáticos, 
há ainda a inserção de imagens de produtos (po-
de ser um de seus produtos globais, como o Big 
Mac, ou de um produto local), com a presença da 
assinatura global da marca “i´m lovin´it”.

Mesmo no contexto político de um país ofi-
cialmente socialista, a presença das duas marcas 
norte-americanas apaga o possível conflito entre 
o sistema capitalista que as marcas representam 
e os ideais políticos e culturais chineses. No con-
texto cultural da metrópole Pequim, Coca-Cola 

Figura 03: Comunicação visual McDonald´s em Pequim: loja de rua  / Fonte: Superstock (2011)

Figura 04: Outdoor com foto de Big Mac  / Fonte: Superstock (2011)
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e McDonald´s fazem parte da visibilidade dos 
espaços urbanos e comunicam diversas imagens 
da cultura global. Nesse contexto global, a recep-
ção dos Jogos Olímpicos implica na sociabilidade 
com valores e significados presentes em outros 
países (de maioria ocidental), que passam a ser 
visíveis e comunicados na metrópole chinesa. 

A construção da marca Coca-Cola para os 
Jogos Olímpicos (Figura 05) de 2008 ocorreu 
em diversos espaços da cidade, com sua visibi-
lidade exacerbada tanto no centro para recep-
ção da tocha olímpica e para experiência com 
a marca, quanto na comunicação do conceito 
de Shuang City (shuang significa refrescância 
física, emocional e espiritual completa), com 
a transformação de Pequim em um centro de 
entretenimento e refrescância. O Coca-Cola 
Shuang Experience Centre (Figura 06 - cen-
tro de experiência com 4.000 m2), construí-
do dentro do centro comercial Shimao Tianjie 
(possui o maior telão externo do mundo), re-
cebeu mais de 200.000 visitantes durante os 
jogos. Além da relação formal de patrocinador 
responsável pela passagem da tocha olímpica 
há 80 anos, o espaço de experiências intera-
tivas também continha garrafas de 34 metros 
de altura desenhadas por artistas de diferentes 
regiões da China. Além da tradição global da 
marca com esse evento desportivo, Coca-Cola, 
portanto, desenvolveu a partir do suporte de 
sua garrafa a visibilidade à arte local.

A tocha olímpica e a experiência de um 
mundo refrescante (relação com o termo 

shuang, em chinês, utilizado na comunicação), 
imagens de uma cultura global da marca Coca-
-Cola foram construídos no contexto da cidade 
de Pequim, com sua própria construção para 
o mega espetáculo dos Jogos Olímpicos, como 
o estádio Birdnest (Figura 07 - ninho de pás-
saros).

 A construção da marca McDonald´s para 
os Jogos Olímpicos de 2008 ocorreu inicial-
mente no espaço dedicado ao evento (Figura 
08), com quatro restaurantes especialmente 
construídos, um dentro da vila olímpica (ser-
viu mais de 10.000 atletas por dia), um dentro 
do centro de imprensa dos jogos, e dois para 
os espectadores na zona olímpica de Pequim 
(um deles tornou-se o maior restaurante de 
McDonald´s no mundo) (Figura 09).

As ruas de Pequim também foram palco 
para a construção de outros espaços de vi-
sibilidade, a partir das imagens globais de 
McDonald´s, com caixas para os torcedores, 
denominadas “Cheer Box” de 2 metros de altu-
ra (Figura 10). Dentro das caixas, havia intera-
ção com a comunicação digital de McDonald´s 
para os jogos, e os consumidores gravavam 
seus vídeo-clipes com mensagens de torcida 
para a China (9.500 clipes foram coletados du-
rante um mês).

A partir da construção da visibilidade da 
cultura de cada uma das marcas e de suas in-
terações com o espetáculo midiático dos Jogos 
Olímpicos, ocorre a reprodução desse espetá-
culo nos espaços urbanos, mediados pela co-

Figura 05: Logomarca Coca-Cola para  Jogos Olímpicos Pequim 
Fonte: Coca-Cola (2011)

Figura 06: Coca-Cola Shuang Experience Centre  
Fonte: Coca-Cola (2011)
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municação publicitária. 
A campanha de Coca-Cola, “Live Olympic 

on the Coke Side of Life”, traduz essa mediação 
do espetáculo desportivo pela prática da expe-
riência da marca, o “lado” Coca-Cola da vida. 
Pela reprodução do consumo de suas imagens, 
a logomarca, a garrafa, ocorre a relação com a 
construção feita para o evento, o estádio cha-
mado de ninho de pássaros (Figura 11). Figura 10: “Cheer for China” / Fonte: Mcpepk (2011)

Figura 07: Peça publicitária para comunicação 
digital de Coca-Cola do conceito de Shuang City 
Fonte: Coca-Cola (2011)

Figura 09: Loja McDonald´s North Green  / Fonte: Mcdepk (2011)

Figura 11: Filme publicitário “Bird´s nest” de Coca-Cola (julho de 2008) 
Fonte: Youtube (2011)

Figura 08: Logomarca McDonald´s para Jogos Olímpicos Pequim  
Fonte: Mcdepk (2011)
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A reprodução dos espaços urbanos construídos por Coca-Cola continua em outras 
interações, tanto em ambientes virtuais quanto nas mediações com a cidade e seus 
consumidores. A tocha olímpica torna-se interação digital com 57 milhões de chine-
ses, os atletas que formam o time “Coca-Cola Olympic Star” recebem ganhadores de 
concursos da marca, e um grande mural de 17 milhões de fotos é montado com con-
sumidores chineses de Coca-Cola.

A reprodução das imagens da cultura Coca-Cola continua presente nas suas embala-
gens, que recebem uma edição especial para os Jogos Olímpicos em mais de 150 países on-
de o produto é distribuído. Assim como sua construção das garrafas por artistas no centro 
comercial em Pequim, a garrafa de Coca-Cola é reproduzida no ambiente digital para um 
programa global, com artistas chineses e estrangeiros que interagem com consumidores 
de diversos países para discutir sobre design e música. Nesse ambiente, os consumidores 
podem desenhar uma garrafa de Coca-Cola com sua própria arte. Nesses processos de re-
produção, tanto espetáculo olímpico quanto espetáculo de Coca-Cola mediam as relações 
com diferentes cidadãos e consumidores, localmente em Pequim e globalmente, conforme 
o alcance da audiência dos jogos e do público da marca.

Figura 12: Torch Relay 
Fonte: Icoke.cn (2011)

Figura 13: “Coca-Cola Olympic Star”
Fonte: Icoke.cn  (2011)

Figura 14: Mural de fotos 
Fonte: Icoke.cn  (2011)

Figura 15: Embalagens de Coca-Cola edição Jogos Olímpicos 2008  
Fonte: Thecoca-colacompany (2011)

Figura 16: Design e Arte Coca-Cola 
Fonte: Thecoca-colacompany  (2011)
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A campanha de McDonald´s, “One World One Dream”, traduz a mediação do espetá-
culo desportivo pela prática de exercícios e pela imagem dos atletas, a partir do consumo de 
produtos da marca. A escolha em utilizar somente produtos de frango para a comunicação 
dos Jogos Olímpicos em Pequim demonstra uma adaptação à cultura local, pelos hábitos 
alimentares se concentrarem mais nesse tipo de carne, do que a bovina (mais tradicional 
na comunicação da marca globalmente).

A reprodução das imagens da cultura 
McDonald´s mediada pelo espetáculo dos Jogos 
Olímpicos ocorre na campanha “Olympic Cham-
pion Crew” (Figura 19), com uma competição 
entre funcionários das lojas de diversos países 
para trabalharem nos restaurantes da vila olím-
pica durante a realização dos jogos. O consumo 
simbólico pelos trabalhadores ao redor do mun-
do faz com que mais de 500 mil funcionários (do 
total de 1,6 milhão) se candidatem às 1.400 va-
gas disponíveis, realizando para eles um sonho 
olímpico de experiência com seu espetáculo. Na 
reprodução, tanto espetáculo olímpico quanto 
espetáculo de McDonald´s mediam as relações 
com diferentes trabalhadores e consumidores, 
localmente (com os novos restaurantes e com os 
produtos adequados ao gosto alimentar) e glo-
balmente, conforme o público da marca e seus 
funcionários ao redor do mundo.

A partir da análise dos espetáculos reproduzi-
dos nos espaços da metrópole Pequim, mediados 
pelos Jogos Olímpicos e pelas marcas globais para 
bilhões de consumidores e cidadãos, podemos ve-
rificar a visibilidade invariável das imagens globais 
dessas marcas, assim como das próprias imagens 
do evento desportivo. A manutenção dessas mar-
cas como principais patrocinadoras das diferentes 

edições dos jogos também reproduz a construção 
de edições anteriores, de acordo com a visibilidade 
estrategicamente planejada para que haja a comu-
nicação de valores e sentidos já homogeneizados.  
Ocorrem algumas interações com a cultura local, co-
mo no caso de Coca-Cola, com a presença dos artis-
tas na confecção das garrafas para decoração de seu 
centro de experiência, ou no caso de McDonald´s 
com a comunicação focada nos produtos adequa-
dos ao gosto alimentar do país. O espetáculo dos 
Jogos Olímpicos é composto, desde a chegada da 
tocha olímpica até o momento de alimentação diá-
ria durante os jogos, dos próprios espetáculos das 
marcas globais que os apóiam tanto materialmente 
(com os montantes de investimento, pessoal e pe-
ças de comunicação), quanto simbolicamente (na 
reprodução dos valores olímpicos, que contém va-
lores de uma cultura global homogênea).

Figura 17: Filme publicitário “Beijing Olympic 2008” 
Fonte: Youtube (2011)

Figura 18: Filme publicitário “Chicken for breakfast” 
Fonte: Youtube (2011)

Figura 19: Olympic Champion Crew  
Fonte: Mcdepk (2011)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metrópole possui diversos locais para ce-

lebração, com diversos eventos de experiência 
estética, com seus espaços de agregação, como 
pólos de referências das marcas globais. A agi-
tação, a efervescência, a profusão de imagens, os 
ruídos e as atividades que acontecem nos seus di-
ferentes espaços no dia-a-dia são multiplicados 
diante dos espetáculos de práticas lúdicas, como 
ocorre nos eventos esportivos. 

A partir do caleidoscópio de imagens cons-
truído pelas diferentes marcas presentes nesses 
eventos, assim como do imaginário midiático cul-
tural construído pelas marcas globais na sua pre-
sença cotidiana nas grandes metrópoles, os con-
sumidores identificam-se com os valores e com 
os significados tanto do evento esportivo quanto 
das marcas que o traduzem. São afetados pela in-
timidade com seus símbolos e com as diferentes 
mediações que proporcionam entretenimento e 
pertencimento à metrópole global.

Ao analisarmos a presença de Coca-Cola e 
McDonald´s nos Jogos Olímpicos de Pequim, po-
demos verificar, a partir da construção de experi-
ências dessas marcas, o processo de decodificação 
da comunicação proposta para os espaços das me-
trópoles globais. A dominação da cultura global, a 
partir das práticas de consumo dos jogos e das mar-
cas, torna as ruas de Pequim semelhantes às ruas 
das outras metrópoles ao redor do mundo e resulta 
na reprodução dos Jogos Olímpicos da forma como 
eles ocorrem há diversas edições, pois o autorita-
rismo da organização do evento resulta em tempo, 
lugar e sujeitos programados e homogêneos.

Diante desses mega espetáculos, formam-se 
possíveis utopias espaciais, descartáveis e globais. 
Nesses espaços é formado um conjunto de mun-
dos sociais possíveis com sentidos construídos es-
trategicamente pelas marcas. Seriam cidades dos 
sonhos, presentes somente no imaginário global, 
na visão dos consumidores temporários desses 
eventos, que, segundo a lógica do consumo, en-
tram nesse grande shopping (que doravante cha-
mamos de cidade) para consumirem os diferentes 
sentidos que se reproduzem. Assim, os espaços 
públicos tornam-se cenário de consumo simbó-
lico das marcas e o evento esportivo um grande 

roteiro para que elas contem suas histórias.
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as estratégias comunicacionais 
e de branding da Vodka Absolut

RESUMO: Com as grandes mudanças 
mundiais e com consumidores mais exi-
gentes, manter uma marca valorizada tor-
nou-se uma atividade mais complexa que 
obriga as organizações a modificarem sua 
maneira de fazer comunicação e gestão de 
sua(s) marca(s). Considerando esse novo 
contexto, o presente estudo busca identi-
ficar as principais estratégias comunica-
cionais e de branding da Vodka Absolut, 
para verificar como o conceito adotado pe-
la marca é articulado em suas campanhas 
publicitárias e em outras ações comunicati-
vas. O mesmo se justifica na medida em que 
a marca se destaca por seu vanguardismo 
nas referidas estratégias e não há um estu-
do que as contemple, considerando as ten-
dências apontadas pelos autores Kreutz e 
Más Fernàndez (2009), Lindstrom (2005). 
O método utilizado foi a pesquisa qualitati-
va, alicerçado pelas pesquisas bibliográfica 
e de internet, e pelo estudo de caso. Como 
resultado, esperamos que o presente estu-
do possa proporcionar a reflexão dos pro-
fissionais da área no que diz respeito às 
principais estratégias para a construção e a 
consolidação da marca.

Palavras-chave: estratégias comuni-
cacionais; branding; Absolut.

ABSTRACT: With great world changes and 
ever demanding consumers, maintaining a va-
lued brand has become a more complex activity 
which requires organizations to modify their way 
of managing a brand and of communicating. Gi-
ven this new context, the present study attempts 
to identify Absolut Vodka’s key communication 
and branding strategies, to verify how the con-
cept adopted by the brand is articulated in its ad-
vertising campaigns and other communicative 
actions. This approach is justified because, even 
though the brand stands out for its avant-garde 
strategies, no attempt to address them has been 
made so far, considering the authors Kreutz e 
Más Fernàndez (2009), Lindstrom (2005). For 
this purpose, we selected the method of qualita-

tive research, based on bibliographic and Inter-
net research, as well a case study. As a result, we 
hope this study may provide professionals with 
the opportunity to reflect upon the main stra-
tegies for the construction and consolidation of 
the brand. 

Keyword: communication strategies; bran-
ding; Absolut.

RESUMEN: Con los grandes cambios 
mundiales y con consumidores más exigentes, 
mantener una marca valorizada, se convirtió 
en una actividad más compleja que obliga a las 
organizaciones a cambiar la forma de hacer co-
municación y gestión de su(s) marca(s). Consi-
derando ese nuevo contexto, el presente estu-
dio busca identificar las principales estrategias 
comunicativas y de branding de Vodka Abso-
lut, para verificar cómo el concepto adoptado 
por la marca es articulado en sus campañas pu-
blicitarias y en otras acciones comunicativas. 
El mismo se justifica en la medida en que la 
marca se destaca por su vanguardismo en las 
estrategias referidas y no en un estudio que las 
contemple, considerando las tendencias seña-
ladas por los autores Kreutz  y Más Fernàndez 
(2009), Lindstrom (2005). El método utilizado 
fue la investigación cualitativa, respaldada por 
las investigaciones bibliográficas, de internet 
y por el estudio de caso. Como resultado, es-
peramos que el presente estudio permita ge-
nerar reflexión entre los profesionales del área 
encuanto a las principales estrategias para la 
construccióny la consolidación de la marca.

Palabras-claves: estrategias comunicacio-
nales; branding; Absolut.

INTRODUÇÃO
O que vem à cabeça quando falamos a pala-

vra marca? O Top Of  Mind obtido em uma pes-
quisa exploratória (GIL, 1999) entre 30 pessoas 
foi identidade, seguido por outras palavras como: 
qualidade, credibilidade, objeto de desejo, status, 
confiança, imagem, Polar, Pepsi, carimbo, conceito 
e discurso.
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Para nós, a primeira palavra que veio à men-
te foi “dicionário”, para partirmos de algo básico, 
de uma definição primária a respeito da palavra. 
No dicionário (SACCONNI, 1996, p. 442) marca 
é definida como:

Ação ou efeito de marcar, marcação. Qual-
quer coisa que aparece distintamente numa 
superfície, como um ponto, nódoa, vergão, 
mancha, mossa, etc. Elemento distintivo de 
um produto, firma ou instituição, o qual po-
de compor-se de palavras, ser representado 
por  um logotipo, etc. Logotipo. Etiqueta que 
os fabricantes põem nas suas mercadorias, 
produtos, etc., para identificar a sua origem. 
Carimbo. Qualquer coisa que serve como in-
dicação de posição, local, etc. Limite.

Mas será que é apenas isso? Para responder 
a esta pergunta é preciso compreender os proces-
sos de construção de marca no atual cenário, cuja 
principal característica é a transição.

Para Kreutz e Más Fernàndez (2009), com 
os avanços tecnológicos que surgem a todo o 
momento e as mudanças de comportamento 
dos consumidores, as campanhas tradicionais 
não estão obtendo o mesmo efeito de anos atrás, 
obrigando as organizações a buscarem novas 
maneiras de se fazer comunicação.

Segundo Kreutz e Más Fernàndez (2009 p. 
2), as tendências de comunicação mercadológica

[...] fazem parte de uma nova gestão das 
marcas como um processo vivo onde inter-
vêm aspectos funcionais, sociais e emocio-
nais. Por isso, dar conta destas novas prá-
ticas na criação, transmissão e gestão das 
marcas, equivale a reconhecer, delinear e 
definir estas tendências atuais sobre as per-
cepções, como os verdadeiros centros neu-
rálgicos que fazem que as marcas possam 
forjar segurança e confiança, não só con-
tribuindo a tomar decisões de menor risco, 
senão que entrega valor quando são capazes 
de criar meios emocionais favoráveis que 
criam expectativas e compromissos estrei-
tos, profundos e mais permanentes com os 
consumidores do século XXI.

Também Kotler (2001) afirma que os con-
sumidores estão cada vez mais exigentes, o que 
se deve pelo mercado globalizado ao qual estão 
inseridos, que faz com que a competitividade 
seja cada vez mais acirrada entre produtos e 

segmentos, fazendo com que as empresas bus-
quem estratégias diferenciadas para conquistar 
os seus consumidores.

Embora este tema esteja na pauta de muitas 
organizações, nesta primeira década do século 
XXI, algumas marcas foram vanguardistas, no 
século passado, e conquistaram espaço na mente 
de seus públicos. Por consequência, aumenta-
ram o seu valor de marca. A Absolut é uma delas.

Por meio da pesquisa qualitativa (BAUER, 
2002), ancorada por pesquisa bibliográfica 
(STUMPF, 2006), de internet (YAMAOKA, 
2006) e estudo de caso (DUARTE, 2006), es-
te artigo identifica as principais estratégias 
comunicacionais e de branding da Vodka Ab-
solut, para verificar como o conceito adotado 
pela marca é articulado em suas campanhas 
publicitárias e em outras ações comunicativas, 
que buscam manter a imagem de marca positi-
va na mente de seus públicos. Esta pesquisa se 
justifica na medida em que não existe nenhum 
estudo que contemple a identificação das prin-
cipais tendências em estratégias comunicacio-
nais e branding da marca em questão, segundo 
Kreutz e Más Fernández (2009), embora exis-
tam muitos estudos que tratam de diversas es-
tratégias isoladamente.

O presente artigo abrange breve revisão te-
órica sobre os conceitos de marca, discurso da 
marca e a descrição das principais tendências 
em Estratégias Comunicacionais e de Branding, 
bem como o estudo do caso Absolut, conside-
rando seu contexto e verificando as estratégias 
usadas para definir o seu discurso de marca.

1. BREVE REVISÃO TEÓRICA
Embora existam muitas definições de mar-

ca, selecionamos aquelas que mais corroboram 
com nosso estudo. Para Silvestre et al. (2009), a 
marca é uma forma simbólica que possui valores 
econômicos e emocionais construídos ao longo 
de sua existência por seus inúmeros pequenos 
atos sociais. Como forma simbólica, a marca não 
existe no vazio. Para fazer sentido, ela depende-
rá de quatro dimensões, proposta por Thompson 
(1995) em sua Hermenêutica de Profundidade, 
as quais são: espaço-temporal, interações entre 
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as pessoas, instituições sociais e os meios técni-
cos de produção e transmissão.

De acordo com Lindstrom (2007, p. 80), 
marca não é apenas o logo visual, mas são ex-
periências que englobam os cinco sentidos: 
visão, audição, tato, olfato e paladar, para a 
construção da marca positiva na mente de 
seus públicos de interesse. “Quanto mais pon-
tos sensoriais forem estimulados ao construir 
marcas, mais será o número de memórias sen-
soriais ativas. Quanto maior o número de me-
mórias sensoriais ativas, maior será a adesão 
do consumidor à marca.” 

Esse autor enfatiza que quanto maior for a 
sinergia entre os cinco sentidos maior é a relação 
entre emissor e receptor. Salienta que “Como em 
qualquer relacionamento, as emoções se baseiam 
nas informações captadas por nossos sentidos” 
(LINDSTROM, 2007, p. 112).

Silvestre et al. (2009, p. 6) concordam com 
Lindstrom ao afirmarem que  a marca é um ser 
vivo, pois,  além do logotipo, anúncios, a forma 
verbal, móveis, aparência da empresa ou das pes-
soas, tudo está relacionado à marca e de como 
essa marca será construída no imaginário de seus 

públicos. Os autores enfatizam que é preciso ter 
coerência no discurso da marca.

Entendemos, portanto, o discurso da marca 
como um processo, isto é, a forma como as 
pessoas comunicam-se usando a linguagem-
-verbal, a fala ou escrita, a linguagem visual, ou 
qualquer outro sistema semiótico na constru-
ção, consolidação, manutenção ou reconstru-
ção da marca (SILVESTRE et al, 2009, p. 6).

O discurso multimodal da marca permite 
criar sua imagem-conceito. De acordo com os 
estudos de Baldissera (2006), a imagem está re-
lacionada aos conceitos simbólicos de cada indi-
víduo, pois ele recebe a mensagem e a interpreta 
de acordo com o seu conhecimento simbólico 
cultural, mencionado por Thompson (1995). Isso 
justifica a necessidade de considerar o contexto 
sócio-histórico em qualquer estudo de marca. 
Baldissera enfatiza que uma determinada em-
presa pode ter o mesmo discurso (identidade) 
da sua imagem-conceito ou o contrário: o seu 
discurso é um, mas a sua imagem é outra. Para 
construir a imagem-conceito condizente com a 
sua identidade, é preciso ter coerência no discur-
so multimodal adotado pela organização. Entre-

Figura 01 : Absolut / Fonte: Modificada pelas autoras (2011)
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tanto, devemos considerar que a imagem é criada 
de acordo com a percepção de seus públicos.

Baldissera (2006, p. 2) explica que:

O repertório que cada sujeito construiu his-
toricamente não é eliminado por estratégias 
de fabricação de imagem, por mais que, em 
algum nível, o engodo possa neutralizá-lo e/
ou confundi-lo. Nada garante que a imagem-
-conceito seja construída conforme desejado, 
pois não se trata de uma inscrição em uma 
tábua rasa/imaculada.

Baldissera (2008, p. 6) esclarece ainda que a 
imagem pode ser difundida entre as pessoas, seja 
pela imagem pictórica, pela linguagem verbal ou 
literária e também pelo que ela representa para 
determinadas pessoas ou grupos. “Nesse senti-
do, a imagem-conceito contempla a noção de re-
putação, pois formar conceito, implica apreciar, 
considerar, ajuizar, sentencionar e sancionar”.

Essa representação positiva de que fala o au-
tor é construída por meio de diferentes estraté-
gias comunicacionais e de branding – ECB. Se-
gundo Kreutz e Más Fernández (2009 p. 6).

Analisando o sistema social em que organiza-
ções e públicos estão inserido, verificamos que 
as principais tendências comunicação merca-
dológica e da gestão de marcas (Branding) 
podem ser organizadas quanto ao seu desen-
volvimento, aos tipos, às estratégias comuni-
cacionais para a consolidação e o seu valor.

Quanto ao desenvolvimento da marca, esses 
autores afirmam que ele se faz pelos processos de 
Brand Research e Brand Architecture. O primei-
ro trata-se de utilização de métodos e técnicas de 
pesquisa que permitem verificar o cenário em 
que a marca está inserida e o seu envolvimento 
com seus públicos. O segundo, Brand Architec-
ture, diz respeito a pesquisas internas da marca 
que permitem verificar “os diferentes vínculos 
da marca com a corporação, como a marca cor-
porativa se relaciona com as submarcas e como 
estas refletem e/ou reforçam o posicionamento 
da marca à qual pertence” (KREUTZ; MÁS FER-
NÁNDEZ, 2009 p. 6).

Os mais recorrentes tipos de marcas, segun-
do esses autores, são: Global Branding, Indivi-
dual Brand, Family Branding, Co-Branding, 

Personal Branding, Political Branding, Mutant 
Brand, Green Branding, Ethical Branding e An-
ti-Branding. Dentre esses, destacam-se:

- Global Branding - a marca necessita 
adaptar-se em diferentes culturas, linguagens e 
comportamento dos consumidores, pois é uma 
marca disponível em vários países, entretanto, 
mesmo sendo adaptadas para outras culturas ou 
linguagens, a marca deve ter sempre o discurso 
coerente, mantendo a sua essência;

- Family Branding - a vantagem desta estra-
tégia é a economia, pois promove vários produtos 
com a mesma marca. A sua desvantagem é porém, 
que a qualidade percebida pelo consumidor pode 
não ser a mesma, alterando a reputação de marca;

- Co-Branding - é a ligação de duas ou mais 
marcas para alcançar um objetivo específico, em que 
ambas ganham, proporcionando aos consumidores 
ofertas em conjunto mais atraentes do que isoladas;

- Mutant Brand - é a natureza emocional da 
marca se adaptam às constantes modificações do 
contexto, sendo mais dinâmicas, atrativas, provo-
cando a identificação e a interação de seus públicos.

No que se refere às estratégias comunicacio-
nais para a consolidação da marca, Kreutz e Más 
Fernández (2009, p. 8) afirmam que:

Todas as ações estratégicas de uma organi-
zação buscam conquistar o Brand Equity, 
ou seja, a soma das qualidades que diferen-
ciam a marca – capital de reputação – e que 
resultam em vantagens competitivas para 
a mesma. Embora não proporcione o valor 
financeiro da marca, a Brand Equity avalia 
o comportamento e atitudes do consumidor 
que causam impactos no desempenho eco-
nômico da mesma. Entre as estratégias co-
municacionais atualmente usadas citamos a 
Brand Communication, Brand Community, 
Brand Experience, Brand Cultural Enter-
tainment, Integrated Brand Communica-
tion, E-Branding, Brand Management.

Conforme esses autores, Brand Commu-Commu-
nication é aquela estratégia que estabelece um 
relacionamento transcendente entre marca e 
consumidor; Brand Community corresponde 
à identificação dos públicos com a marca, uma 
comunidade com os mesmos valores e ideais da 
marca; a Brand Experience proporciona a ex-
periência de marca, a interação entre público e 
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marca; a Brand Cultural Entertainment é a utili-
zação da marca entrelaçada a eventos culturais, o 
que possibilita uma aproximação com os públicos 
que experienciam a marca; a Integrated Brand 
Communication considera as necessidades e os 
desejos do seu público-alvo para criar estraté-
gias de comunicação, considerando os meios de 
transmissão e adequação da mensagem para os 
públicos, mantendo a coerência do discurso de 
marca; e a E-Branding desenvolve estratégias 
comunicacionais no meio digital.

 Para os autores, todos esses esforços au-
mentam o valor emocional e financeiro da 
marca, sendo o primeiro passo pós criação a 
proteção legal, que garantirá a sua proprieda-
de (Brand Protection). A avaliação de marca 
(Brand Valuation) possui diferentes métodos 
de acordo com a sua finalidade e seus resul-
tados “[...] auxiliam na tomada de decisão em 
muitas áreas, desde a gestão de portfólio, licen-
ciamentos, investimentos otimizados, entre 
outros, até o apoio para transações de fusões 
e aquisições” (KREUTZ; MÁS FERNÁNDEZ, 
2009, p. 9).

Embora esses estejam na pauta dos espe-
cialistas em marcas e das próprias empresas, 
observamos que algumas marcas já usavam 
tais estratégias. A Absolut, por exemplo, há 
mais de duas décadas adotou um conceito e o 
traduz em diversas ações que refletem em tudo 
o que a empresa representa mundialmente na 
contemporaneidade.

2. O CASO ABSOLUT  
A Vodka Absolut é a terceira maior marca de 

bebidas alcoólicas do mundo. É conhecida mundial-
mente pela qualidade da vodka, pelo formato dife-
renciado da sua garrafa, pelas suas campanhas pu-
blicitárias e sua comunicação distinta (ABSOLUT, 
2011). A Absolut tem um diferencial significativo 
em suas estratégias comunicacionais e de branding 
e são estes fatores que verificamos, descrevendo seu 
contexto e suas ações.

Segundo informações contidas no site da Vodka 
Absolut (2011), ela foi fundada em 1879 por Lars 
Olsson Smith, em Ahus, na Suécia, ao promover 
um método de destilação revolucionário chamado 

de destilação contínua, que destila a vodka por mais 
de 100 vezes. A matéria-prima para a produção de 
Absolut é o trigo de inverno e água de fontes natu-
rais. Esse método de destilação faz com que todas 
as impurezas encontradas na vodka sejam extraídas 
(ABSOLUT, 2011).

Em 1978, a Absolut percebeu que a vodka preci-
saria de uma garrafa diferenciada e foi em um fras-
co medicinal sueco de uma loja de antiguidades que 
encontraram inspiração para desenvolver a garrafa. 
As garrafas da Vodka Absolut não possuem rótulo 
para representar a pureza da vodka. O resultado 
desta garrafa é sem dúvida um dos fatores que con-
tribuíram muito para o sucesso da marca, pois é im-
possível confundi-la com garrafas de outras bebidas 
alcoólicas (ABSOLUT, 2011).

Em 1979, a empresa exportou pela primeira vez 
para os Estados Unidos da América – EUA, venden-
do sua primeira garrafa em Boston e logo em se-
guida em Nova Iorque. Após sete anos desse fato, a 
Absolut tornou-se um ícone no mercado americano 
e começou a exportar para outras partes do mundo. 
Atualmente a Vodka Absolut é um nome familiar em 
várias partes do mundo, e isso tudo se deve às estra-
tégias de comunicação adotada pela empresa.

A agência de publicidade TBWA, de Nova Ior-
que, criou, em 1980, segundo Bezuidenhout (apud 
KREUTZ, 2004), o conceito sofisticação, carisma e 
criatividade da Vodka Absolut. O produto era apre-
sentado como o herói, fazendo com que a garrafa 
fosse a estrela principal e comandasse todas as suas 
campanhas. A declaração simples e corajosa sobre 
os atributos do produto nem sempre sinalizavam o 
óbvio. Com inteligência e/ou humor provocava os 
seus públicos a uma interação interpretativa. 

Outro traço comum é que nós sempre nos es-
forçamos para dar algo para se pensar. Isso ga-
rante que a nossa mensagem, leve mais tempo 
para ser decifrada e fique registrada na mente 
de telespectadores por mais tempo. Acredi-
tamos na continuidade - a continuidade 
combinado com variedade. Por este mo-
tivo durante 25 anos a marca trabalhou 
com a mesma estratégia de comunicação. 
É esse equilíbrio perfeito entre a estabili-
dade e a surpresa que nos deu a liberdade 
de experimentar, explorar e expressar a 
imagem da marca ao máximo (ABSOLUT, 
2011, texto digital).
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O resultado foi mais de mil anúncios produzidos e mais de 350 
prêmios com este mesmo conceito. 

Na página oficial da Vodka Absolut (2011), também podemos 
encontrar os sabores que a vodka adotou totalmente naturais, co-
mo: Ruby Red, 100, Vanilia, Citron, Açaí, Mandrin, Peppar, Mango, 
Apeach, Kurant, Raspberri, Level, Pears (Figura 02).

Todos os seus produtos possuem uma nomenclatura padrão: a 
identidade visual seguida da indicação de sabor ou edição. Essa es-
tratégia é uma característica da Family Branding.

A Absolut busca reforçar a imagem de sua 
marca por meio de suas estratégias comuni-
cacionais e de gestão. Verificando-as segun-
do a classificação de Kreutz e Más Fernandéz 
(2009), constatamos que a Vodka Absolut é 
uma Global Branding, pois seus produtos são 
vendidos em várias partes do mundo. Além 
disso, a marca se adapta aos diversos contex-
tos culturais, racionais de costumes e lingua-
gens (ABSOLUT, 2011).

Kreutz (2004, p. 8), citando Bezuidenhout 

Figura 02: Sabores da Absolut / Fonte: Beleza de Presente (2011)

(2004), afirma que por meio dos anúncios 
“Absolut Monte Carlo” e “Absolut Sun City”, 
podemos observar que os elementos culturais 
específicos são adaptados.

Ambos apresentam uma mesa de jogos e as 
cadeiras formando a garrafa, a diferença dos 
anúncios está apenas nas chamadas Absolut 
Monte Carlo e Absolut Sun City (Figura 03 
e 04). Cada receptor a que foi destinado o 
anúncio certamente fará associação da ci-
dade referida a jogos, por fatos disso fazer 
parte de seu repertório.
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Figura 03: Absolut Monte Carlo / Fonte: Kreutz (2004)

Figura 05: Absolut Amsterdam / Fonte: Absolutad (2011)

Figura 04: Absolut Sun City / Fonte: Kreutz (2004)

Figura 06: Absolut Tokio / Fonte: Absolutad (2011)

Além disso, alguns anúncios incorporam os 
elementos culturais para construir seu discurso, 
como é o caso do tema “cidades” (Figuras 05 e 06).
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Em 1985, a Absolut usou a estratégia de Co-
-Branding vinculando a marca a artistas. O len-
dário artista Andy Warhol pintou uma garrafa 
de Absolut (Figura 07) e expandiu as fronteiras 
entre publicidade e arte. Desde então, centenas 
de artistas contribuíram com seus talentos para 
a campanha de Absolut. Atualmente são feitas 
garrafas com desenhos de vários artistas para 
garrafas especiais das cidades de São Francisco 
- EUA (ABSOLUT, 2011). A marca também criou 
uma nova campanha mundial com essa mesma 
linha criativa: “All Starts With an Absolut Blank” 
(Figura 08). Nesta campanha, o formato da gar-
rafa se transformou em uma tela em branco em 
que 18 artistas puderam manifestar a sua arte 
das mais variadas maneiras. Todo o material 
produzido está sendo publicado no Facebook, 
jornais e revistas (MEIO & MENSAGEM, 2011).

Figura 07: Absolut Warhol
Fonte: Mundo das Marcas (2011)

Figura 08: Absolut Blank / Fonte: Absolutregis (2011)

Outro fato importante que destacamos é a 
Co-Branding da marca com o designer de mo-
da David Cameron. Em 1988, Cameron produ-
ziu um vestido para a Absolut. O resultado foi 
surpreendente. No primeiro dia de veiculação 
do anúncio em que a modelo Ranchel Williams 
“vestiu-se de Absolut” (Figura 09), quase cinco 

Figura 09: Absolut Cameron 
Fonte: Absolutad (2011)
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Figura 10: In an Absolut world / Fonte: Absolut (2011)

mil mulheres ligaram para o número indicado 
na peça publicitária para adquirir o referido 
vestido. Essa inovação transformou a moda, e 
Absolut repetiu o sucesso com Kate Moss, Na-
omi Campbell, Marcus Schenkenberg, entre 
outros (ABSOLUT, 2011).

A Absolut também criou uma edição limitada 
da vodka Premium, em homenagem ao rock and 
roll, em parceria com a Ellus Jeans de Luxe.  A 
Absolut Rock edition nada mais é que uma gar-
rafa vestindo um casaco de couro, sob o conceito 
“In An Absolut World, You Rock”. A parceria com 
a marca resultou na coleção Ellus Absolut Rock, 
inspirada no produto. Este é outro exemplo da 
função de Co-Branding, pois ambas as marcas 
são beneficiadas (Figura 10).

A Absolut tem comportamento característi-
co de Mutant Brand, é dinâmica, adapta-se fa-
cilmente às necessidades do momento, aberta, 
artística, envolvente, evoca emoções e reflete 
isso, não em sua identidade visual, que perma-
nece a mesma, mas em suas garrafas edições 
especiais, em suas embalagens (Figura 11) e em 
seus anúncios (Figura 12).

Figura 11: Embalagem 
Fonte: Absolut (2011)

Figura 12: Absolut Moscow 
Fonte: Absolutad (2011)
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Figura 13 : Edição Limitada / Fonte: Betoguedenotas (2011)

Observa-se que ao longo do tempo, a mar-
ca foi construída e consolidada por meio das 
suas Integranted Brand Communication, que 
orquestram as diferentes Estratégias Comuni-
cacionais que visam a uma interação transcen-
dente com seus públicos, transformando-os 
em fãs da marca, ou Brand Community. Com 
ações estratégicas de marca segmentadas pa-
ra os diferentes públicos, tais como músicos, 
artistas, homossexuais, dancers, entre outros, 
a Absolut consegue criar uma comunidade de 
pessoas que admiram e se sentem parte atuan-
te da marca. As edições limitadas esgotam-se 
rapidamente, pois são objeto de desejo de mui-
tos fãs e/ou colecionadores (Figura 13).

Muitas são as Experiências de Marca pro-
movidas pela Absolut, desde a interpretação de 
sua mensagem/conceito até seus eventos cultu-

rais e de entretenimento. Dentre eles citam-se 
os eventos com artistas locais e globais, músi-
cos, DJs, festas com o nome da marca, exposição 
de drinks criados por barmen internacionais. A 
principal finalidade da Brand Cultural Enter-
tainment é gerar uma aproximação do público 
com a marca, em momentos mais descontraí-
dos, prazerosos e torná-lo fã.

A Absolut Ice Bar é outra Brand Experience 
desenvolvida pela marca. Segundo informações 
contidas no site oficial da marca (ABSOLUT, 
2011) e no site especial desta estratégia (ICE 
BAR, 2001), no norte da Suécia, em Jukkasjär-
vi, foi construído um hotel que possui um bar-
-conceito, para que o consumidor entre no clima 
de -5ºC e tenha uma experiência em vários sen-
tidos com a marca. Todas as bebidas são elabo-
radas com as Vodkas Absolut e são servidas em 
copos feitos de gelo. Todos os quartos estão de-
corados com esculturas de gelo. Na primavera 
o hotel derrete e a cada inverno é realizada no-
va arquitetura para que os visitantes retornem 
sempre. O resultado positivo dessa experiência 
fez com que a mesma estratégia fosse replicada 
em Estocolmo, Londres, Tóquio, Milão e Cope-
nhagen. Recentemente, em Estocolmo, a marca 
criou a Casa da Absolut, com quarto, sala, cozi-
nha, banheiro, em que as pessoas podem visitar 
e fazer parte da casa. O Diretor de Brand Educa-
tion da Absolut, Bjom Vom Matém,  refere que 
“se a Vodka Absolut fosse uma pessoa essa seria 
a casa dela” (BRAINSTORM9, 2011, Texto Di-
gital). Tanto Ice Bar quanto a Casa da Absolut 
podem ser conhecidas virtualmente. O Ice Bar 
proporciona ao internauta uma experiência de 
visitação virtual. 

Absolutamente atualizada, a marca está 
presente em todas as redes sociais digitais E-
-Branding Facebook, Orkut, Twiter, YouTube, 
e  mantendo os públicos informados e intera-
gindo com eles.

No Brasil, a primeira realização de concurso 
em redes sociais com significativa repercussão 
foi o lançamento de uma ação para promover a 
Absolut Pears, versão que combina o sabor da 
pêra com especiarias. Em vários momentos do 
dia, a marca postava links em seus perfis do Fa-
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Figura 14: Facebook “Qual Absolut sou eu?”
Fonte: Modificado pelas autoras (2011)

cebook e do Twitter com uma imagem conceitual 
do produto, que era a garrafa de Absolut Pears 
com as seguintes frases: “In an Absolut World” e 
“True taste comes naturally”. Os primeiros inter-
nautas que encontravam e “retuitavam” o link, 
no caso do Twitter, e/ou curtiam a mensagem 
no Facebook ganhavam uma garrafa de Absolut 
Pears (PROMOVIEW, 2011, texto digital).

Atualmente, no Facebook Brasil a marca 
realiza diversas promoções, fazendo com que o 
público interaja com ela. Um exemplo dessa in-
teração é um jogo para saber que tipo de Absolut 
cada pessoa é, em que os internautas respondem 
algumas perguntas e a Absolut responde o tipo 
que mais combina com eles (Figura 14 ).

Existe também um Facebook da cidade de 
São Francisco – EUA que está atraindo milhões 
de seguidores, pois realiza estratégias voltadas 
diretamente para a cidade, com artistas locais, 
fazendo com que a comunidade daquela cidade 
se sinta parte da marca. 

A campanha “All Starts With an Absolut 
Blank” utiliza um aplicativo do Facebook em 
que os internautas podem produzir a sua pró-
pria garrafa.

Recentemente a Absolut lançou um livro de 
arte com produção 100% brasileira, intitulada de 
“Absolut World”, que conta com a participação 
de artistas locais e internacionais que retratam 
suas artes em meio à temática Absolut. Cada 
edição levará um dos cinco sentidos humanos, 
sendo a primeira edição sobre a visão. As pró-
ximas serão sobre: olfato, audição e sabor. O 
tato estará presente em todas as edições com 
texturas diferenciadas nos papéis. Com uma ti-
ragem de 10 mil exemplares, suas publicações 
serão neste primeiro ano trimestrais (MEIO & 
MENSAGEM, 2011).

Outra estratégia que busca a interação com 
o público: no site da vodka, os consumidores 

podem se cadastrar para receber, no iPhone e 
iPad, mais de 350 receitas de  tipos de drinks 
com as vodkas. Esta e outras ações estratégicas 
visam a Brand Equity, ou seja, a aumentar o 
valor de marca, construir à reputação positiva 
que influenciará no valor financeiro da marca.

Muitos são rankings de marca que con-
ferem a confiabilidade/ credibilidade. No 
ranking Brand Finance Top 50 Spirits, da 
Brand Finance, a Absolut ocupa a 7ª posição; 
no The Power 100 Spirits & Wine, da Intangi-
ble Business, ocupa a 5ª posição; no Top 30 
International Brand da Drinks International 
Millionaires Supplement, a marca ocupa a 5ª 
posição; e na Brand Performance 100, a Vo-
dka Absolut está na 53ª posição. O Quadro 01 
apresenta o posicionamento da marca Absolut 
de acordo com os principais rankings.

Diante do exposto, observamos que a Ab-
solut ocupa a segunda posição em termos de 
vodka em todos os rankings descritos no qua-
dro acima, ficando atrás apenas da marca 
Smirnoff. O valor da marca, segundo a pesqui-
sa BrandFinance (2011),  é de U$ 1.127 milhão, 
fazendo com que ocupe a 7ª posição em  Top 
50 Spirits.

Esse resultado comprova a eficácia e a im-
portância das ações estratégicas, que aumen-
tam tanto o valor emocional quanto o finan-
ceiro da marca.

CONCLUSÃO
Como verificamos ao longo deste estudo, to-

das as práticas sociais da Absolut são coerentes 
e contribuem para que a construção da imagem-
-conceito seja equivalente a sua identidade, ge-
rando uma representação positiva e agregando 
valor a ela. 

Essas práticas sociais, o discurso multimo-
dal da marca, são traduzidas pelas estratégias de 
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comunicação e branding adotadas, as quais são 
norteadas pelos valores da marca: clareza, sim-
plicidade e perfeição, com diferentes maneiras 
de alcançar os mais diversos públicos: “a ideia é 
fazer com que a comunicação seja viva, orgânica 
e tridimensional, como o produto e a embalagem 
em si” (ABSOLUT, 2011, texto digital). 

Durante mais de 20 anos, a Absolut fez uso 
das seguintes estratégias: Global Branding,  Fami-
ly Branding, Co-Branding, Mutant Brand, Brand 
Communication, Brand Community, Brand Expe-
rience, Brand Cultural Entertainment, Integrated 
Brand Communication, E-Branding. Todas elas 
contribuíram não apenas para agregar valor finan-
ceiro à marca, mas especialmente para conquistar 
fãs, criar a sua Brand Community.

A Absolut começou como uma marca desco-
nhecida e se tornou uma das 100 marcas mais 
conhecidas do mundo (Quadro 01), graças à qua-
lidade do produto, à sua embalagem única e à sua 
propaganda, que fizeram com que a vodka ficasse 
registrada na memória de longo prazo da mente 
do consumidor (ABSOLUT, 2011).

A Absolut se tornou uma marca mundialmen-
te famosa não apenas pelos itens descritos acima, 
produto, embalagem única e propaganda, mas 
também por trabalhar os pontos de contato dos 
públicos com a marca, fazendo com que eles se 
identifiquem e interajam com ela. Outro exemplo 
que podemos citar é a publicação “Absolut World”, 
que faz com que o público tenha uma interação 
com a marca e usando os cinco sentidos, ou se-
ja, os pontos sensoriais descritos por Lindstrom 

(2005). Além disso, constatamos outra tendência 
de estratégia de branding: a Brand Education,  
que consiste em uma inovação. Ela educa o público 
instigando o imaginário dele em favor da marca. 
De acordo com a afirmação do diretor Bjom Vom 
Matém, da Brand Education da Vodka Absolut, a 
marca possui o programa de educação, chamado 
“Akademi Absolut”, que tem como objetivo manter 
as tradições e cultivar o conhecimento da marca ao 
redor do mundo. Sua consistência é na interação da 
marca com as pessoas que lidam com ela:  agências 
de Relações Públicas, de Publicidade, barmen, en-
tre outros, e mantém a Absolut no topo da classe de 
vodkas mundiais. Seu programa consiste nas disci-
plinas curriculares que são: a sua história, produ-
ção, comercialização da Absolut (ABSOLUT, 2011). 

Depois de termos identificado as principais 
estratégias comunicacionais e de branding e 
verificado como o conceito adotado pela marca 
é articulado em suas campanhas publicitárias 
e outras ações comunicacionais, constatamos 
que há muito que se investigar sobre o tema. 
Assim sugerimos como continuidade deste 
estudo, que essas e outras estratégias sejam 
analisadas com mais profundidade tendo co-
mo método a Hermenêutica de Profundidade 
(THOMPSON, 1995), a qual permite realizar 
uma reinterpretação das práticas sociais, do 
discurso multimodal da marca.

REFERÊNCIAS
ABSOLUT . Disponível em: <http://www.abso-
lut.com >. Acesso em: 10 e 11 de outubro 2011.

ABSOLUTAD. Disponível em: < www.absolutad.
com>. Acess0 em: 10 e 11 de outubro 2011.

ABSOLUTICEBAR. Disponível em: < www.abso-
luticebar.com>. Acessado em: 10 e 11 de out. 2011.

ABSOLUTREGIS. Disponível em: < http://abso-
lutregis.xooit.com/t2109-Calling-All-Ad-Collec-
tors.htm>. Acesso em: 29 de novembro 2011.

BALDISSERA, R. Comunicação, identificações e 
imagem-conceito. Novo Hamburgo: FEEVALE, 
2006. 

BALDISSERA, R. Significação e comunicação na 
Quadro 01: Comparação dos Rankings 
Fonte: Modificado pelas autoras  (2011)

Posição
7a

5a

5a

53a

Ranking
BrandFinance Top 50 Spirits

By Brand Finance

The Power 100 Spirit & Wine

By Intangible Busness

Top 30 International Brand
By Drinks International 
Millianaires Supplement

Brand Performance 100

Ano

2011

2011

2011

2011

39



41
BrandTrends Journal ABR/2012

construção da imagem-conceito. São Leopoldo: 

Unisinos, 2008. 

BAUER, Martin, GASKELL, George. Pesquisa 
qualitativa com texto, imagem e som: um ma-
nual prático. Petrópolis: Vozes, 2002.

BELEZA DE PRESENTE. Disponível em: <ht-
tp://www.belezadepresente.com.br/bebidas.
htm>. Acesso em: 20 de novembro 2011.

BLOGBELOGUEDENOTAS. Disponí-
vel em: <http://beloguedenotas.blogspot.
com/2009/04/absolut-rainbow.html>. Acesso 
em: 10 outubro 2011.

DUARTE, M. Estudo de caso. In: DUARTE, J. BAR-
ROS, A. Métodos e técnicas de pesquisa em comuni-
cação. São Paulo: Átlas, 2006, p. 215 - 235.

FACEBOOK. Disponível em:  <www.facebook.
com/ queabsolutsoueu/>. Acesso em: 16 de ou-
tubro 2011. 

GIL, Antônio C. Pesquisa Social. São Paulo: 
Átlas, 1999.

ILZE. Disponível em: <http://ilze.org/semio/
media/jpgs/absolut.suncity.jpg>. Acesso em: 10 
de outubro 2011.

IMAGENS ABSOLUT . Disponível em: <http://
www.absolutad.com/absolut_gallery>. Acesso 
em: 11 de outubro de 2011. In Color.

LINDSTROM, Martin. Brandsense: a marca 
multissensorial. Porto Alegre: Bookman, 2007.

KOTLER, Philip. Administração de marketing – 
análise, planejamento, implementação e contro-
le. São Paulo: Atlas, 2001.

KREUTZ, Elizete. A Comunicação Persuasiva 
(Não Publicado). 2004.
KREUTZ, E., MAS FERNANDEZ, F. Branding e 
as tendências da comunicação mercadológica. In 
Associação Ibero Americana de Comunicação 
IBERCOM – Madeira, Portugal, abril. 2009.

MEIOMENSAGEM. Disponível em: <www.
meioemensagem.com.br>. Acesso em: 11 de ou-
tubro 2011.

MUNDODASMARCAS. Disponível em: <http://

mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/abso-
lut-vodka-absolut-perfect.html>. Acesso em: 11 
de outubro 2011. In Color.

PROMOVIEW. Disponível em: <http://promo-
view.com.br>. Acesso em: 11 de outubro 2011. 

RANKINGTHEBRANDING. Disponível em: <ht-
tp://www.rankingthebrands.com/>. Acesso em: 
17 de outubro 2011.

SACCONI, Luiz Antonio. Minidicionário Sacconi 
da língua portuguesa. São Paulo: Atual, 1996.

SILVESTRE, Carminda, KREUTZ, Elizete, FER-
NANDÉZ, Francisco Javier Mas, VIEIRA, Josenia 
Antunes, MULLER, Thaís Carnieletto.  O Discurso 
da Marca: o caso Natura e Natura Pura. In Actas 
do VIII Congresso LUSOCOM. Lisboa: Universi-
dade Lusófona, 2009, p. 344 - 359.

STUMPF, I. Pesquisa bibliográfica. In A. BARROS 
DUARTE. Métodos e técnicas de pesquisa em co-
municação. São Paulo: Átlas, 2006. p. 51 - 61.

THE LOUGE GROUP. Disponível em: <http://
www.theloungegroup.com/absolut-vodka-see-
-what-your-drink-tastes-like/>. Acesso em: 24 
de setembro 2011.

THE HEART AND SOUL OF ABSOLUT. Direção 
e Produção: Absolut. Estocolmo (4 min 13 seg). 
Disponível em: <http://www.brainstorm9.com.
br/22974/advertising/absolut-atelier-uma-ca-
sa-para-transmitir-a-essencia-da-marca-em-es-
tocolmo/>. Acesso em: 23 setembro 2011.

THOMPSON, John.B. Ideologia e cultura mo-
derna. Petrópolis: Vozes, 1995.

YAMAOKA, E. In DUARTE, J. BARROS, A. 
Métodos e técnicas de pesquisa em comuni-
cação. São Paulo: Átlas, 2006, p.146 - 163.

NOTA

1 Publicitária, UNIVATES (Lajeado, RS/Brasil). Contato: fra-
daldon@gmail.com.

2  Doutora em Comunicação Social PUCRS (Porto Alegrer, RS/
Brasil)Presidente do Observatório de Marcas. Professora-pesqui-
sadora da Univates. Professora convidada das universidades Fee-
vale, Univale, UMayor (Chile), IPL (Portugal) e ISMAI (Portugal). 
Contato: elizete.kreutz@hotmail.com.



42
BrandTrends Journal ABR/2012

TENDÊNCIAS DE GESTÃO, 
MARKETING E MODELOS 
DE NEGÓCIO NAS 
EDITORAS LIVROS

ARTIGO

Autor: Paulo Faustino (1)
Universidade do Porto  e Media XXI - Consulting& 
Publishing (Lisboa/Portugal) 



43
BrandTrends Journal ABR/2012

RESUMO: A centralidade deste pa-
per reside na identificação de elemen-
tos disruptivos e na análise de algumas 
tendências, nomeadamente do ponto de 
vista das estratégias empresariais, in-
cluindo os movimentos de concentração 
empresarial, assim como as mudanças 
operadas na cadeia de valor e no modelo 
de negócio do livro. De uma forma mais 
sistematizada, pode dizer-se que este tra-
balho foi desenvolvido com o objectivo 
de encontrar possíveis respostas a duas 
principais questões de partida: RQ.1: É 
possível identificar tendências e caracte-
rizar as estratégias de negócio no sector 
do livro? RQ.2: Quais são os principais 
desafios e elementos disruptivos que as 
editoras enfrentam ao nível da sua ges-
tão empresarial e dos seus modelos de ne-
gócio? Complementarmente, e para além 
da identificação de algumas estratégias 
mais frequentes, neste trabalho foi tam-
bém aplicada a Matriz de Ansoff (1984) ao 
sector do livro; e procedeu-se simultane-
amente à identificação e sistematização 
de possíveis fontes de receitas associadas 
ao negócio do livro. De um modo geral, a 
metodologia de investigação foi essencial-
mente apoiada pela pesquisa documental, 
nomeadamente artigos científicos, arti-
gos na imprensa, livros sobre o sector, re-
latórios sobre a indústria, etc. 

Palavras-chave: livros; mercado; es-
tratégias. 

ABSTRACT: This paper’s centrality lies on 
the identification of some disruptive elements 
and on trends analysis, particularly from the 
business strategy point of view, including the 
business concentration movements, as well as 
the changes operated in the value chain and in 
the book business mode and the role of social 
media in marketing and promotion practices. 
This work aims at finding possible answers to 
two research questions: RQ1 – Is it possible to 
identify trends and characterize the business 

tendencies in the book sector? RQ2 – Which are 
the main challenges and disruptive elements 
that publishers have to face in terms of their 
corporate governance and business models? In 
addition to the identification of some of the most 
frequent strategies, the Ansoff Matrix (1984) 
was applied to the book sector; simultaneous-
ly, possible revenue sources associated with the 
book business were identified and systematized. 
Overall, the research methodology was largely 
based on documentary research, namely scien-
tific articles, press articles, books on the sector, 
industry reports, etc. 

Keywords: books; market; strategies. 

RESUMEN: La  importancia de este docu-
mento reside en la identificación de elementos 
disruptivos y el análisis de algunas tendencias, 
particularmente desde el punto de vista de las 
estrategias empresariales, incluyendolos mo-
vimientos de concentración empresarial, así 
como los cambios aplicadospor la cadena de 
valor yen el modelo de negocio del libro. De 
una forma más sistematizada, puede decirse  
que este trabajo fuedesarrollado con el objeti-
vo de encontrar posibles respuestas a dos prin-
cipales cuestiones de partida: RQ.1: ¿Es posi-
ble identificar tendencias y caracterizar las 
estrategias de negocio en el sector del libro? 
RQ.2: ¿Cuales sonlos principales desafíos y 
elementos disruptivos que las editoras enfren-
tan a nivel de su gestión empresarial y de sus 
modelos de negocio? Complementariamente, 
ymás allá de la identificación de algunas es-
trategias más frecuentes, en este trabajo fue 
también aplicada la Matriz de Ansoff (1984) al 
sector del libro; yse procedió simultáneamen-
te la identificación y sistematización de posi-
bles fuentes de métodos asociados al negocio 
del libro. De modo general, la metodología de 
investigación fue esencialmente apoyada por 
la investigación documental, en particular ar-
tículos científicos, artículos de prensa, libros 
sobre el sector, informes sobre la industria, etc. 

Palabras-claves: libros; mercado; estrategias.
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INTRODUÇÃO
De Gutenberg à actualidade, foram inúme-

ras as evoluções e mutações vividas pelos livros e 
aquilo que os rodeia, desde o próprio estilo lite-
rário, que se ampliou por cada novo autor destes 
últimos séculos, até aos designers, às fórmulas 
de marketing e, sem dúvida, às editoras e ao seu 
amplo mercado que tem vindo a desenvolver-se 
e a modernizar-se nas últimas décadas. O prin-
cipal motor desta indústria continuará a ser, o 
número de leitores, cuja tendência é crescente.

Uma pergunta clássica que se formula recor-
rentemente é: o negócio do livro tem futuro? Por 
vezes assiste-se a perspectivas pessimistas que 
consideram que a era digital torna os livros re-
dundantes; contudo, não parece que o conceito 
de livro esteja a desaparecer. Alguns especialis-
tas como, por exemplo, Robert Darnton (2009), 
demonstram que os livros tradicionais continu-
am a ter muitas vantagens de ordem prática, no-
meadamente por serem portáteis e acessíveis e 
não necessitarem de bateria nem de pilhas para 

funcionarem. Já provaram a sua durabilidade, 
ao passo que as ferramentas que temos hoje pa-
ra armazenar dados serão amanhã verdadeiros 
dinossauros. Neste contexto, o comportamento 
futuro face à leitura permanece, em certa medi-
da, misterioso.

As incertezas sobre o futuro do livro são 
imensas, como são também infinitas as opor-
tunidades que as novas tecnologias podem ge-
rar para criar novas formas de chegar aos lei-
tores, nomeadamente decorrentes do impacto 
das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) e da criação de novos aplicativos. À se-
melhança do que acontece com outros produtos 
de media (rádio, televisão e imprensa), também 
no sector do livro as TIC, nomeadamente a In-
ternet, constituem o driver da mudança nesta 
actividade. Na perspectiva do negócio, os edito-
res de livros já começaram a interiorizar a ideia 
de que o negócio não é vender papel, mas sim 
vender os conteúdos independentemente do su-
porte considerado, recorrendo ao mais adequa-

Figura 01: Homem dos Livros / Fonte: Paulo Faustino (2011)
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do para chegar aos seus clientes. 
Neste contexto, o resultado da investigação é 

apresentado em quatro pontos principais: i) revi-
são de literatura; ii) gestão, tendências e merca-
do; iii) cadeia de valor e modelo de negócio; iv) 
conclusões e desafios da indústria. 

1. REVISÃO DE LITERATURA E TENDÊN-
CIAS DO SECTOR DO LIVRO

Numa perspectiva de negócio, o estudo do 
sector editorial, incluindo o do livro, é frequen-
temente enquadrado no âmbito das indústrias 
de media ou de conteúdos, uma vez que o livro 
pode ser um produto criativo, informativo, edu-
cativo e de entretenimento, entre outras funções 
possíveis de identificar. O interesse (ALBAR-
RAN, 1999) pelo estudo e aplicação dos princí-
pios económicos na indústria da comunicação 
(que tem vindo a criar o seu espaço científico, 
designando-se como economia e gestão dos me-
dia – media economics and management) tem 
crescido na sequência da conjugação de diver-
sos factores, nomeadamente a emergência de 
forças tecnológicas, reguladoras, sociais e glo-
bais que estão a afectar as empresas de media 
e as suas funções como instituições económicas 
(2).  Segundo Doyle e Frith (apud ALBARRAN, 
2006), desde há cerca de duas décadas que a 
investigação em economia e gestão dos media 
tem vindo a crescer significativamente. Existem 
várias razões para este facto, nomeadamente: i) 
a revolução digital está a revolucionar os negó-
cios dos media e a acelerar os processos de con-
vergência e de globalização; ii) observa-se um 
aumento da desregulação das indústrias nacio-
nais de media; iii) assiste-se a um crescimento 
de importância dos media como negócio. 

Nesse sentido, estas mudanças, no seu con-
junto, potenciaram novas procuras e interesses no 
ensino e na investigação focada nos problemas es-
pecíficos da economia e gestão dos media, onde se 
inclui a indústria do livro. Como sugere Pimentel 
(2007), a actividade de edição de livros representa 
sempre um microcosmo da sociedade, reflectindo 
as suas tendências e fabricando em certa medida 
as ideias que constituem o seu interesse. 

As mudanças tecnológicas que mais afecta-

ram as empresas dominantes não são radical-
mente novas nem difíceis de identificar, mas 
apresentam características importantes; por 
exemplo, para Christensen (1997), em primeiro 
lugar, apresentam tipicamente um package que 
de início não é valorizado pelos consumidores. 
Por outro lado, os atributos de desempenho 
que os consumidores valorizam aumentam de 
tal forma que invadem os mercados existen-
tes. Só neste momento é que os consumidores 
querem a tecnologia, após um período de algu-
ma interiorização. Os protagonistas do sector 
livreiro consideram que as novas tecnologias 
– as aplicações móveis, por exemplo – consti-
tuem um dos aspectos mais determinantes para 
o desenvolvimento actual da indústria editorial 
(3). Neste sentido, há que acrescentar outros 
desenvolvimentos no sector cuja integração e 
concentração da propriedade é de importância 
crescente como factor de competitividade.

De facto, e na perspectiva do impacto no mo-
delo de negócio (e na cadeia de valor), a Internet 
(e a World Wide Web), constituem as tecnologias 
mais significativas da última década, tendo vindo a 
contribuir para a emergência de processos de de-
sintermediação e também para reduzir os custos de 
distribuição, estabelecendo assim relações directas 
entre os detentores do conteúdo e os consumido-
res, conectando os utilizadores com centenas de 
milhares de fontes de conteúdo a nível global (4). 
As novas tecnologias têm facilitado os trabalhos de 
edição, de pré-impressão e de impressão, auxilian-
do o trabalho do editor. A Internet, com o seu ca-
rácter interactivo, a capacidade de contacto directo 
com o consumidor e a possibilidade de com ele es-
tabelecer uma relação, fez já grandes transforma-
ções:  transformou a produção e a distribuição de 
conteúdo, permitindo a entrada de novos players 
e ameaça enfraquecer as relações entre as empre-
sas instaladas e as suas audiências - os leitores (5). 
Nesta onda de novas tecnologias, assistimos à coe-
xistência de livros impressos versus digitais 

Assiste-se à crescente concorrência entre edi-
toras; a este propósito Pimentel (2007) considera 
que as editoras mais pequenas, incluindo as que se 
situam fora dos grandes centros urbanos, podem 
competir em iguais condições instaladas nas capi-
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tais. Com estas inovações surgem, por exemplo, os 
audiolivros, os e-books e novas formas de divulgar 
os lançamentos, apresentações, feiras de livro - ou 
seja, novas formas de promover, captar o público 
e vender. Por seu lado, os e-books estão em cres-
cimento e coloca-se a questão: irá esta nova tecno-
logia aniquilar os livros em formato papel? Apesar 
de o livro ainda ser um objecto difícil de se desma-
terializar e de os livros em papel não serem subs-
tituíveis, existem algumas experiências, sobretudo 
em determinadas áreas académicas, que apontam 
no sentido de se adquirir mais depressa um e-book 
do que um livro físico. Nos dias de hoje, a tendência 
é produzir o livro numa lógica multimédia: já não 
se vê um livro à venda só em papel, há o formato 
e-book a acompanhar . 

Com esta revolução tecnológica, e se a mor-
te do livro está iminente como sugerem alguns, 
também é verdade que o livro clássico tem vin-
do a resistir. O final do século XX e o início do 
XXI coincidem no  princípio de que  os editores 
de conteúdos em suporte de papel nada podem 
fazer contra o universo digital; pelo contrário, 
deverão aproveitar as potencialidades desses 
suportes para alargar a sua base de venda e dis-
tribuição de conteúdos. No entanto, a principal 
vantagem dos e-books é a capacidade de arma-
zenamento num único periférico. Por seu lado, 
também é verdade que o livro impresso é tão 
ou mais confortável que o livro digital. Em to-
do o caso, as novas tecnologias também podem 
facilitar a construção de uma biblioteca – basta 
descarregar e arquivar. Mesmo assim a essência 
de ler um livro perde-se com este formato e, por 
isso, Pimentel (2007) está convicto de que o livro 
tem futuro. Na verdade, ir a uma livraria consti-
tui uma experiência e resta saber em que medida 
os públicos vão valorizar esta dimensão intangí-
vel associada à procura do livro.

Em todo caso, é inegável que a internet cons-
titui o cenário de base de algumas das novas (e 
principais) tendências usadas pelo mercado li-
vreiro, quer no âmbito da produção e distribui-
ção (e-book, print-on-demand, etc), quer  ao ní-
vel do marketing e comunicação (por exemplo, a 
importância que o Social Media Marketing re-
presenta hoje para a promoção das obras). Usan-

do plataformas da Internet, como o Facebook, o 
Linkdin, o Youtube, o Twitter ou os “blogues”, 
as editoras e autores conseguem promover os 
seus livros cada vez mais próximos dos cida-
dãos, alargando o seu leque de clientes a um 
grupo muito mais vasto. Através desta nova ten-
dência existe também uma maior proximidade 
entre editores, autores e leitores. Desta forma, 
os leitores podem comunicar ou acompanhar o 
seu autor, os seus trabalhos em progresso e os 
novos produtos no mercado, lançados pelas di-
versas editoras. O mercado livreiro aproveitou a 
Internet de forma a “entrar” na casa das pessoa, 
mantendo-se, desta forma, presente nas suas vi-
das. Acompanhando as inovações da sociedade, 
também o livro se começa a apresentar na for-
ma digital, mantendo-se igualmente dinâmico o 
mercado do livro impresso (6). 

Do ponto de vista do consumidor, os e-books 
apresentam-se como sendo muito tentadores, isto 
porque, se não forem gratuitos, o seu preço será 
muito inferior ao livro normal. O facto de ser di-
gital faz com que não haja custos de produção e 
comercialização elevados, nomeadamente com 
a impressão e distribuição. Para além disso, não 
haverá também custos de transporte por este ser 
enviado directamente pela Internet, conferindo-
-lhe assim mais uma vantagem. O e-book apresen-
ta ainda uma nova revolução para qualquer autor 
que não tenha possibilidades de ver as suas obras 
publicadas por uma editora, podendo assim vender 
ou oferecer directamente a sua história, através da 
internet, a qualquer pessoa que esteja interessada. 

Por conseguinte, nos últimos anos o merca-
do do livro tem revelado que não é um mercado 
estático, reinventando-se e estando muito mais 
próximo do público, disponibilizando-lhe uma 
maior diversidade de oferta e novos formatos de 
livros. O público é cada vez mais vasto e, como 
tal, assistiu-se, por parte da indústria livreira, a 
uma necessidade de resposta de se ampliar e ino-
var. Uma outra tendência reapareceu com força 
nos últimos anos: apesar de a ideia não ser re-
cente, os livros de bolso vieram trazer uma nova 
dinâmica ao mercado livreiro (7).  Estes são um 
bom exemplo de como o marketing neste merca-
do está mais vivo do que nunca. 
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2. MODELOS DE NEGÓCIO, GESTÃO E 
COMUNICAÇÃO DE MARKETING

2.1. Modelos de negócio, cadeia de va-
lor do livro e gestão do produto

Uma das principais diferenças entre as es-
tratégias adoptadas pelas editoras num passado 
recente e as estratégias seguidas no presente tem 
a ver com a maior ou menor orientação para o 
mercado,  sendo agora a decisão dos editores  de-
terminada pelo que o mercado quer. É claro que 
cada mercado tem as suas regras e especificida-
des e até um marketing específico. O novo mer-
cado virtual gera novas oportunidades para os 
editores que se saibam adaptar ao novo cenário, 
incluindo as pequenas editoras (8). A Internet 
potenciou a fragmentação em grande escala do 
mercado, tanto na oferta como na procura.

O novo modelo de mercado, sem eliminar o 
tradicional mercado de massas, de êxitos comer-
ciais, aposta simultaneamente no mercado da 
hiper-fragmentação e especialização  Observa-
-se, portanto, a emergência de uma cultura de 
nicho que corresponde a um segmento de merca-
do constituído por um reduzido número de con-
sumidores com características e necessidades 
homogéneas e facilmente identificáveis. Devido 
à sua pequena dimensão (incluindo no volume 
de retorno), os nichos de mercado são geralmen-
te desprezados pelas grandes empresas. Como 
sugere Anderson (2006) na sua teoria da Cauda 
Longa aplicada ao sector do livro (9), o nicho es-
tá a transformar o panorama social, as pessoas 
estão a reagrupar-se em milhares de grupos com 
determinado interesse cultural conectadas pelos 
interesses partilhados, em detrimento da proxi-
midade e do trabalho. 

Existem várias definições de modelo de ne-
gócios e, de forma simplificada, pode entender-se 
como sendo o conjunto de actividades que uma 
empresa executa, como executa e quando executa 
para criar e acrescentar valor ao cliente (ex: low-
-cost ou produtos diferenciados e de qualidade) e 
colocar-se numa posição para o valor adequado 
(AFUAH, 2003) (10). Como acontece noutros sec-
tores da economia, o modelo de negócio de uma 
editora está continuamente sujeito a forças exter-

nas; isto inclui mudanças de mercado, legais, re-
gulatórias, sociais, tecnológicas, e alterações nas 
exigências do consumidor, por exemplo. Neste 
contexto, uma das principais tarefas dos gestores 
(ou principais responsáveis) das editoras é ajus-
tar e adaptar os seus modelos de negócio, através 
de respostas em tempo útil, ou mesmo a anteci-
pação das forças externas, às novas dinâmicas de 
mercado. Por outro lado, a expressão modelos de 
negócios é, por vezes, confundida com estratégia 
- no sentido de estratégia corporativa, estratégias 
de produto, estratégias de mercado ou estratégias 
de preço. Na realidade, as estratégias são deci-
sões, reflexões e opções utilizadas pelas empresas 
para orientar as actividades para um conjunto de 
objectivos definidos, mas não apenas ao nível dos 
modelos de negócio. Magretta (2004) considera 
que o modelo de negócio representa um conjunto 
de suposições sobre a forma como as organiza-
ções operam de modo a criar valor para todas as 
entidades (stakeholders) de que dependem, so-
bretudo para os clientes, mas não só.

Um bom modelo de negócios deverá, por-
tanto, preocupar-se com diversos aspectos e não 
apenas com o lucro, incorporando uma visão 
mais abrangente da indústria, e deve ser conti-
nuamente testado pelo mercado. Os modelos de 
negócios constituem a base conceptual em que 
as actividades empresariais são desenvolvidas. 
Para as editoras, a definição e identificação do 
público-alvo constitui um dos passos mais im-
portantes quando se constrói um modelo de ne-
gócio, uma vez que a audiência/leitor determina 
as características dos produtores editoriais ofe-
recidos. Para interiorizar melhor o conceito de 
modelo de negócio, é também necessário possuir 
um bom conhecimento das cadeias de valor; a 
análise de ambos é crucial para a compreensão 
dos negócios da empresa e para a definição das 
estratégias a adoptar.

De acordo com Osterwalder e Pigneur 
(2010), um modelo de negócio pode ser descrito 
através de nove elementos básicos que demons-
tram a lógica de como uma empresa pretende fa-
zer dinheiro. Estes elementos cobrem as quatro 
principais áreas de um negócio: clientes, oferta, 
infra-estrutura e viabilidade financeira. O mode-
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lo de negócio pode ser visto como uma síntese 
esquemática de uma estratégia a ser implemen-
tada através das estruturas, processos, pessoas, 
dinheiro e sistemas organizacionais. Os nove 
elementos básicos de um modelo de negócio são: 
Segmentos de clientes; Propostas de valor; Ca-
nais; Relação com o cliente; Valor de retorno; 
Recursos-chave; Actividades-chave; Parcerias-
-chave; e Estrutura de custos. Estes autores (OS-
TERWALDER e PIGNEUR, 2010), referindo-se, 
precisamente, aos modelos de negócio do sector 
do livro - distinguindo o velho modelo e o novo 
modelo – consideram que o novo modelo de ne-
gócio se baseia num processo de selecção através 
do qual os editores analisam muitos autores (e 
manuscritos), seleccionando aqueles que prova-
velmente atingirão um objectivo mínimo de ven-
das. Os autores comercialmente menos promete-
dores são rejeitados, porque não seria lucrativo 
editar, conceber, imprimir e promover livros que 
se vendem pouco. Os editores estão mais interes-
sados em livros que possam imprimir em grandes 
quantidades para vender a grandes audiências, 
gerando efeitos de escala ao nível da impressão 
de forma a reduzir o custo unitário de cada exem-
plar. Por seu lado, o novo modelo de negócio é 
exemplificado com o caso do Lulu.com, que se 
baseia em ajudar autores de nicho e amadores 
a colocarem o seu trabalho no mercado. Elimi-
na as tradicionais barreiras à entrada dando aos 
autores instrumentos para conceber, imprimir e 
distribuir o seu trabalho através de um mercado 
online. Quanto mais autores o Lulu.com atrai, 
mais sucesso tem, porque os autores tornam-se 
clientes. Trata-se de uma plataforma multilateral 
que presta serviços e liga autores e leitores com 
uma Cauda Longa de conteúdos de nicho gerados 
pelos utilizadores. Os livros são impressos ape-
nas em resposta a encomendas efectivas. Se um 
título não vende, isso é irrelevante para a Lulu.
com, porque não há custos adicionais. 

O conceito de cadeia de valor foi desenvolvi-
do por Porter (1985), que também descreveu de-
talhadamente os diversos estágios do processo de 
valor acrescentado, da criação ao uso; este autor 
centrou-se na necessidade de criar uma vanta-
gem competitiva. De acordo com Porter (1989), 

o conceito de vantagem competitiva apenas pode 
ser entendido se a empresa for vista como um todo. 
A vantagem competitiva é gerada pelas inúmeras 
actividades distintas, desenvolvidas pela empresa 
dentro do âmbito da sua produção, comercializa-
ção, transmissão e projecto de suporte do produ-
to. Cada actividade pode contribuir para reduzir 
os custos e fornecer a base para diferenciação. A 
vantagem ou desvantagem competitiva pode ser 
observada por qualquer uma das cinco actividades 
primárias ou qualquer das quatro actividades se-
cundárias (11); juntas, estas actividades constituem 
a cadeia de valor de todas as empresas. No quadro 
01, pode observar-se todo o circuito habitual do ne-
gócio dos livros, assim como a síntese das principais 
a agregação das fases em que se pode acrescentar 
valor: Criação/produção; Divulgação/distribuição; 
Retalho/livrarias; e Consumidor/leitor.

Pode afirmar-se que os modelos de negó-
cios – e cadeias de valores – reflectem o pensa-
mento sistematizado que caracteriza a gestão. 
O conceito e práticas associadas ao modelo de 
negócio de gestão e desenvolvimento devem ser 
integrados dentro da perspectiva holística dos 
processos produtivos, que representam as eta-
pas de design, financiamento e implementação 
do modelo de negócios. Os modelos de negócios 
devem evoluir da concepção à implementação, 
onde o design reflecte a estratégia do projecto, 
que deverá ser financiado pelos fundos internos 
e externos e finalmente implementado numa 
empresa real.  O ponto de vista e a estratégia da 

Quadro 01: O circuito do mercado do livro
Fonte: Gaymard (2009)
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empresa são traduzidos em propostas de valor, relacionamento com os 
clientes e cadeias de valor. A partir de uma perspectiva de gestão em-
presarial mais objectiva, pode afirmar-se que uma das contribuições 
mais importantes dadas aos modelos de negócios é permitir identificar 
e sistematizar a dinâmica da empresa. Além disso, a abordagem do 
modelo de negócios permite que as empresas reajam mais rápido às 
mudanças. Finalmente, os modelos de negócios aperfeiçoam o alinha-
mento estratégico, a organização e tecnologia dos negócios. No quadro 
02 podem observar-se alguns parceiros, actores, actividades, fases, 
receitas e outros factores associados aos modelos de negócio do livro.

Quadro 02: Modelo de negócio de uma editora de livros
Fonte: Wirtz (2011)

Quando uma empresa decide adoptar um 
novo modelo de negócios ou alterar um já exis-
tente, a identificação e visualização deste modelo 
vai melhorar o planejamento, implementação e 
mudanças necessárias. Linder e Cantrel (2000) 
referem que as mudanças do modelo de negócio 
reflectem a alteração da lógica central da empre-
sa a fim de se manter lucrativa dentro de um am-
biente dinâmico. Por seu lado, a derivação sobre 
modelo de negócios está centrada no conceito de 
“modelos de negócios abertos” (CHESBROUGH, 
2003). Este autor defende que, num modelo de 
negócio aberto, ao contrário do modelo de negó-
cio tradicional, a empresa apercebe-se de que o 

conhecimento útil é divulgado, envolve-se pro-
funda e extensivamente com a rede de conheci-
mentos e comunidades externas, procura infor-
mação em fontes externas, partilha recursos com 
concorrentes, incluindo numa lógica de coopeti-
tion (de forma a não colocar-se numa posição de 
desvantagem competitiva), e está aberta a novas 
ideias mesmo que sejam provenientes de várias 
fontes. Seguindo esta dinâmica, o modelo de ne-
gócios evolui progressivamente.

Chesbrough (2003) mostra que produtos, 
tecnologias, conhecimento e propriedade inte-
lectual que não estejam a ser usados na empresa 
podem ser monetizados, tornando-se disponíveis 
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para parceiros externos através de licenciamen-
to, de joint-ventures ou spin-offs. Este autor tra-
ça a distinção entre inovação de fora para dentro 
(que ocorre quando uma organização traz ideias, 
tecnologias ou propriedade intelectual externas 
para os seus processos de desenvolvimento e de 
comercialização) e inovação de dentro para fora 
(que se verifica quando as organizações licen-
ciam ou vendem a sua propriedade intelectual 
ou as suas tecnologias, particularmente activos 
que não estão em uso). 

Seja qual for a estratégia de uma editora de 
livros, o cliente deverá constituir sempre o co-
ração de qualquer modelo de negócio. Voltando 
ao caso concreto das editoras, para melhor se 
entender o negócio do livro, podem identificar-
-se alguns exemplos de segmentos/mercados de 
clientes, nomeadamente: Mass Market, Nichos 
de Mercado e Segmentados. Portanto, os exem-
plos referidos aplicam-se também ao sector do li-
vro e ao posicionamento das editoras: as grandes 
livrarias orientam-se mais para os mercados de 
massas (bestsellers), as médias editoras para os 
segmentos e as pequenas editoras para os negó-
cios de nicho especializados numa determinada 
área. Cada uma destas estratégias (posiciona-
mento) está associada um determinado modelo 
de negócio e financiamento. Para se ter uma ideia 
mais concreta do sector do livro, nomeadamente 
da vertente de financiamento do modelo de ne-
gócio, o quadro seguinte resume as várias possi-
bilidades de obtenção de receitas complementa-
res ao modelo tradicional (Quadro 03).

Portanto, à semelhança dos outros media, 
também as editoras de livros têm feito um es-
forço no sentido de identificar e diversificar 
fontes de receita de modo a tornar os modelos 
de negócios mais viáveis e adaptados às carac-
terísticas e capacidades de cada editora. Como 
sugere Picard (2002), a indústria editorial é 
constituída por empresas de características 
tendencialmente nacionais , mas cada vez mais 
tendem a operar ao nível regional e ao nível 
global. No quadro 04 estão sintetizadas algu-
mas das características do negócio do livro.

Ainda de acordo com Picard (2002, p. 13), 
existem numerosos aspectos específicos das edi-
toras que importa identificar e caracterizar para 
a compreensão dos contextos e dos problemas 
modernos que elas têm que enfrentar:

i) a maior parte das editoras caem na cate-

Quadro 03: Possíveis fontes rendimento complementar para os editores 
de livros / Fonte: Elaboração própria (2011)

Quadro 04: Características de mercado, financeiras e operacionais do 
livro / Fonte: Picard (2002)
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goria de pequenas e médias empresas (PME);
ii) as barreiras à entrada são relativamente 

fracas nas indústrias de publicação de revistas, 
anuários e livros;

iii) a maior parte dos produtos impressos 
têm ciclos de vida relativamente curtos;

iv) sistemas sofisticados de logística e de 
transporte, especificamente concebidos para 
a indústria de publicações, desempenham pa-
péis importantes na distribuição dos produtos 
pelos consumidores;

v) as editoras tradicionais enfrentam amea-
ças e oportunidades crescentes devido ao desen-
volvimento das publicações por via electrónica;

vi) a protecção da propriedade intelectual 
e direitos de colecção nas áreas da informa-
ção electrónica, informação e produção e dis-
tribuição de conhecimento não está tão bem 
desenvolvida.

Para além das características enunciadas 
sobre o negócio do livro, importa também, 
complementarmente, referir que a actividade 
editorial se fundamenta essencialmente em 
cinco áreas que caracterizam esta indústria e 
estão associadas aos seus modelos de negócios, 
nomeadamente: i) vendas; ii) direitos subsidi-
ários; iii) publicações digitais; iv) modelos em 
desenvolvimento. Por outro lado, assiste-se a 
uma tendência para maximizar os canais de 
vendas, nomeadamente: Retalho Tradicional, 
Mercado Grossista; Mass Merchandisers; Clu-
bes do Livro; online e Internet; Escolas & Bi-
bliotecas; Vendas Especiais; Vendas de Expor-
tação noutra Língua; Vendas Premium; Vendas 
em Feiras (e escoamento de sobras). Do ponto 
de vista do ciclo de negócio, um livro pode ter 
mais de um ciclo de vida. Tradicionalmente os 
livros de bolso eram editados apenas quando 
o título terminava o seu ciclo nas livrarias e 
actualmente a tendência é para acelerar a sua 
produção e venda. Na verdade, observam-se 
novas dinâmicas e factores críticos de sucesso 
neste negócio, incluindo diferentes factores de 
receitas e custos a considerar: 1) Desenvolver e 
introduzir conteúdo digital no mercado; 2) Sis-
temas de Gestão de Conteúdo; 3) Interface com 
Consumidor; 4) Marketing para Consumidor. 

2.2. Gestão empresarial, marketing e 
comunicação através das redes sociais 

Como já foi referido, na perspectiva da ges-
tão empresarial, as editoras, de um modo geral, 
sobretudo as de maior dimensão, têm vindo a 
orientar-se cada vez mais para o mercado e a 
apostar nos bestsellers. Por sua vez, as pequenas 
editoras não têm essa obsessão pelos bestsellers; 
no entanto, podem tornar-se rentáveis com títu-
los orientados para determinados segmentos ou 
nichos de mercado mais pequenos. Aliás, nesta 
perspectiva, as pequenas editoras acabam por 
assumir menos riscos, comparativamente com as 
grandes editoras, o que não acontece com as pe-
quenas editoras. Contudo, o risco pode ser mini-
mizado sobretudo quando se trata de obras e au-
tores globais cujo sucesso já foi testado noutros 
mercados ou eventualmente jornalistas popula-
res que têm a vantagem de ter acesso ao espaço 
público para se promoverem. Portanto, a obses-
são pelos bestsellers pode ter altos custos  e a es-
tratégia geral das grandes editoras pode consistir 
em concentrar um menor número de títulos com 
maior tiragem para optimizar os custos de pro-
dução e de promoção quanto mais exemplares 
imprimirem menor é o custo unitário. Também 
ao nível da promoção, os custos de concepção e 
criação das campanhas publicitárias podem ser 
reaproveitados para se utilizarem noutras geo-
grafias - mercados. Contudo, a estratégia mais 
frequente também consiste em concentrar um 
maior número possível de títulos com tiragens 
elevadas para optimizar os custos de promoção 
e produção, mas também justificar as estruturas 
grandes dos grupos editoriais. 

Em todo caso, a grande dependência do 
bestseller constitui uma “debilidade” da qual 
as pequenas e médias editoras podem usufruir, 
apostando em novos autores e entrando noutros 
segmentos que podem ser igualmente rentáveis 
mas numa lógica de longseller. Por exemplo, o 
caso de Harry Potter ou Código de Da Vinci de-
monstram como pequenas ou médias editoras 
podem alcançar grandes sucessos. No entanto, é 
um erro acreditar que pode manter o título du-
rante muito tempo no top de vendas. 

No entanto, convém sublinhar outro aspecto 
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que revela o interesse em apostar nos bestsellers: 
são entendidos como livros de alta rotação porque 
facilmente devolvem com rapidez os fundos que 
tardam a entrar (12). Neste sentido, uma boa es-
tratégia empresarial (e editorial) consiste em pro-
curar reunir um catálogo onde coexistam livros 
que sejam sucessos editoriais a curto prazo, mas 
também obras que perpetuem esse sucesso e lhes 
garanta a sua sustentabilidade a longo prazo. 

As campanhas promocionais e os destaques 
de um livro ou autor são negociados com cada 
um dos retalhistas, permitindo que a comuni-
cação seja feita de acordo com a especificidade 
dos públicos a que se destinam. Neste sentido, 
os principais suportes utilizados para divulgação 
são, normalmente, negociados pelos espaços de 
retalho e pelas editoras em conjunto, para que 
seja transmitida uma imagem que se faça enten-
der ao consumidor-alvo. 

O aparecimento das redes sociais tem ho-
je em dia um papel fundamental na promoção 
das editoras e dos seus produtos (livros); no 
entanto, as redes sociais também contribuíram 
para que a mensagem na publicidade e no ma-
rketing seja cada vez mais difícil de controlar 
pelas empresas e entidades.  Assim, é possível 
expandir a marca, o produto e as novidades 
das editoras a uma escala global e local. Atra-
vés da web o produto está disponível 24horas 
por dia e, assim, conseguem constituir-se co-
mo uma plataforma importante para a realiza-
ção de campanhas de marketing online; além 
da comunicação e relação directa entre editor/
autor e leitor/consumidor potenciada pelas 
redes sociais, é possível difundir uma diversi-
dade de mensagens promocionais do produto 
editorial, quer seja através de gestão de bases 
de dados de potenciais clientes com afinidades 
face ao livro, quer através de uma base de da-
dos mais alargada para informar. 

Tendo em conta que um dos principais ob-
jectivos da comunicação de marketing é criar e 
dinamizar campanhas, a web constitui-se co-
mo uma plataforma fundamental para o cos-
tumer relationship management (CRM). E a 
evolução tecnológica trouxe ferramentas ne-
cessárias à gestão da relação e comunicação 

com o cliente; e com o surgimento da rede so-
cial começa a dinamizar-se o chamado “CRM 
Social”. Portanto, as redes sociais estão a obri-
gar as empresas (editoras) a reforçar o prima-
do do cliente. As editoras nos dias de hoje re-
correm às redes sociais para fazer divulgação 
de eventos, promoções, mostrar as novidades 
editoriais, etc. Por outro lado, as redes sociais 
podem ajudar a angariar novos talentos, a di-
vulgar trabalhos de artistas e a facilita a aproxi-
mação junto dos seus fãs; constituindo-se desta 
forma uma excelente ferramenta de marketing 
relacional para a indústria. Hoje em dia a in-
formação já chega aos profissionais de comu-
nicação via redes sociais e em muitos casos até 
é o meio preferencial era o correio electrónico.

É também de referir que, do ponto de vista 
económico, a utilização das redes sociais como 
plataforma de comunicação de marketing não 
implica investimentos consideráveis, circuns-
tância que permite também às pequenas edi-
toras desenvolverem estratégias de promoção 
dos seus autores e livros, quer numa perspec-
tiva local, quer global. Em certa medida, po-
de também dizer-se que as redes sociais, em 
conjugação com outras formas de comunicação 
bellow the line (patrocínio, mecenato, marke-
ting directo, eventos, telemarketing, relações 
públicas, etc) retiraram, por um lado, a ex-
clusividade aos media tradicionais ao nível da 
criação e promoção de marcas. 

No mercado do livro, a estratégia de marke-
ting e branding está também muito ligada ao ca-
tálogo e marca(s) que a editora e possui (13). A 
tendência é comunicar uma imagem através de 
um autor ou de uma colecção e não propriamente 
a chancela que a representa. Umas das excepções 
a esta estratégia de comunicação são as feiras do 
livro; nesses casos, a estratégia passa por comu-
nicar directamente a imagem da marca com os 
consumidores. Importa ainda referir a extensão 
das práticas de marketing e comunicação dos li-
vros de autor (ou de edição própria), sobretudo 
facilitada no mundo digital, onde os autores pu-
blicam sem editores. É, por isso, imperativo que 
as editoras comprovem diariamente o seu valor 
junto dos autores e demonstrem a relevância das 
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Produtos actuais pa-
ra mercados novos;  
Desenvolvimento do 
Mercado (Ex: Interna-
lização e exploração de 
novas geografias; livros 
vendidos com jornais ou 
revistas)

Produtos novos para 
mercados novos; Diver-
sificação dos produtos
(Ex: Livros e outras   fun-
cionalidades associadas 
ao livro digital, adapta-
ção ao cinema)

Produtos actuais para 
mercados actuais; Pene-
tração de Mercado
(Ex: Livro de bolso e livro 
de luxo; livro por enco-
menda) 

Produtos novos para 
mercados actuais; Desen-
volvimento dos produtos
(Ex: Venda de capítulos 
de livros, audiolivros ou 
CD anexos ao livro com 
conteúdos adicionais) 

Novos

Mercados

ProdutosAtuais Novos
Atuais

suas marcas. Algumas editoras , poderão adiantar 
direitos, sem os quais a maior parte dos escritores 
de não-ficção dificilmente conseguirão fazer in-
vestigação para novos livros; os adiantamentos de 
direitos constituem, em muitos casos, uma eleva-
da despesa para uma editora. Embora os críticos 
argumentem que com a publicação de livros tradi-
cionais se ganha demasiado dinheiro com autores, 
na verdade, os lucros ganhos  são direccionados 
essencialmente para o auxílio de escritores menos 
conhecidos e comercialmente menos rentáveis. O 
sistema é ineficiente, mas apoia-se numa classe de 
escritores profissionais, que não poderiam existir 
de outra forma: no negócio editorial aplica-se, em 
certa medida, a regra 80/20  (14).

Recorrendo às estratégias de marketing cada 
vez mais agressivas, as editoras não se limitam a 
vender os seus produtos unicamente nos locais 
convencionais - as livrarias. Hoje em dia, para 
além das livrarias, existem também as tabacarias 
como pontos de venda de livros, os espaços nas 
bombas de gasolina e aeroportos, entre outros. 
Por outro lado, muitas vezes os editores de livros 
fazem acordos com os editores de jornais ou re-
vistas para o lançamento de campanhas de colec-
ções de livros com a compra de uma determinada 
publicação. Existe ainda a Internet, que começa 
a ganhar cada vez mais espaço no mercado li-
vreiro, visível sobretudo no mercado dos EUA (e 
cujo crescimento na Europa e noutras geografias 
é mais lento) e pelo crescimento evidenciado pela 
Amazon. Por seu lado, o livro, antes de ser publi-
cado, terá ainda a atenção do departamento de 
design, de marketing, a correcção ortográfica e 
gramatical de funcionários da editora, e claro, a 
própria impressão e distribuição da qual a edi-
tora se encarrega, seja pessoalmente ou através 
de subcontratação a outras empresas – ou seja, 
o marketing está presente em todas as fases da 
cadeia de valor do livro.

Uma questão decisiva para a definição da 
estratégia de marketing é a combinação plane-
ada de produto e mercado. Na base da selecção 
da respectiva área de mercado estão quatro es-
tratégias base possíveis, que podem ser aplica-
das de acordo com combinação entre produto 
e mercado, como sugere Ansoff (1984), tendo 

Quadro 05: Matriz de Ansoff aplicada ao negócio do livro 
Fonte: Ansoff (1984)

como principais pressupostos gerais (1) apro-
veitar a experiência, (2) promover economias de 
escala, (3) potenciar a inovação no produto e (4) 
estimular a procura de novos clientes, incluindo 
através de estratégias de internacionalização. A 
estratégia de diversificação é frequente; e di-
ferencia-se pelos seus efeitos, dependendo da 
distância do novo mercado e se o novo produto 
se encontra afastado da abordagem de merca-
do ou do produto em vigor presentemente. No 
quadro seguinte, pode ver-se, de um modo mais 
objectivo, os pressupostos e cenários da matriz 
aplicada especificamente ao negócio do livro, e 
uma das principais conclusões é que a Internet 
não só está a potenciar o alargamento do ciclo 
de vida e do mercado do livro, mas também dos 
seus canais de comercialização.

A Amazon teve um impacto profundo no 
negócio das editoras, criando um local onde os 
leitores podem encontrar, com confiança, livros 
que deixaram de estar à venda em lojas físicas. 
Como já foi sugerido, os livros de fundo edito-
rial — aqueles que se vendem ao longo do tem-
po — são vitais para as editoras. Por sua vez, os 
livros electrónicos têm vantagens inegáveis para 
as editoras, na medida em que deixaria de haver 
devoluções, taxas de armazenamento, despesas 
de impressão ou despesas de expedição; a elimi-
nação ou redução destes custos - que são eleva-
dos - pode mesmo constituir um factor decisivo 
para viabilizar a actividade de algumas editoras. 
Um dos obstáculos à afirmação do livro digital 
tem sido a dificuldade em encontrar uma forma 
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de leitura funcional, embora se caminhe nessa 
direcção com a nova geração de e-readers.  Ini-
cialmente, os livros electrónicos constituíram, 
desta forma, um nicho de mercado, fortemente 
negligenciado pelas grandes editoras (embora 
estas comecem a estar cada vez mais atentas ao 
negócio do livro electrónico).

CONSIDERAÇÕES, TENDÊNCIAS E DE-
SAFIOS PARA INDÚSTRIA DO LIVRO

Foi objecto deste estudo tentar responder a 
duas principais questões de investigação: RQ.1: 
É possível identificar e caracterizar tendências no 
mercado do livro, incluindo a adopção de estraté-
gias e práticas de gestão empresarial e marketing? 
RQ.2: Quais são os principais desafios futuros que 
esta actividade editorial enfrenta ao nível dos seus 
modelos de negócio? De uma forma mais abran-
gente, estas questões foram respondidas e con-
textualizadas na abordagem e análise das princi-
pais transformações e estratégias observadas no 
mercado do livro numa perspectiva internacional, 
mas também incluindo abordagens e um estudo 
de caso sobre o mercado português. Devido às 
novas tecnologias e à era digital, o mercado do li-
vro é presentemente um mercado em revolução e 
à procura de novos públicos e modelos de negó-
cio. Por seu lado, grande parte dos consumidores 
europeus - como de resto acontece em Portugal 
- ainda não aderiram completamente ao e-book, 
mas este é já um produto cujo resultado das ven-
das se começa a fazer sentir. É onde as editoras 
começam a fazer uma aposta mais evidente, de 
forma a acompanhar as tendências seguidas pe-
los principais mercados e editoras internacionais. 
Para além da aposta na comercialização de livros 
electrónicos, de modo a contribuir para ajudar a 
contrariar a tendência de decréscimo do mercado 
tradicional, os maiores grupos internacionais de 
edição estão agora a apostar na internacionaliza-
ção (15), surgindo os mercados emergentes como 
prioridade.

Mesmo que se acredite na longevidade do 
livro, a Internet, com as suas frequentes ofer-
tas, e a nova era digital criaram condições para 
se introduzirem elementos disruptivos nesta ac-
tividade (desde a produção à comercialização), 

criando um novo paradigma para a indústria 
livreira. Se é verdade que a indústria enfrenta 
uma crise, também será oportuno questionar: 
os próximos anos irão representar mais amea-
ças ou oportunidades para esta actividade, para 
novos e tradicionais operadores? Por exemplo, 
a livraria Barnes & Noble, que constitui um óp-
timo exemplo de criação de oportunidades para 
novas empresas, seguindo lado a lado as novas 
tendências, lançou para o mercado o seu próprio 
leitor de e-book e aproveitou-se do seu espaço 
na Internet para continuar a fazer o que sempre 
fez: vender livros, sejam eles em formato nor-
mal ou digital. No entanto, com toda esta inova-
ção tecnológica continua a grande interrogação: 
qual será afinal o futuro do livro tradicional e, 
a propósito, o que irá acontecer às bibliotecas, 
que são, em certos mercados (16), alguns dos 
principais clientes da indústria do livro? Parece 
óbvio que estas se deverão modernizar, acom-
panhando as novas tendências e aproveitando o 
melhor que a era digital tem para oferecer. 

A indústria livreira apresenta também, para 
além das velhas complexidades, novos desafios 
para um futuro que é constantemente incerto e 
até cada vez mais imprevisível. Apesar de apa-
recerem novos actores e cenários no mundo dos 
livros resultantes do impacto da Internet (e das 
TIC), ainda é difícil perspectivar qual o verdadei-
ro alcance ou influência da tecnologia na confi-
guração de um possível novo mercado e modelo 
de negócio, embora estes comecem a ganhar al-
guns contornos. Em todo o caso, os editores têm 
algumas razões para terem esperança e criarem 
novas fontes de receita. Por seu lado, o YouTube 
começou a cobrar pela visualização de alguns fil-
mes independentes, num esforço para competir 
com o Netflix, e os seus gestores sabem que para 
ter sucesso devem produzir conteúdos, de forma 
profissional, para que os anunciantes – e os con-
sumidores – paguem. À medida que as empresas 
digitais começam a cobrar pelo acesso aos seus 
conteúdos, as empresas de media tradicionais 
procuram formas de mudar o que – e como - 
produzem. Neste contexto, os estímulos para que 
os media tradicionais e os novos media formem 
parcerias parecem constituir-se como factor crí-
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tico de sucesso (17), explorando as vantagens e 
desvantagens de cada tipo de suporte. No caso 
do livro, no quadro 06, apresenta-se uma síntese 
das vantagens do livro electrónico comparativa-
mente com o livro físico.

O livro assume nos dias de hoje uma grande 
importância na sociedade, apesar de todas as novas 
tecnologias que continuam a fazer-se sentir e, por 
isto, não parece questionável - pelo menos a médio 
prazo - que os livros em formato tradicional deixem 
de fazer parte da vida das pessoas.  É possível per-
ceber e acreditar na importância dos livros e prin-
cipalmente entender a forma como estes nos che-
gam às mãos: aqui a tecnologia até pode ser mais 
aditiva do que substitutiva (no sentido em que não 
substitui mas acrescenta novas formas de comer-
cialização). A compra e venda de livros, utilizando 
agressivas práticas de marketing, constituem, sem 
dúvida, parte integrante das estratégias que contri-
buem para disseminar mais cultura e conhecimen-
to – ou seja, não se pode esquecer que o marketing 
dos livros ajuda a fazer chegar informação a toda 
a gente e é acessível a todos, depois de passar pelo 
editor, distribuidor, ponto de venda, chegando fi-
nalmente ao cliente final – o leitor.

Assim, o mundo do livro vive – e sempre viverá 
- de relações entre editores, distribuidores e leito-
res, mas também parece evidente que o sucesso de 
uma editora depende da capacidade de se adaptar 
aos constantes desafios – isto é, inovar no produ-
to, no marketing e na distribuição; e fazê-lo chegar 
a todos os pontos possíveis, constitui-se cada vez 

mais como factor crítico de sucesso. Neste contex-
to, impõe-se também uma análise e reflexão sobre 
algumas questões fundamentais, nomeadamente: 
(i) Quais as tecnologias que estão a mudar o concei-
to de livro? (ii) Os editores tradicionais de livros es-
tão mais ameaçados que os novos operadores pelas 
tecnologias da Internet? Evidentemente que as res-
postas não são fáceis de dar. Contudo, por um lado, 
os editores tradicionais têm a vantagem do conhe-
cimento e da reputação das marcas; por outro lado, 
os novos operadores podem ter mais facilidade em 
(re)criar modelos de negócio já adaptados às valên-
cias que as tecnologias permitem, não só ao nível 
da produção como também da comercialização. 
Em todo caso, e apesar de existirem muitas incer-
tezas, como sempre aconteceu, parece evidente que 
o sucesso de uma editora de livros passa também 
por saber: (1) identificar vários tipos de aborda-
gem à rentabilidade, (2) reduzir a dependência de 
bestsellers, (3) criar marcas e marketing da editora 
e autor, (4) diferenciar estratégias de massas e de 
nichos, e (5) dinamizar a existência de um fundo 
de catálogo.

Na verdade, pode dizer-se que o e-book já es-
tá a revolucionar a indústria livreira e a sua forma 
de funcionamento.  De facto, não restam grandes 
dúvidas de que o mundo dos livros atravessa a sua 
mais profunda mudança estrutural desde Guten-
berg. Em 1999, em pleno boom dot.com, debatia-se 
a questão: irá o livro ser suplantado pela tecnolo-
gia electrónica? Cerca de uma década depois ainda 
se continua a discutir se os dispositivos – Kindle, 

Quadro 06: Vantagens e Desvantagens do Livro Electrónico
Fonte: Elaboração própria (2011)

 Vantagens
-Redução dos custos de transacção e de produção
-Aumento da acessibilidade para todas as livrarias
-Texto pesquisável e armazenável
-Transformação do conteúdo; facilidade de 
actualização
-Baixa produção e custos de distribuição
-Maior durabilidade dos conteúdos
-Mais oportunidades de publicação para escritores
-Mais disponibilidade de publicações antigas
-Redução do custo das funções da livraria
-Redução do peso dos sacos para livros

Desvantagens
-Requer aparelhos electrónicos complexos
-Os aparelhos são carros para utilização
-Menor portabilidade que os livros impressos
-Necessidade de aperfeiçoar a qualidade de
visualização do ecrã
-Múltiplos standards de competição
-Modelos de negócio incertos
-Dificuldades de gestão dos direitos de autor
-Problemas de exploração com os autores
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iPad, Nook, etc. - podem substituir os livros. No 
entanto, este debate necessita de ser recentrado 
na seguinte reflexão: mesmo que continuemos a 
ler livros no seu formato tradicional, daqui a déca-
das, com o impacto da Internet - que coloca uma 
profunda ruptura criativa na indústria de edição -, 
os desafios ao nível da transformação do core busi-
ness, inovações, são tão reais e urgentes como em 
qualquer outro sector. 

Portanto, observa-se, resumidamente, a exis-
tência de várias transformações no mercado com 
impacto no modelo de negócio do livro, das quais 
podemos destacar:

1. Tendência para as economias de escala global. 
2. Tendência para se admitir menor número de 

grandes êxitos e esperar pelas suas vendas a longo 
prazo – efeito de cauda longa.

3. Tendência para o declínio de importância 
dos retalhistas – livrarias tradicionais; e aumento 
exponencial das livrarias online e das grande su-
perfícies, sobretudo vocacionadas para os livros 
com grande potencial de vendas. 

À semelhança do que acontece noutras activi-
dades da indústria de media, o sector livreiro foi 
também bastante afectado pelos efeitos da Internet, 
criando mesmo um mecanismo de disrupção ao ní-
vel do seu modelo de negócio.  Para os editores de 

Quadro 07: Desafios da convergência e possíveis modelos de receitas do livro electrónico
Fonte: Elaboração própria (2011)

livros, a utilização da Internet no comércio de livros 
gerou, inicialmente, uma grande insegurança - que 
se mantém ainda em algumas editoras. Um dos de-
safios das editoras, incluindo numa perspectiva de 
marketing, consiste em ajustar e alargar a estrutu-
ra de distribuição tradicional aos novos suportes e 
aplicativos digitais; esta dualidade ou multiplicida-
de de canais pode mesmo coexistir – ou acrescen-
tar valor - aos canais de distribuição clássicos. Por 
outro lado, por vezes, a conciliação destes elemen-
tos pode potenciar as tendências de concentração, 
na medida em que as empresas com mais recursos 
se viram obrigadas adquirir empresas com outras 
competências complementares, incluindo ao nível 
da distribuição digital, pelo que é necessário mo-
nitorizar casos de concentração de propriedade 
que possam induzir a situações de distorção da 
concorrência ou adopção de outras práticas de 
gestão predatórias que, em última análise, preju-
diquem os consumidores no acesso a mais opções 
de géneros literários.   

Em virtude de os consumidores terem hoje em 
dia diversas formas de adquirir livros, através dife-
rentes dispositivos e lojas, será necessário desafiar 
continuamente as anteriores suposições sobre o per-
fil e comportamento do ‘público comprador do livro’, 
cada vez mais crítico e com fontes de recomendação e 

Convergência tecnológica 
- Fraca resolução dos monitores de PC; e falta de dispositivos portáteis de leitura para competir com o 
livro.
- Problemas com a GDD e falta de standards; e potenciais soluções; subtecnologias de ecrã pixel.
- Tecnologia de tinta electrónica; e pouco progresso do conteúdo do ponto de vista do design.

Possíveis modelos de receitas
- O modelo primário é pago por download: os editores vendem versões electrónicas dos livros impressos 
a intermediários online tais como Barnesandnoble.com e Amazon.
- O segundo modelo envolve a licença total de livrarias electrónicas: semelhante ao modelo de subscri-
ção, quota mensal ou anual; grandes instituições típicas de consumidores, livrarias. 
- Modelo suportado pela publicidade: distribuidor (por exemplo, Google) providencia os direitos para 
mostrar o livro, audiências e receitas com os editores.
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prescrição alternativas aos media tradicionais. Nes-
te sentido, é fundamental os editores olharem para 
além da simples replicação digital dos seus livros, 
para novos formatos de ecrã, de modo a promover 
mais sinergias no mercado editorial. A experiência 
do mundo dos negócios e das editoras (incluindo de 
natureza científica) sugere ser possível criar valor 
na mudança para digital, criando ferramentas para 
dinamizar o fluxo do trabalho: aproveitando efecti-
vamente o conteúdo baseado na impressão e utili-
zando tecnologia digital para criar algo muito, muito 
mais útil para os leitores. Neste contexto de trans-
formações de mercado e de convergência digital, o 
quadro seguinte sistematiza alguns aspectos críticos 
resultantes do impacto das tecnologias e da conver-
gência, incluindo ao nível dos modelos de obtenção 
de receitas, na indústria do livro.

Por conseguinte, ao longo dos anos, o negócio 
tradicional do livro tem sofrido várias pressões com-
petitivas no sentido de desafiar as suas margens de 
lucro, senão vejamos: (i) primeiro surgiram as ca-
deias de livrarias; (ii) depois foi reduzindo o número 
de leitores; (iii) mais recentemente, a Amazon in-
troduziu o processo de desintermediação da venda 
e (iv) por último, temos a possibilidade de down-
loads digitais em vários aplicativos. Por outro lado, 
a análise das tendências e desafios do sector do livro 
deve ser contextualizada nas transformações que 
ocorrem na indústria dos media – ou seja, também 
o sector do livro entra numa grande concorrência 
com outros produtos de media na medida em que 
existe um grande denominador comum em termos 
de factor competitivo: a capacidade de conquistar 
a atenção dos consumidores dos conteúdos. Por 
outro lado, entre outras tendências já descritas, po-
dem destacar-se as seguintes, que caracterizam, de 
uma forma transversal, as mudanças mais visíveis 
na indústria do livro: (1) a alteração da natureza do 
mercado dos livros, (2) o aumento da concentração 
de recursos das grandes editoras, (3) o crescimento 
das estratégias de internacionalização no mercado 
do livro; e (4) maior importância e impacto das tec-
nologias de informação e comunicação. 
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tribuição online de algumas editoras se tenha processado muito 
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imagem uniforme no que diz respeito às séries. 

8 Hoje é possível a pequenas editoras especializarem-se num nicho 
e posicionarem-se no mercado internacional.

9 Conceito original de Anderson para descrever uma mudança 
ocorrida na indústria dos media, nomeadamente no sector do livro.

10 Menos abrangente do que o conceito de GRP (geração, remune-
ração e partilha) usado por Verstraete e Jouison-Laffitte (2009).

11 De acordo com o conceito de cadeia de valor formulado por Por-
ter (1986), as actividades primárias incluem: logística interna, ope-
rações, logística externa, marketing e vendas, e serviços; enquanto 
as actividades secundárias englobam: suprimento de serviços e ma-
teriais, desenvolvimento tecnológico, gestão de recursos humanos e 
infra-estrutura da organização.

12 No mercado livreiro, a política de distribuição e comunicação 
desempenham um papel importante para criar bestsellers, ajudan-
do a reforçar as tendências já existentes dos livros mais vendidos 
– isto é, observam-se tendências crescentes e decrescentes de for-
ma igual, conforme o nível competitivo da editora em cada um dos 
factores referidos (comunicação e distribuição).
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pode ser completado, caso seja necessário, através de submarcas 
distintas para determinadas séries, de modo a que seja possível 
uma orientação adaptada ao cliente. Para além disso, os autores 
mais conhecidos possuem também um carácter de marca, visto 
que oferecem aos consumidores identificação, confiança e ex-
periência. Todas as marcas têm de ser conjugadas no carácter 
e na sua mensagem, para que não se levantem contradições na 
orientação ao comprador.

14 A lei de Pareto (ou princípio 80/20) foi criada, em 1887, pelo 
economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923). Este princípio 
pressupõe que 80% das consequências advêm de 20% das causas. 
Segundo Pareto, 80% da riqueza mundial está nas mãos de 20% das 
pessoas, 80% da poluição é causada por 20% dos países e 80% da 
receita de uma empresa provém de 20% dos clientes. As percenta-
gens podem variar entre 85/15 ou 75/25, dependo dos problemas 
analisados, mas dificilmente fogem a esta proporção.

15 Por exemplo, no caso português os principais grupos (Porto Edi-
tora, Leya e Babel) estão a internacionalizar-se para os países de 
língua portuguesa (mercados lusófonos), destacando-se o Brasil, 
Angola e Moçambique. 

16 No caso de Portugal, pelo contrário, as bibliotecas compram pouco 
ou nada - recebem tudo gratuitamente por imposições legais (veja-se o 
exemplo do depósito legal obrigatório e do desinvestimento do próprio 
Estado na Direcção Geral do Livro e da Biblioteca – DGLB).
17 Estas parcerias implicam o reconhecimento do valor acrescen-
tado que cada um dos parceiros pode potenciar; por exemplo, a 
Apple está no negócio do dispositivo e não no negócio dos conte-
údos. Steve Jobs (que faleceu em Novembro de 2011) pretendeu 
assegurar-se de que quem produz conteúdos é seu parceiro. Aliás, 
é de referir que em meados de 2010 Steve Jobs encontrou-se, em 
reuniões diferentes, com executivos do jornal The New York Times 
e da Time Inc. para demonstrar, precisamente, o potencial do iPad 
para gerar dinheiro para jornais e revistas.
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INTRODUCCIÓN
Históricamente, la construcción de mar-

cas ha estado basado en competencias del ám-
bito de la administración, incorporando a su 
lenguaje términos tales como “gestión”, “mo-
delamiento” y otras. En los últimos cinco años 
la tendencia de referencia se ha tornado en la 
biología y las ciencias sociales, posiblemente 
por el auge de las nuerociencias y sus utili-
zaciones en las TICs y así como el desarrollo 
social en el entendimiento de los negocios. No 
es raro hablar hoy del “ADN” de una marca, 
o de su “perfil”, incluso de su “personalidad” 
como marca.

Si bien, prácticamente, todos los mode-
los de marca utilizan esta nomenclatura con 
orígenes en la psicología, cabe preguntarse si 
realmente se está utilizando la definición en 
su exacta acepción o bien es un acomodo de 
las comunicaciones. La persona humana se 
define en esencia por tres elementos: espíri-
tu, psiquis y cuerpo, lo anterior como gruesa 
síntesis de la definición de Leibnitz. Para este 
autor la palabra persona trae consigo la idea 
de “un ser pensante e inteligente, capaz de ra-
zón y de reflexión que puede considerarse a sí 
mismo como él mismo; como la misma cosa 
que piensa en distintos tiempos y en diferen-
tes lugares. Esto lo hace únicamente por me-
dio del sentimiento que posee de sus propias 
acciones” (2).  

Es relevante hacer una primera compara-
ción de como el branding ha utilizado la defi-
nición misma de la persona en la elaboración 
de una marca al definirla sobre la base de atri-
butos, beneficios y valores, siendo el parangón 
las atribuciones del cuerpo a los atributos, los 
benefícios al proceso cognitivo racional de con-
veniencia dado por la sique y la trascedencia de 
un valor arraigada en un espíritu.

Siendo la identificación del ser humano lo 
básico a establecer como sujeto de estudio, es 
próprio entonces vislumbrar lo que la psico-
logía ha estudiado en la complejidad humana 
para re entender el como la construcción de 
una marca, al definirse como persona, debe de 
solucionar en su planteamiento.

PERSONALIDAD
Etimológicamente significa máscara, pro-

veniente de persona o en griego “prospón”, y 
se define como una organización dinámica, 
pero estable en el individuo, determinando su 
conducta y pensamiento propio. Lo anterior 
también determina su adaptación a un médio 
ambiente, dado por un pensar, experimentar 
y comportamiento único. En la definición de 
M.Porter sobre estrategia en su artículo “What 
is strategy’”, publicado en Harvard Business 
Review en 1996, se establece como posiciona-
miento aquel lugar único y valioso en la mente 
del consumidor, vale decir, una máscara iden-
tificable, reconocida en su organización y apre-
ciada em una conducta o corriente de pensa-
miento que a lo menos identifica. En términos 
exactos, esta posición se sustenta entonces en 
una declaración de como una marca, al igual 
que una persona, convive con su medio deter-
minando con eso su comportamiento.

Las teorías de personalidad reconocen 
también que ésta cambia, se desarrolla y evo-
luciona com el tiempo, como consecuencia ló-
gica de la interacción con el ambiente, provo-
cando aprendizajes sociales y aprendizajes por 
experiencias personales. El reconocimiento 
de la individualidad permite concentrarse en 
el hecho una constitución única e irrepetible 
de cada ser humano, mismo mandamiento que 
dicta para aquellas marcas que han logrado con 
éxito una posición inseparable a su esencia al 
evolucionar de sus años, sabiendo que al igual 
que las personas, éstas marcas son condiciona-
das por un entorno o bien son consientes de la 
construcción del mismo.

La evaluación de una inexistencia sólo se ex-
trae al inferir, por medio del estudio de su con-
ducta, la personalidad de un ser humano, siendo 
una abstracción que nos permite relacionarnos 
en base a experiencias y predicción de un com-
portamiento. Es entonces, al igual que una per-
sona, el comportamiento de la marca es la que 
permite mantener, modificar, establecer o evo-
lucionar una posición abstracta que se nutre sólo 
por medio de un vivir la marca, hoy llamado des-
de la estrategia “experiencias de marca”.

59



61
BrandTrends Journal ABR/2012

60

Hasta el momento, las comparaciones esta-
blecidas responden a la lógica al hecho que si el 
logro de la comunicación, el branding y la estra-
tegia es poder dotar a una marca de componentes 
humanos para permitir así interacción con otros 
seres humanos, buscando con esto poder vincu-
larse en una relación virtuosa en donde se gene-
ren actos de consumo (no sólo transaccional) o 
“experiencias de marca”, es entonces en donde es 
parte del deber de un modelo el poder realmente 
dotar a esta marca en su abstracción humana de 
más elementos propios de la teoría sustentada.

La base genética de la personalidad, la lla-
mada herencia, determina el temperamento. Así 
también, los determinantes sociales y ambien-
tales de la persona determinan su carácter, base 
para el desarrollo de virtudes y habilidades que 
indica el modo de actuar, pensar y expresar afec-
tividad. Si consideramos que la gran herencia ge-
nética de una marca es la empresa quien la gesta, 
debemos de establecer entonces una condición 
flemática, sanguina, melancólica o colérica entre 
sus componentes de expresión, condiciones tipo 
que fueron definidas por Hipócrates en 400 A.C. 
El carácter por su parte ya responde a una situa-
ción vinculable directamente a un entendimien-
to desde lo social, singularizando y especificando 
en valoraciones únicas que me permiten relacio-
nar a esta marca con un consumidor mediante la 
percepción de un actuar y pensar. Nuevamente 
los modelos de construcción de marca han rea-
lizado arquetipos de la personalidad en un ma-
cro indistinguido, no permitiendo entonces una 
comprensión apegada a las realidades de estudio 
de las ciências sociales en esta materia.

El estudio de un perfil de marca entonces 
podrían establecerse también en base a los test 
ampliamente conocidos y utilizados, haciendo 
ahora el entendimiento de que estas mediciones 
por lo general identifican un perfil psicológico, 
estudios basados tan solo en los componentes 
que conforman el carácter. Un estudio de per-
sonalidad de marca, también debiese poder en-
tender comportamientos y otros elementos que 
permitan su evaluación orgánica.

Sean en base al conductismo, psiocoanálisis 
o humanismo por donde se defina un análisis, 

volver al origen de la teoría sustentada permi-
te un mejor entendimiento de los componentes 
en su correcta utilización, que en el caso de las 
comunicaciones impactan de manera directa el 
activo más valioso de una empresa, sus marcas.

Hacia un modelo de análisis personalidad 
de marca

Un modelo de personalidad de marca descri-
be los componentes de la identidad de un indivi-
duo, otorgando estructuras y características per-
durables, principios operantes y dinámica de una 
personalidad. En la base, un modelo es un supues-
to derivado de inferencias, intuición y análisis de 
antecedentes con sus consideraciones racionales 
atingentes a la investigación y observación meto-
dologizada (valgan los métodos etnográficos, an-
tropológicos o sociales). La validez de un modelo 
por su parte se encuentra en la coherencia entre 
si mismo y lo que representa, estableciendo los 
principios existentes como fundamentación del 
modelo propuesto (KELLY, 1955).

El análisis de una personalidad de marca no 
debe separase en su entendimiento de los facto-
res que constituyen los factores de la personali-
dad humana, siendo reconocidos los siguientes 
factores como críticos:

FACTOR HEREDITARIO: temperamento 
dado por la empresa en donde se sustenta la 
marca, demarcando su relación semiótica y 
semántica con su entorno.
FACTOR CARÁCTER: determinada por el 
entendimiento de los factores sociales y am-
bientales en donde se desarrolla la marca. Se 
establecen luego de de esta determinación de 
contexto en la declaración de virtudes y habi-
lidades de la marca, condicionando una de-
claración de lo que la marca piensa, el cómo 
actúa y expresa afectividad.
DIFERENCIAS INDIVIDUALES: Rasgos o 
características únicas que establecen una in-
dividualidad.

Hacia un modelo de arquetipos de actitud 
de marca

Un modelo de consenso expuesto en 1993 
por Thurstone en “American Psychological  As-
sociation”, ha sido el denominado Modelo de los 
cinco grandes, reuniendo en cinco principales 
dimensiones o características de personalidad.  
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Los factores han sido jerarquizados en: fac-
tor O (Openness o abertura a nuevas experien-
cias), factor C (Conscientiousness o responsa-
bilidad), factor E (Extraversión o extroversión), 
factor A (Agreeableness o amabilidad) y factor N 
(Neuroticism o neuroticismo), los cinco forman 
el acrónimo nmemotécnico “OCEAN”.

En el establecimiento de un modelamiento 
de marca bajo el modelo de OCEAN se considera 
previamente un modelo de análisis de persona-
lidad, considerando previamente las variables 
descompuestas anteriormente, permitiendo una 
consistencia en la aplicabilidad, expuesto como 
experiencia de marca, logrando en su consecuen-
cia una posición abstracta denominada amplia-
mente como posicionamiento.

Descripción de los factores:

FACTOR O / EXTROVERSIÓN: alta socia-
bilidad, tendencia a la compañía de otros, 
tendencia a sentir alegría, satisfacción, 
excitación. Muy gregario, asertivo, activo, 
buscador de emociones.
FACTOR C / RESPONSABILIDAD: compe-
tente y ordenado, con amplio sentido del de-
ber y ucha necesidad de éxito. Autodiscipli-
nado y con alto poder de deliberación.
FACTOR E / APERTURA: de cualidades es-
téticas, creadora de fantasías, sentimientos, 
acciones, ideas y valores.
FACTOR A / AMABILIDAD: de alta confian-
za, franqueza, altruismo, modestia. Muy sen-
sible hacia el próximo cautelando una actitud 
conciliadora.
FACTOR N / NEUROTICISMO: ansiosa y 
depresiva. De una honestidad radical lo que 
hace parecer hostil. Impulsivo y vulnerable.

La creación de marcas en una definición de 
personalidad debe considerarse en una balanza 
ecuacional en donde exista una ponderación de 
las variables en la predominância de caracterís-
ticas por sobre otras, no existiendo en la norma-
lidad un a personalidad arraigada solamente en 
un factor. La formula en ecuación de un arqueti-
po de personalidad e marca en la utilización del 
modelo de los cinco grandes debe considerar a su 
vez una medición de cada uma de los cinco fac-
tores en su posibilidad y negatividad del rasgo, 
siendo por ejemplo el positivo del factor O la ex-
troversión y antónimo la introversión. Este mo-
delamiento es consecuencia de un previo enten-

dimiento de las expectativas de comportamiento 
de una marca en su mercado, que al entenderla 
como un sujeto en su composición humana, de-
be a su vez ser analizada bajo las premisas de la 
conducta humana.

CONDUCTA HUMANA
El comportamiento del ser humano puede 

ser definido desde la psicología tanto por lo que 
un organismo hace frente a un medio como por 
la interacción de ese organismo con su ambiente. 
Es la definición de patrones relativamente esta-
bles las que permiten el reconocimiento de posi-
ciones sociales, expectativas de comportamiento 
(roles), así como normas y reglas que impactan 
un sistema social.

Si se reconoce en una marca un actor social, 
dotado de un rol en la configuración de su per-
sonalidad, es de pensar entonces que el análisis 
de la interacción con su medio puede resultar en 
un modelo de análisis complementario para el 
establecimiento de una relación, vinculación y 
comunicación con su entorno.

Los componentes científicos que integran 
una conducta son causalidad, motivación y fia-
nalidad siendo su consecuencia que un estimulo 
da a razón a una conducta que lleva a una rea-
lización. La consecución lógica de estos princi-
pios establecen una lógica para una marca en su 
entendimiento como sujeto, siendo entonces la 
percepción el producto de interacción ente un 
estimulo y una persona, siendo la que condicio-
na e influencia una actitud. Es en este principio 
en donde las comunicaciones realizan un rol de 
intermediación en la interpretación de una reali-
dad, siendo inductora en la superación de situa-
ciones individuales.

La razón de segmentación de los mercados, 
base para una articulación comercial, ha estado 
sujeta tradicionalmente a variables demográficas 
y psiográficas, siendo la última la que mejor ha 
ayudado a predecir el comportamiento de com-
pra de un grupo de sujetos que comparten ciertas 
características. Sobre la base al entendimiento 
de la personalidad de un consumidor, animada 
por el carácter y el temperamento, se puede esta-
blecer una proyección de una conducta esperada 
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ante un actor social denominado marca que en la 
estimulación de una percepción que puede esta-
blecer un patrón de realización.

Si establecemos que la conducta constituye 
la expresión de la personalidad podemos enton-
ces identificar una correlación que para su inves-
tigación se deberá considerar como variable una 
personalidad determinada para la proyección de 
su conducta. Lo anterior es entonces una alterna-
tiva que a efectos de una marca puede mantener 
tanto una coherencia de su personalidad con su 
conducta y en consecuencia establecer un plan 
de marca, así como el establecimiento de merca-
dos por medio de la identificación de conductas 
esperadas en base la identificación de persona-
lidades que complementan las variables de seg-
mentación tradicionales.

Hacia un modelamiento de conducta de 
marca

El entendimiento de la conducta como una 
“actividad similar”, permite establecer un acerca-
miento a un modelo que arraigue en coherencia 
la percepción con la personalidad de una marca.

Los factores identificados a nivel de pa-
trones a definir como estables para una mar-
ca, condicionan la forma de comunicación y 
relacionamiento de la misma con su entorno, 
permitiendo la creación perceptual de una pro-
yección abstacta.

DECLARACIÓN DE CREENCIAS: causas, va-
lores, propósitos e ideales que se establecen 
desde la marca y que condicionan un actuar 
en base a estímulos del entorno.
DECLARACIÓN DE MOTIVACIONES: esta-
blecidos por voluntades, intereses, preocupa-
ciones que condicionan la capacidad de es-
fuerzo. Las motivaciones se diferencias entre 
emocionales y racionales.
DECLARACIÓN DE FINALIDADES: esta-
blecimiento de objetivos y metas que la mar-
ca establece como deseables a alcanzar. 

Las declaraciones de una marca son esta-
blecimientos de patrones relativamente estables 
que permitan interpretar una personalidad en la 
consecuencia del actuar de la marca, dando sen-
tido de solidez a su que  hacer. Entendiendo que 
las dinámicas de las marcas responden a vincu-

laciones sociales masivas, es en donde la comu-
nicación se establece como un valor vinculante 
como agente de intercambio.

COMUNICACIÓN
La etimología de la comunicación se enmar-

ca en el entendimiento del “compartir algo”, si-
tuando al fenómeno dentro de la inherencia de 
la relación entre seres humanos como actividad 
gregaria, estableciendo una capacidad de obte-
ner información sobre algo para luego ponerla en 
común. De lo anterior se hace posible entonces 
que una marca pueda generar vínculos en su con-
cepción como sujeto con el resto de su sociedad o 
entorno, afectando y representado una conducta 
como inferencia de un abstracto en base a su per-
sonalidad.

Este proceso social logra el establecer lazos 
en la utilización de simbologia inserta en un pro-
ceso comunicativo como habilidad psiocosocial 
proveniente del pensamiento y del lenguaje. Es-
te proceso reconoce un perceptor, el que en ba-
se a su sensación y pre concepción dado por el 
abstracto derivado del análisis de una conducta, 
permite ratificar o modificar el abstracto en base 
a su experiencia.

Ontologicamente, la comunicación con-
sidera las diferentes naturalezas de las rea-
lidades, tendiendo a estudiar los “qué” de la 
comunicación. Desde una perspectiva cons-
truccionista, la realidad se establece en el dia-
logo de lo objetivo y subjetivo de las creencias 
de realidad, declarando una realidad conjun-
ta. Así también, epistemológicamente la co-
municación busca los “cómo”se establece el 
fenómeno, existiendo una necesidad de en-
contrar una causalidad sistemática de su evi-
dencia por racionalidad mediante un el uso 
del método científico. Así también reconoce 
el uso de una explicación tan sólo desde la in-
terpretación de conocimientos localizados.

Una marca debe entonces establecerse 
desde sus funciones, dando respuesta a esos 
“qué” y “como” que demanda el intercambio 
de relación entre sujetos. La función infor-
mativa permite establecer una experiencia 
de aporte de información, logrando impactar 
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hábitos, convicciones y habilidades en quien 
la recepta. La función afectiva a su vez per-
mite el establecer una imagen de si mismo y 
de los demás por medio de la interacción. La 
función reguladora en consecuencia modela la 
conducta de la persona hacia sus semejantes. 
Estas tres funciones permiten establecer mo-
tivaciones, necesidades e involucramiento del 
sujeto, condicionando su aceptación o recha-
zo ante el acto comunicativo.

Hacia un modelamiento de comunicación 
de marca

Al establecer la comunicación de la marca 
en un contexto psicológico inherente a la rela-
ción entre seres humanos, se evidencian facto-
res que permiten la percepción y vinculación 
como capacidades de la interacción social.

Los factores identificados como estamen-
tos a nivel de patrones de acuerdo a sus fun-
ciones son:

elementos verbales, icónico y de lenguaje 
de relacionamiento, identificación y reco-
nocimiento de la marca como sujeto.
FACTOR ONTOLÓGICO: determinación de 
elementos objetivos de la marca y de ele-
mentos subjetivos de la marca (realidad de 
la marca y de su entorno).
FACTOR EPISTEMOLÓGICO: casualida-
des de la marca y casualidades de la marca.
A su vez, se reconoce la necesidad de expli-
citar funciones de la comunicación para la 
marca, reconociendo en esto.
FUNCIÓN INFORMATIVA: razones que 
concretan hechos capaces de impactar 
(mantener o modificar), hábitos, convic-
ciones y habilidades.
FUNCIÓN AFECTIVA: razones de invlocra-
miento emocional de la marca en la cons-
trucción de una imagen desde la persona.
FUNCIÓN REGULADORA: razones de 
imapacto en la conducta (mantener o mo-
dificar), sea como inclusión como en la ex-
clusión hacia su entorno.

Estableciendo una definición normativa de 
la comunicación de una marca, se puede dedu-
cir que es finalmente esa concepción abstracta, 
que para estos efectos se traduce en posiciona-
miento, se regulan factores que dan coherencia 
a una actitud, reflejo de un comportamiento y 
base constituyente de una personalidad. Vale 

decir que el normar el proceso comunicactivo, 
en su acepción social en la consideración de la 
marca como un sujeto, permite un marco de 
acción que arraiga la consistencia en la percep-
ción de una posición.

Sin embargo, este marco no logra solucio-
nar el como enfrentar la vinculación real en-
tre sujetos, dado que este modelamiento solo 
norma en función de la conducta esperada, por 
lo que se debe definir con mayor presición las 
funciones que ocupará el lenguaje dentro del 
proceso comunicacional.

LENGUAJE
Una correcta definición en diccionarios 

establecería al lenguaje como “conjunto siste-
máticos de signos que permiten la comunica-
ción”(3) , identificando de lo anterior la nece-
sidad de identificar funciones de estos signos 
que sean reflejo de un objetivo de comunica-
ción específico, en coherencia a la actitud base 
de una personal que emite en un contexto y 
entorno determinado.

El marco de análisis de las funciones del 
lenguaje podrían fácilmente declarase desde el 
punto de vista lingüístico, sin embargo, para 
efectos de su correlación con una marca, posi-
blemente la mirada antropológica de la lengua 
como medio de conocimiento y reflejo de la 
evolución del ser humano, o bien como mirada 
de la filología como ciencia en el estudio de la 
misma, no sean en su desarrollo tan compa-
rables con el objeto de estudio de la marca en 
si, por lo que sólo se establecerán relaciones 
parciales en un análisis más holístico.

El lenguaje, coincidiendo con los plantea-
mientos de Ferninand de Saussure, conside-
ra toda forma de expresión, que como objeto 
responde a un algo universal e histórico. Ha-
ciendo la deferencia en grandes modos entre 
lenguaje y lengua, siendo ésta última parte 
del lenguaje y constituida por signos, resul-
ta interesante el observar como y establecida 
como producto social con patrones de compo-
ratmiento estables al evolucionar con lentitud, 
estos signos al componerse de significado y 
significante permite establecer una interpre-
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tación del mundo, establece una realidad en 
su forma y su sentido.

Una de la capacidades humanas definito-
rias en esencia es la capacidad de comunicar-
se por medio de estos signos, permitiendo la 
relación y entendimiento entre individuos, la 
expresión de los pensamientos y la exteriori-
zación de los deseos y los afectos. Para una 
marca, el uso del lenguaje permite relacionar-
se, existir y vincularse con un otro, constitu-
yendo realidades e interpretaciones que faci-
litan y afectan una percepción.

Es relevante para una marca, luego de ha-
ber definido su estructura comunicacional en 
la coherencia con su carácter y personalidad, 
el poder distinguir funciones del lenguaje pa-
ra motivar los énfasis del objetivo de comuni-
cación y relacionar que quiere transmitir para 
afectar una percepción. Son las funciones del 
lenguaje las encargadas de transmitir las ac-
titudes del emisor, que como lo plantea Karl 
Bühler en su obra “Teoría del Lenguaje” y re-
cogiendo a Platón, cumple con “comunicar a 
otro algo sobre las cosas”.

Las principales funciones del lenguaje se 
has establecido en lo referencia, lo emotivo, 
lo conativo, lo fático, lo poético y lo metalin-
güistíco, cumpliendo cada una estas funcio-
nes con una incidencia, una manifestación y 
una intención.

El uso de las funciones del lenguaje por 
una marca permite el vincular un objetivo co-
municacional con una intención, una mani-
festación con forma del lenguaje creando un 
estilo comunicacional y por último la determi-
nación de una incidencia que es para la marca 
el hecho que motiva la comunicación en si.

Hacia un modelamiento de estilo comu-
nicacional de marca

El uso de determinadas funciones del len-
guaje como estilo ante determinados objeti-
vos de comunicación, permite lograr una co-
herencia final en la construcción de realidad 
contra un marco comunicacional, una actitud 
predecidora de comportamiento y finalmente 
la percepción de personalidad que un posicio-
namiento debiese cautelar ante su estableci-

Figura 01: Modelo OCEAN / Fonte: Desenvolvido pelo autor (2010)
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miento de valor al mercado. Es en el análi-
sis de este constructo lo que permite tomar 
una decisión responsable sobre las formas 
de comunicación de la marca, poniendo en 
común y permitiendo la interacción, vin-
culación, adhesión y alineación ante esa 
percepción de valor única.

FUNCIÓN REFERENCIAL: tiene su 
nivel de inferencia sobre las cosas, los 
hechos y las ideas. Se manifiesta en 
oraciones enunaciativas y su intención 
es netamente informar.
FUNCIÓN EMOTIVA: interfiere desde 
el emisor del mensaje, resolviendo su 
manifestación desde la entonación, la 
admiración o bien la enunciación. Su 
intención radica en el expresar senti-
mientos.
FUNCIÓN CONATIVA: desde la inter-
ferencia desde quien recepciona, hace 
una manifestación desde la interpreta-
ción, buscando impactar en su inten-
ción el actuar o el hacer.
FUNCIÓN FÁTICA: interfiriendo des-
de los canales de comunicación, se 
manifiesta en contenidos haciendo 
preguntas, repeticiones o eludiendo a 
frases, con la intención de impactar en 
un cambio del pensar (mantener, mo-
dificar).
FUNCIÓN POÉTICA: haciendo la refe-
rencia al propio mensaje, se manifiesta 
en los estilos, figuras o elementos sim-
bólicos para impactar el proceso cog-
noscitivo y afectivo instalando la duda 
o extrañeza para derribar premisas.
FUNCIÓN METALINGÜISTÍCA: refi-
riendo al lenguaje en si, hace una ma-
nifestación desde definiciones y aclara-
ciones con la intención de compartir de 
manera gregaria un código.

DESDE LA PERSONALIDAD AL LEN-
GUAJE

Metodología de análisis y construcción 
de marcas desde la teoría social.

El modelo plantea entonces una conse-
cución lógica de relación coherente entre el 
análisis de la sociedad en su aspecto macro, 
en donde la marca deberá desarrollarse, es-
tableciendo como consecuencia una perso-
nalidad que recoge una herencia de quien 
la gesta y moldea su carácter, proponiendo 

como modelo la distinción arquetipos, en la 
medida que sienta las bases para una una pro-
puesta de valor mediante la declaración de sus 
diferencias individuales.

Con información del consumidor en el 
análisis de sus expectativas, se establece la 
modelación de la conducta de la marca, en-
tendiendo que es el elemento reconocible por 
el mercado para inferir una personalidad esti-
pulada. Es aquí donde la declaración de creen-
cias, motivaciones y finalidades establece un 
marco estable como un patrón reconocible el 
tiempo, dado consistência a un abstracto.

El aporte de mapas de posicionamiento de 
otras marcas en su apuesta de valor al merca-
do permite la utilización de factores condicio-
nantes a la forma en que la marca efectuará su 
comunicación, identificando su iconografía, 
forma de relación, declaración de atributos 
objetivos de referencia, sus causas y motiva-
ciones de logro. Así también, y en virtud de 
utilizar un nicho posicional de interés para la 
marca en relación a un mercado consumidor, 
se definen las funciones de cómo informa la 
marca e impacta a su consumidor, como se 
relaciona emocionalmente y como incluye o 
excluye a sujetos dentro del grupo en que se 
quiere establecer, base como criterio para la 
determinación de una estrategia de segmen-
tación de mercados.

Finalmente, dependiendo del objetivo de 
la comunicación para la marca, como conjun-
to de signos que permiten la relación con su 
mercado, se establecen funciones delimitadas 
que bajo el prisma de buscar la coherencia con 
el marco de una comunicación estipulada, así 
como su conducta, permite que el objeto de 
comunicación sea una consecuencia que de-
termina un estilo, en la proyección de un im-
pacto esperado.

Nota
1 Publicitário. Decano Faculdad de Comunicaciones Universidad 
del Pacifico.

2 FERRATER MORA.
3 RAE, vigésima segunda edición. 
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RESUMO: O presente artigo tem, por um la-
do, um objetivo teórico que é contribuir para o 
mapeamento do estudo do Discurso Multimodal 
da Marca no branding, e, por outro lado, um ob-
jetivo prático, que é trazer à evidência a necessi-
dade de construir um discurso coerente através 
da consciencialização da importância que os di-
ferentes elementos constitutivos da marca têm, 
quer na construção da sua representação, quer 
das suas práticas e dos seus textos. A Marca é 
abordada com base num quadro teórico-meto-
dológico que vai buscar a teoria da linguagem 
à Gramática Sistémico-Funcional, do design vi-
sual à Semiótica Social e do discurso à Análise 
Crítica do Discurso.

Palavras-chave: marca; discurso multimo-
dal; representação  

ABSTRACT: This paper has two objectives: (i) 
a theoretical objective which is to map Brand Mul-
timodal Discourse in the study of Branding and 
(ii) a practical one which is to bring into evidence 
the need to construct a coherent brand multimo-
dal discourse, bearing in mind that all of its cons-
titutive elements have forms of representation, 
inter(action) and text. Brand is theoretically appro-
ached within Systemic-Functional Linguistics to 
the study of language, Social Semiotics to the study 
of visual design, and Critical Discourse Analysis to 
the study of discourse.

Keywords: brand; multimodal discourse; re-
presentation

RESUMEN: El presente artículo tiene, por 
un lado, un objetivo teórico de contribuir para 
la asignación del estudio de Discurso Multimo-
dal de la Marca en branding y  por otro lado, 
un objetivo práctico, que es traer la evidenciala 
necesidad de construir un discurso coherente a 
través de la concienciación  de la importancia 
que los diferentes elementos constitutivos que 
las marca tienen, quierenen la construcción de 
su representación, quieren de sus practicas y 
de sus  textos. La Marca es abordada con ba-
se en un cuadro teórico-metodológico que va 

a buscar la teoría del lenguaje a la Gramática 
Sistémico-Funcional, de diseño visual a la Se-
miótica Social y del discurso al Análisis Crítica 
del Discurso.

Palabras-claves: marca; discurso multimo-
dal; representación.

INTRODUÇÃO
A globalização na sua vertente económica 

tem contribuído para mudanças nas práticas so-
ciais, bem como nas próprias identidades sociais. 
Ao clássico branding – processo que envolve a 
construção de uma marca – associado a disci-
plinas que tradicionalmente estudam a marca, 
importa incorporar conhecimento novo ao já 
existente a fim de se alcançar uma compreensão 
holística desta através do estudo do Discurso 
Multimodal da Marca. 

Um melhor entendimento do papel do discur-
so permite, numa perspetiva analítica semiótico-
-discursiva, descrever, analisar e explicar a marca 
na sua complexidade. Nesse sentido, partimos da 
metáfora ontológica A MARCA É UM SER VIVO 
(3) para melhor conceptualizarmos e percepcio-
narmos os seus processos de construção, consoli-
dação, manutenção,  avaliação e reconstrução.

Assim, o presente artigo tem, por um lado, 
um objetivo teórico que é contribuir para o ma-
peamento do estudo do Discurso Multimodal da 
Marca no branding, e, por outro lado, um obje-
tivo prático, que é trazer à evidência a necessida-
de de construir um discurso coerente através da 
consciencialização da importância que os dife-
rentes elementos constitutivos da marca têm na 
construção da sua representação, das suas práti-
cas e dos seus textos, quer pelo uso dos diferentes 
modos, quer pelo uso dos recursos dos diferentes 
sistemas semióticos.  

A Marca é abordada com base num quadro 
teórico-metodológico que vai buscar a teoria 
da linguagem à Gramática Sistémico-Funcional 
(Halliday, 2004), do design visual à Semiótica 
Social (Kress e Van Leeuwen, 2006; Van Leeu-
wen, 2005) e do discurso à Análise Crítica do 
Discurso (Fairclough, 1989, 2000). Assim, na 
parte teórica iremos desenvolver o nosso contri-
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buto para a expansão do conhecimento de Dis-
curso Multimodal da Marca a partir de conceitos 
dos quadros teóricos acima referidos e, na par-
te prática, iremos analisar, a partir dos instru-
mentos analíticos do sistema da transitividade e 
das estruturas de representação, os significados 
ideacionais/representacionais usados pelos di-
ferentes modos (verbal e visual) na projeção da 
imagem externa e interna do grupo Electrofer.

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Para Halliday (1989, 1994), nome fundamen-

tal da Gramática Sistémico-Funcional (GSF), o en-
tendimento de linguagem verbal é de um sistema 
semiótico de entre uma diversidade de outros sis-
temas semióticos que constituem os vários recur-
sos disponíveis na comunicação. Assim, o termo 
linguagem abarca não apenas a aceção da lingua-
gem humana, mas as várias linguagens naturais e 
convencionais existentes como recursos comuni-
cativos que coocorrem e interagem na produção 
de significados. A GSF é considerada não apenas 
uma teoria da linguagem, mas é um método de 
análise de textos nos seus contextos de uso e si-
multaneamente explica como os indivíduos usam 
a linguagem e como esta é estruturada nos seus 
diferentes usos para produzir significado. 

Halliday (1994) classifica a forma como os 
humanos usam a linguagem através de três meta-
funções. A metafunção ideacional, a metafunção 
interpessoal e a metafunção textual. Na metafun-
ção ideacional, enfoque do nosso trabalho, usa-
mos a linguagem para representar, falar da nossa 
experiência no mundo, nomeadamente o mundo 
físico e mental, para descrever eventos e estados, 
para além das entidades neles envolvidos. Por ou-
tras palavras, os recursos semânticos ideacionais 
constroem um mundo circundante e um mundo 
interior. A partir desta metafunção, como modo 
de significação, podemos explorar, por exemplo, 
como a oração constrói a experiência.

No âmbito da metafunção ideacional, o siste-
ma da transitividade é um instrumento de análise 
linguística que permite a análise da construção da 
experiência composto por três categorias semân-
ticas: o processo, o participante e a circunstância. 
Este sistema divide-se em dois sistemas: (i) o do 

tipo de processo, em que o processo é o elemen-
to central na configuração e que constrói o centro 
experiencial da oração com os respetivos partici-
pantes (HALLIDAY, 2004, p. 176); (ii) o da cir-
cunstância, um sistema menor, constituído pela 
circunstância que aumenta e enriquece o centro 
experiencial da oração. 

No sistema de transitividade, Halliday divide 
as categorias semânticas em três processos prin-
cipais: (i) processos mentais, que representam a 
experiência do mundo interior, da consciência, do 
sentir e do saber; (ii) processos materiais, que re-
presentam o fazer, o mundo exterior e (iii) os pro-
cessos relacionais, que relacionam fragmentos de 
experiência, classificam e identificam. Estes últi-
mos dividem-se em processos relacionais identifi-
cativos e atributivos. Nos limites destes processos 
principais, outros processos partilham algumas 
das suas características: na fronteira entre os pro-
cessos materiais e mentais, existem os processos 
comportamentais, que representam a manifes-
tação exterior de processos de consciência e de 
estados fisiológicos; na fronteira dos processos 
mentais e relacionais, encontram-se os processos 
verbais, que representam na linguagem relações 
simbólicas construídas na consciência humana, 
com processos como dizer; e, na fronteira entre 
os processos relacionais e materiais, situam-se 
os processos existenciais em que os fenómenos 
são reconhecidos por existirem, fazerem parte do 
mundo (para maior desenvolvimento, ver HALLI-
DAY, 2004; HALLIDAY E MATTHIESSEN, 
1999). Cada processo possui, por conseguinte, um 
esquema de construção de um domínio particular 
de experiência, ao qual se associam participantes 
em determinadas circunstâncias.

A Semiótica Social, baseada na teoria de lin-
guagem sistémico-funcional, possibilita a análi-
se dos vários sistemas semióticos, como é o caso 
da linguagem verbal, da linguagem visual, entre 
outros, considerando os recursos semióticos em 
uso e a sua ação em contextos específicos numa 
dimensão social. É neste quadro que Kress & van 
Leeuwen desenvolvem trabalhos sobre a análise 
da semiótica visual e apresentam a sua propos-
ta de Gramática do Design Visual (1996, 2006). 
Esta abordagem permite a análise de textos mul-
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timodais, nomeadamente na sua vertente verbal 
e visual. Deste modo, importa apresentar aqui os 
significados representacionais que, à semelhança 
da metafunção ideacional de Halliday, se realizam 
simultaneamente nas estruturas visuais.

O significado representacional representa as 
interações e as relações concetuais entre pessoas, 
lugares e coisas retratados nas estruturas visuais, 
através das estruturas de representação visual. 
Kress & van Leeuwen (1996, 2006) apresentam 
duas estruturas de representação em textos mul-
timodais: a representação narrativa e a represen-
tação conceptual, que, salientam, não são estan-
ques. Aliás, estes autores defendem que, tal como 
na linguagem verbal, as imagens podem ser sim-
ples ou complexas, pelo que uma imagem pode 
formar uma estrutura multidimensional. 

A representação narrativa descreve os parti-
cipantes numa ação, num processo de transfor-
mação, enquanto a representação conceptual é 
estática, descreve os participantes em termos de 
essência, como eles são, em termos de classe, es-
trutura ou significado. 

Na representação narrativa, há sempre a pre-
sença de um vetor – que indica uma direção – e 
que, segundo o seu tipo e o número de participan-
tes envolvidos, implica processos diferentes. Num 
dos processos de ação, podem estar presentes dois 
participantes: (i) o Ator e a Meta para a qual se 
dirige o vetor (processos transacionais unidirecio-
nais) ou (ii) uma bidirecionalidade entre os dois 
participantes (processos transacionais bidirecio-
nais), denominados Interatores. Na figura 1, o ho-
mem que conduz a máquina é o Ator, o braço da 
máquina é um vetor direcionado para a terra, ou 
seja, a Meta.

Noutro tipo de processo de ação, o Ator pode 
ser o único participante, podendo partir do vetor 
ou ser o próprio vetor. A estrutura que resulta 
destes processos é não-transacional, dado que a 
ação não tem Meta nem é destinada a algo ou 
a alguém. Verifica-se, por fim, ainda a possibili-
dade de os processos de ação serem constituídos 
pela presença do vetor e da Meta, uma ação que 
decorre sem que se saiba quem ou o que a de-
sencadeou. Nos processos reacionais, o vetor é 
formado pela direção do olhar do Reator que tem 
de possuir características humanas. Se o vetor se 
dirigir a um Fenómeno, trata-se de um proces-
so transacional; no caso contrário, tratar-se-á de 
um processo não-transacional. Os processos ver-
bais e mentais utilizam-se frequentemente nos 
balões que ligam o que os participantes dizem ou 
pensam. Nestes processos, liga-se o participante 
com características humanas, Dizente ou Expe-
rienciador a um conteúdo de fala ou mental. Nos 
processos de conversão, verifica-se uma cadeia 
de processos transacionais em que um partici-
pante x atua como Meta em relação a um partici-
pante y e como Ator em relação a um participan-
te z. O participante é não apenas transmissor de 
mensagem, mas também modificador. Por fim, 
a representação em simbolismo geométrico não 
inclui participantes, apenas vetores, que indicam 
direccionalidade, como, por exemplo, vetores em 
forma de hélice ou setas. 

Seguindo a terminologia de Halliday, Kress 
& van Leeuwen (1996) apresentam os três tipos 
de Circunstância que podem ocorrer na represen-
tação narrativa, que definem como participantes 
secundários que se ligam aos participantes princi-
pais: As circunstâncias de Localização, de Meios e 
de Acompanhamento (para um maior aprofunda-
mento, ver Kress e van Leeuwen, 2006). 

A representação conceptual divide-se, de 
forma geral, em três tipos de processos: classi-
ficacionais, analíticos e simbólicos. Os processos 
classificacionais representam participantes que 
se apresentam num grupo, definido por caracte-
rísticas comuns a todos os sujeitos classificados, 
através de uma taxonomia. Os processos analíti-
cos envolvem uma estrutura de Parte-Todo em 
que os diversos Atributos Possessivos são re-Figura 01: Processo transacional unidireccional

Fonte: Maquinaria (2008)
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presentados como as partes de um Portador (re-
presentado como o todo). Por fim, os processos 
simbólicos representam o que um participante 
significa ou é. 

Os processos classificacionais representam 
participantes que se apresentam num grupo, de-
finido por características comuns a todos os su-
jeitos classificados, através de uma taxonomia. 
Os participantes Subordinados relacionam-se 
com um participante Superordenado. Numa ta-
xonomia nivelada, o participante Superordena-
do está ligado a, pelo menos, dois Subordinados 
através de uma estrutura em árvore com apenas 
dois níveis. Numa taxonomia multinivelada, o 
Superordenado está ligado a outros participan-
tes através de uma estrutura em árvore com mais 
do que dois níveis. Numa taxonomia fechada, os 
participantes subordinados estão distribuídos 
de forma simétrica pelo espaço da imagem, com 
igual tamanho e a distância igual uns dos outros, 
e orientados para os eixos – verticais ou horizon-
tais – do mesmo modo. 

Os processos analíticos envolvem uma estru-
tura de Parte-Todo em que os diversos Atributos 
Possessivos são representados como as partes 
de um Portador (representado como o todo). Os 
processos analíticos subdividem-se em estrutu-
ras não-estruturadas e estruturadas. Nos pro-
cessos analíticos não-estruturados, mostram-se 
os Atributos Possessivos do Portador, mas não 
o Portador em si, ou seja, apenas as partes, sem 
que se mostre como se conjugam como um todo. 

Os processos estruturados dividem-se em 
processos estruturados temporais e espaciais. Os 
processos analíticos temporais diferem dos ou-
tros processos que se focam no espaço, por en-
volverem uma dimensão temporal, o que sugere 
narrativa. A sua principal característica é serem 
realizados por linhas do tempo em que os par-
ticipantes são ordenados linearmente, numa li-
nha real ou imaginária e interpretados como um 
conjunto de estádios sucessivos de um processo 
temporal em curso. 

As estruturas analíticas estruturadas espa-
ciais subdividem-se em processos exaustivos e 
inclusivos. Os processos podem ser exaustivos 
por representarem exaustivamente os Atributos 

Possessivos do Portador, sendo que, desta forma, 
o Portador é tido em conta. Na figura 2, represen-
tam-se todos os componentes que fazem parte de 
um automóvel não estando nenhum automóvel 
presente. Mesmo que não estejam incluídas to-
das as peças, a realidade que se pretende trans-
mitir é a de representação exaustiva. 

No caso dos processos inclusivos, o Porta-
dor não é totalmente considerado quando são 
mostrados apenas alguns dos seus Atributos que 
com ele partilham o espaço, não o ocupando to-
talmente (figura 3).

Os processos analíticos podem também ser 
topográficos ou topológicos, havendo situações 
em que ambos coexistem. Os primeiros represen-
tam relações espaciais e a localização relativa dos 
Atributos Possessivos, apresentados em relação 
a uma escala, o que acontece com os processos 
já anteriormente descritos. As estruturas topoló-

Figura 02: Processo analítico estruturado exaustivo
Fonte: Sciforums (2011)

Figura 03: Processo analítico estruturado inclusivo
Fonte: O Molde  (2009)
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gicas representam os participantes sem estarem 
integrados numa escala. Neste caso, as estrutu-
ras mostram as relações lógicas entre os partici-
pantes, a forma como estão ligados, sem consi-
derar o tamanho ou a distância entre si, sequer 
em relação à distância do Portador (no caso das 
estruturas inclusivas). Um exemplo deste tipo de 
processo é a árvore genealógica, que estabelece 
relações entre pessoas, mas em que o espaço re-
presentado não se relaciona com o mundo físico. 

Kress & van Leeuwen apresentam ainda as 
estruturas analíticas espácio-temporais para os 
casos em que há uma combinação entre uma es-
trutura analítica de espaço e uma linha do tempo 
(por exemplo, num gráfico bidimensional). 

Por fim, os autores descrevem os processos 
simbólicos que representam o que um participan-
te significa ou é. Estes processos dividem-se em 
dois tipos de estruturas simbólicas: (i) por meio 
de um processo simbólico atributivo em que exis-
tem dois participantes, o portador cujo significa-
do ou identidade é estabelecido, e o participante 
que representa o significado ou a identidade em 
si, o atributo simbólico; (ii) através de um pro-
cesso simbólico sugestivo, onde há apenas um 
participante, o Portador. Enquanto na primeira 
estrutura o processo representa o significado e a 
identidade como sendo conferidas ao portador, na 
segunda estrutura o processo simbólico sugestivo 
representa o significado e a identidade como deri-
vando das qualidades do próprio portador. 

Apresentado o entendimento de linguagem 
e de metafunção da linguagem, com especial en-
foque na metafunção ideacional, a abordagem da 
Semiótica Social, nomeadamente os significados 
representacionais, e os respetivos instrumentos 
analíticos, passamos a introduzir o entendimen-
to de discurso. 

O conceito de discurso é aqui usado na aceção 
de Fairclough para referir a linguagem concebida 
como prática social (ver, por exemplo, FAIRCLOU-
GH, 1989, 1995, 1999). A grande força motivadora 
da apropriação do conceito de práticas sociais é o 
facto de o conceito permitir analisar as estruturas 
sociais e relacioná-las com a análise da (inter)ação. 
Deste modo, as práticas sociais e as partes constitu-
tivas são objeto de reflexão neste estudo.

Silvestre et al (2009), baseados em Fairclough 
(2000), defendem que as práticas sociais envolvem 
formas de trabalho, identificação (a construção de 
identidades sociais) e representações do universo 
social. Conforme mostraremos na parte prática, o 
discurso é um recurso de representação, conheci-
mento acerca da realidade. Com efeito, podemos 
ter vários discursos acerca de uma mesma reali-
dade, fazendo sentido em diferentes formas, pela 
inclusão ou exclusão, servindo diferentes interes-
ses. Estes podem ser realizados através de diferen-
tes géneros e combinações de recursos semióticos 
distintos, como são o caso do sítio web e das en-
trevistas. Aqui são evidenciadas estratégias de in-
clusão e de exclusão, de acordo com os respetivos 
interesses. Os atores criam as suas subjetividades 
na forma de identidades pessoais e profissionais, as 
relações, comunidades de prática e culturas através 
das performances, quer estas sejam linguísticas ou 
não, mas com certeza semiótico-discursivas. 

A marca, qualquer que seja a sua referência 
(produto, serviço, empresa, pessoa, país) é constru-
ída por processos de representação. Estes proces-
sos, como referido anteriormente, são mediados 
por géneros específicos instanciados por modos e 
sistemas semióticos diversos.

Em suma, trabalhar uma marca não implica 
apenas focar, por exemplo, o processo de gestão 
de marca realizada através do papel da publici-
dade na construção da imagem da marca. É in-
discutível a importância desta componente, mas 
trabalhá-la per se representa uma pequena par-
cela do estudo da marca. A marca, percecionada 
na vertente da representação, é constituída pela 
interceção de géneros, modos e sistemas semió-
ticos, quer estes sejam mediados através de re-
cursos semióticos tangíveis como, por exemplo, 
edifícios, quer por recursos semióticos intangí-
veis, como são os valores, as atitudes, quer por 
práticas discursivas controláveis, como os co-
municados de imprensa ou a publicidade, quer 
por práticas discursivas não controláveis, como 
a conversa ou as redes sociais. Assim, o estudo 
do discurso permite-nos, de uma forma geral, re-
lacionar a conversa do dia-a-dia da organização 
com questões mais amplas da estrutura organi-
zacional. Assim, uma chamada telefónica, um e-
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-mail, uma carta, uma reunião, uma venda, uma 
conversa informal, um plano estratégico consti-
tuem momentos da organização. Cada um destes 
momentos são elementos constitutivos da orga-
nização e da realidade social

Portanto, em forma de conclusão, uma con-
versa na empresa entre colaboradores ou uma 
conversa entre clientes realizada fora da empre-
sa, integradas ambas na parte constitutiva das 
práticas discursivas não controláveis, implicam 
representação da marca. A metafunção ideacio-
nal opera ao nível da construção da marca, seja 
empresa, seja produto. Simultaneamente, verifi-
camos o uso da metafunção interpessoal, em que 
a linguagem é utilizada para nos possibilitar a co-
municação e interação com os outros, e da me-
tafunção textual, em que a linguagem é utilizada 
para relatar o que é dito ou escrito, envolvendo-a 
na organização do próprio texto, conforme é re-
presentado graficamente na figura 4. 

Deste modo, definimos o Discurso Multimo-
dal da Marca como o processo dinâmico em que 
todas as práticas sociais constitutivas (recursos 
semióticos tangíveis, intangíveis, práticas dis-
cursivas controláveis e não controláveis) intera-
gem na construção, manutenção, reconstrução 
daquilo que é a complexidade da Marca, partin-
do-se do pressuposto de que esta é uma entidade 
viva, (re)construída ou danificada por inúmeras 
pequenas práticas. 

2. CORPUS E METODOLOGIA
A parte prática do presente artigo tem por 

base um estudo de caso centrado num grupo em-
presarial sediado na região de Leiria, Portugal, 
que se dedica à construção e tratamento de es-
truturas metálicas: o grupo Electrofer. 

Para os propósitos do presente trabalho fo-
ram selecionados o sítio web (http://www.elec-
trofer.pt), acedido em fevereiro de 2010 e ainda 
acessível, artefacto determinante para identificar 
as imagens projetadas para o público externo, e 
por entrevistas, instrumento importante para 
identificar as imagens internas, por conseguinte, 
fundamentais para cruzar informação relativa à 
projeção das imagens externa e interna, ou seja, 
diferentes modos de analisar a projeção da ima-
gem, como o grupo se representa e é representa-
do pelos diferentes modos e sistemas semióticos. 

O sítio web é um dos meios de representação 
cada vez mais utilizado com o objetivo de apre-
sentar/publicitar as marcas, sejam estas em-
presas, produtos, serviços, pessoas ou países. A 
projeção da imagem é construída através de uma 
rede de associações que visa criar a sua identida-
de. No caso das empresas, estas optam frequen-
temente por apresentar aspetos que consideram 
significativos, desde o seu historial (que poderá 
incluir dados autobiográficos, sucessos, inova-
ções), estatuto, dimensão, liderança, reputação, 
reconhecimento de terceiros, à manifestação de 
sentimentos, através da combinação de diferen-
tes sistemas semióticos, tornando os sítios uma 
realidade multimodal. O sítio em estudo seguiu 
o entendimento tradicional de que a imagem 
acompanha e complementa o texto verbal, sen-
do que os textos foram redigidos pela sócia da 
empresa, as fotografias tiradas por uma empresa 
externa e a composição (criação do sítio) foi ela-
borada pela responsável pelo Departamento de 
Comunicação e Imagem.

Relativamente à entrevista, adotou-se o tipo 
de entrevista semiestruturada, pela sua natureza 
flexível, que permite o desenvolvimento de res-
postas por parte dos entrevistados. Neste caso, 
a partir de um guião geral previamente prepa-
rado, procurou-se compreender de que forma os 
elementos da direção do grupo e das empresas 

Figura 04: Representação gráfica do Discurso Multimodal da Marca
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representam o grupo/a empresa, através da ex-
pressão das suas opiniões, valores e vivências. As 
questões colocadas centraram-se nos seguintes 
pontos: (i) identificação do entrevistado (infor-
mação não gravada); (ii) caracterização do gru-
po empresarial (a sua história, momentos-chave, 
missão, valores, competitividade e futuro) e do 
ambiente laboral. 

As entrevistas decorreram em diferentes 
dias, de acordo com a disponibilidade dos en-
trevistados que aceitaram participar, nas insta-
lações das empresas, durante o mês de fevereiro 
de 2010. O guião da entrevista foi aplicado indi-
vidualmente a 22 entrevistados, pertencentes ao 
grupo e a cada uma das empresas, que aceitaram 
colaborar, com o objetivo de recolher uma amos-
tra representativa dos gestores de topo, gestores 
intermédios e gestores de primeira linha, que são 
o elo de ligação entre a administração e os traba-
lhadores em geral.

 A grande maioria dos entrevistados perten-
ce ao sexo masculino (16 entrevistados), centra-
-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos e possui ha-
bilitações de nível superior (17 entrevistados são 
detentores de licenciatura). A experiência profis-
sional dentro do grupo varia entre os 2 meses e 
os 23 anos, sendo que metade dos entrevistados 
aí exerce funções há menos de 6 anos.

3. RESULTADOS
As mudanças que as empresas hoje enfren-

tam, num mercado globalizado cada vez mais 
concorrencial, exigem-lhes uma resposta a desa-
fios de sobrevivência e de crescimento económi-
co. Essa resposta, como a história do estudo das 
organizações demonstra, abarca muito mais do 
que uma ação de índole racional e económica, in-
vestida em modelos convencionais de gestão em-
presarial. O seu sucesso não passa simplesmente 
pela questão da produtividade, da produção de 
bens ou da prestação de serviços de qualidade. 
Têm de investir na sua projeção social e nas pes-
soas que as compõem, conscientes do valor da 
participação destas no seu sucesso. Nesta pers-
petiva, o modo como as empresas se represen-
tam, quer internamente, quer externamente, é 
fundamental, em termos do seu sucesso ou do 

seu insucesso. 
Nesta parte dedicada à análise, apresenta-

mos resultados da análise do texto multimodal, 
constituído pelos modos verbal e visual. No sítio 
web em estudo (4), o produto é usado pelo produ-
tor de texto como conceito-chave verbal e visual. 
O termo produto carece de uma explicação, pois 
abrange, em termos gerais, a obra realizada ou 
em realização e o que resulta da ação desenvolvi-
da pelo grupo em geral. Os processos avançados 
e equipamentos de produção, as fases elabora-
das de construção, a qualidade dos materiais, o 
reconhecimento institucional ou a dimensão das 
obras concorrem para a publicitação do produto 
enquanto principal participante. 

O produto é, pois, evidenciado de dois mo-
dos: o modo verbal, de carácter técnico e o modo 
visual, através de fotografias de obras em anda-
mento/concluídas ou de processos de produção. 

Quanto ao modo verbal, ocorre um elevado 
número de nominalizações (5), verificando-se o 
recurso à passiva, com omissão do seu agente, 
que retiram qualquer papel de destaque ao grupo 
ou às empresas, sendo construído um discurso 
formal, de carácter técnico e não passível de re-
futação. Veja-se, a título de exemplo, a segunda 
página da empresa que tem como hiperligação a 
palavra EMPRESA. Neste texto, repetem-se no-
minalizações, como as abaixo sublinhadas: 

(1) A gradual expansão para áreas de negócio, 
como as obras públicas, e a protecção anti-
corrosiva, [sic] levou à criação de empresas 
distintas: Electrofer – Tratamento de Super-
fície, e Electrofer II – Construções Metálicas.

Outras possibilidades poderiam ocorrer co-
mo “nós expandimo-nos gradualmente para áre-
as de negócio” ou “a empresa expande-se para 
outras áreas de negócio” ou ainda “a Electrofer 
expande-se para outras áreas de negócio”, em 
que o Ator poderia ser materializado através do 
pronome pessoal, do nome ou da sua designa-
ção. Contudo, no exemplo (1) não existe envolvi-
mento humano em consequência da escolha pela 
forma nominal “expansão”. Na verdade, com a 
mudança do processo “expandir-se” para “ex-
pansão”, verifica-se mais do que uma mudança 
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gramatical, pois a nominalização carrega consigo 
uma existência, ou seja, há algo que passa a exis-
tir. Nas orações acima apresentadas, “a gradual 
expansão” é Ator, tal como o pronome “nós”; po-
rém, apesar de estarem ambos associados a pro-
cessos materiais, “levou à” e “expandimo-nos”, 
respetivamente, diferem, já que “expansão” é 
uma forma nominal abstrata e nessa oração se 
perde o “fazedor” do processo. Este processo im-
plica o apagamento da organização apresentada 
como pessoalização, pelo uso do pronome “nós” 
para existir uma organização abstrata. Para além 
disso, a nominalização não permite a negociação, 
ou seja, “a gradual expansão” é um dado adqui-
rido objetivo. Como tal, quando a empresa opta 
pela nominalização, constrói um discurso objeti-
vo com características do técnico-científico. 

Na terceira página do sítio web da empresa, 
predomina a explicação de como o trabalho se 
realiza na empresa, com especial ênfase na pro-
dução da obra e nos equipamentos. Observe-se o 
exemplo abaixo:

(2) Após a recepção do projecto é realizada 
uma preparação de obra recorrendo a soft-
ware para modelação tridimensional.

Pela construção da oração na passiva a Me-
ta é o Sujeito. Desta forma, “uma preparação de 
obra” é colocada em evidência, sendo de realçar 
o facto de o Ator não se encontrar realizado lin-
guisticamente. Com efeito, a empresa não apa-
rece diretamente como participante no texto, 
nem sequer como agente da passiva. O recurso à 
passiva é, à semelhança da nominalização, uma 
estratégia linguística em que se pode verificar 
também o apagamento do participante.

Esta representação espelha, por um lado, que 
as empresas têm clientes ou potenciais clientes 
que estão informados, conhecem os processos 
gerais de produção e sabem-nos distinguir e, por 
outro, que estas se querem dar a conhecer pelo 
número e dimensão de obras. Com esta cons-
trução, o que o público exterior fica a conhecer 
é a capacidade técnica das empresas, o que vai 
ao encontro da construção da imagem atual das 
empresas de acordo com a qual estas são avan-
çadas tecnologicamente e capazes de responder 

a quaisquer desafios. O grupo constrói-se através 
de um discurso técnico, sinónimo de objetivida-
de, criador de credibilidade e de autoridade. 

À semelhança do modo verbal, o modo visu-
al também evidencia o produto como principal 
participante. Em todas as páginas, à exceção da 
figura 6, o grupo é representado concetualmente, 
maioritariamente através de processos analíticos 
inclusivos. Observe-se a figura abaixo:

Trata-se de uma representação estática 
composta por uma estrutura metálica inovado-
ra. Esta é o Atributo da empresa que, por não 
ser representado na sua totalidade, é inclusivo. 
A empresa, por seu lado, surge como Portador, 
através do seu logótipo. É este tipo de represen-
tação visual que se repete nas páginas web: as 
obras ou instalações do grupo como Atributos e 
o logótipo como o Todo. 

A marca é o resultado da dinâmica entre prá-
ticas sociais e o discurso semiótico, mas essa re-
lação envolve um olhar sobre o modo como essas 
práticas são recursivamente recontextualizadas 
nos diferentes discursos e de que forma os signifi-
cados são construídos entre sistemas semióticos. 
Com base na análise realizada, podem-se estabe-
lecer algumas relações inter-semióticas, ou seja, 
relações entre significados de diferentes sistemas 
semióticos que dizem respeito, no caso em estu-
do, às relações entre o sistema verbal e o sistema 
visual. O estudo destas relações é outra vertente 

Figura 05: Página “Electrofer”
Fonte: Sítio web da empresa (2012)
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das representações passível de ser aprofundada em 
investigações futuras. As relações inter-semióticas 
são, aliás, um universo ainda pouco explorado 
(ROYCE, 2007, p. 63). Iedema (2003, p. 41) analisa 
essas relações sob a designação de ressemiotização, 
com base na mudança de significados de contexto 
para contexto, de prática para prática ou ainda de 
uma etapa de uma prática para outra.

Considerando que o texto multimodal é cons-
tituído por diferentes sistemas semióticos, importa 
lembrar que o sistema verbal e o sistema visual têm 
características diferenciadas. Isto não significa que 
não haja pontos de contacto. Kress & van Leeuwen 
(1996, 2006) apontam especificamente esses pon-
tos entre as estruturas linguísticas e as estruturas 
visuais. Defendem a possibilidade de os proces-
sos da narrativa visual poderem ser associados a 
processos materiais e os processos conceptuais 
analíticos a processos relacionais. Esta associação 
verifica-se no sítio web, particularmente na duali-
dade entre o mundo do Ser e o mundo do Fazer, 
que reflete a representação concetual analítica e a 
representação narrativa.

 As relações entre os sistemas semióticos verbal 
e visual vão para além das acimas enunciadas pois 
o contributo dos dois sistemas semióticos expressa 
mais do que cada um considerado de forma indi-
vidual (SILVESTRE, 2011). Identificaram-se neste 
estudo, por um lado, relações de complementari-
dade pormenorizada e, por outro, em ocorrências 
mais reduzidas, relações de discrepância. 

O primeiro tipo de relação, o de complemen-
taridade, vai ao encontro do pressuposto de que 
os sistemas semióticos se podem complementar 
na criação de significado. Veja-se, por exemplo, a 
complementaridade entre participantes na primei-
ra página web da empresa Electrofer II (ver figura 
5): a modernidade arquitetónica espelha-se num e 
noutro sistema semiótico. Harmoniza-se, aí, a foto-
grafia de um passadiço moderno com a escolha de 
grupos nominais como “novas formas volumétri-
cas” ou “estruturas leves e versáteis”. 

As relações de discrepância na criação do signi-
ficado verificam-se quando a relação entre os siste-
mas semióticos não se traduz por representações se-
manticamente relacionadas. Apresentamos, como 
exemplo, a terceira página da empresa (Figura 06):

Aqui os equipamentos tecnológicos são re-
presentados verbalmente como os principais 
participantes, sem qualquer carácter humano 
(“Os principais equipamentos”, “O parque de 
equipamentos”), enquanto a fotografia represen-
ta a produção a cargo de um soldador, Ator da 
ação. Neste caso, o universo tratado em cada um 
dos sistemas é diferente, não havendo realmente 
qualquer correspondência entre os participantes. 

Em síntese, a partir deste corpus, evidencia-
-se o produto como principal participante. Da 
análise inter-semiótica, constata-se o predomí-
nio de relações de complementaridade entre os 
sistemas verbal e visual. 

Como referido no ponto 2, corpus e metodo-
logia, as entrevistas constituem um instrumento 
importante no estudo da projeção das imagens 
internas. 

As respostas à entrevista foram homogéneas, 
na medida em que os entrevistados seguiram re-
ferências comuns: a descrição da história do gru-
po, com a explanação das atividades de cada em-
presa; o crescimento do grupo, recorrentemente 
aliado à figura do seu administrador; o ambiente 
positivo que se vive nas empresas, com destaque 
para a juventude dos colaboradores e a referên-
cia ao período de crise económica atual. 

Considerando que as respostas dos entre-
vistados se encaixam nas linhas orientadoras da 
entrevista e que possuem referências comuns, ou 
seja, que falam dos mesmos pontos-chave, inte-

Figura 06: Página “Produção” / Fonte: Sítio web da empresa (2012)
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ressou verificar se seguiam ou não as mesmas 
escolhas de significado. Recorde-se que, de entre 
um potencial de escolhas léxico-gramaticais, os 
falantes de uma comunidade discursiva, neste 
caso, os entrevistados, realizam determinadas 
escolhas quando falam. 

Nesta análise, foram excluídos o final das 
entrevistas (agradecimentos) as questões da 
entrevistadora, bem como os itens lexicais gra-
maticais, como conjunções, preposições, artigos, 
entre outros. De um modo geral, para a análise 
da representação, importa o estudo dos itens de 
conteúdo, nos quais se incluem nomes, verbos, 
adjetivos e advérbios. Porém, no levantamen-
to efetuado, selecionaram-se apenas os nomes 
utilizados em, pelo menos, metade das entre-
vistas (onze textos), com a ajuda do programa 
informático Wordsmith Tools (versão 4), fun-
damentalmente pelo recurso à Lista de Palavras 
(Wordlist). Os nomes denotam entidades, nome-
adamente concretas, abstratas, individuais, ins-
titucionais, pelo que a sua análise é uma análise 
das entidades, ou seja, do modo como a realidade 
é segmentada, categorizada e avaliada nas suas 
entidades constituintes. Este recorte implica, 
por um lado, a exclusão de inúmeros aspetos de 
representação, mas, por outro, permite centrar 
o olhar no que é designado de forma recorrente 
pelos entrevistados. 

No quadro seguinte (quadro 1), encontram-
-se registadas as primeiras ocorrências verifica-
das cuja dimensão concetual se apresenta perti-
nente em termos analíticos.

Do levantamento dos nomes realizado, verifi-
ca-se que a primeira ocorrência é o nome empre-
sa que designa diferentes realidades. É empregue 
como forma de substituição do grupo (92 ocor-
rências), para indicar uma empresa do grupo (56 

Palavra Ocorrências Textos
Empresa

Pessoas

Empresas

Grupo

165

127

103

103

22

20

18

22

Pessoas
Pessoas que exercem funções nas 
empresas ou no grupo

Candidatos

Ex-colaboradores

Em geral

Com experiência na área (de fora)

Clientes

Quadro 01: Principais ocorrências 

Quadro 02: Significados das ocorrências do nome pessoas

Ocorrências
93

20

4

3

2

2

ocorrências), uma empresa em geral (15 ocorrên-
cias) ou precedendo a denominação da empresa (2 
ocorrências).

Para além dos nomes que representam o grupo 
(empresa, empresas e grupo, com ou sem designa-
ção), os entrevistados constroem uma representa-
ção do mesmo assente em três campos interligados: 
pessoal, interpessoal e de desempenho. O campo 
pessoal diz respeito às características e qualidades 
do grupo que vão sendo enumeradas, muitas vezes 
absorvidas na pessoa do administrador ou do pró-
prio conjunto de pessoas que fazem parte do grupo. 
Ao nível interpessoal, saliente-se a dinâmica inter-
na, mas igualmente externa. Internamente, os en-
trevistados reiteram de forma favorável o ambiente 
de trabalho e o espírito de equipa; no domínio do 
exterior, a representação visa a satisfação do clien-
te. Do ponto de vista do desempenho, inclui-se a 
postura do grupo face ao mercado, e, bem assim, 
qualidades, como a inovação.

Focando a nossa atenção especificamente para 
o binómio da representação em estudo, mereceu 
particular atenção o uso do nome pessoas, reparti-
do pelas categorias abaixo especificadas:

Em primeiro lugar, o universo das pessoas 
diz respeito aos que trabalham nas empresas ou 
no grupo em geral. Nesta categoria, inserem-se 
várias realidades, desde a sua existência no gru-
po, passando pela sua caracterização pessoal e 
interpessoal, até à questão da sua organização no 
grupo. Neste conjunto, a construção de pessoas 
diz respeito quer ao conjunto de colaboradores 
onde o entrevistado se inclui, quer à terceira pes-
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soa do plural, quer, ainda, a uma estratégia de 
projeção do entrevistado ou das suas ideias. 

Para esclarecer os aspetos acima referidos, 
destaca-se a componente interpessoal, com ênfase 
nas relações entre diferentes participantes: (i) en-
trevistado-colaboradores; (ii) colaboradores-cola-
boradores; (iii) administrador-colaboradores; e (iv) 
colaboradores-grupo. 

Em (i), sob a escolha do dar-se bem com as pes-
soas, os entrevistados constroem dois tipos de rela-
ções: com outros colaboradores em geral e com co-
laboradores subalternos, estabelecendo, neste caso, 
uma imagem positiva de si e, simultaneamente, uma 
relação hierárquica. 

Nas relações (ii) e (iii), os entrevistados colo-
cam-se na mesmas posição que os outros colabora-
dores, nomeadamente em relação ao administrador 
que tenta criar um espírito de equipa. 

O uso do nome pessoas varia, na dimensão (iv), 
em questões como insegurança (decorrente do pe-
ríodo de crise), motivação para o trabalho e afetos. 
Esta dimensão tem um carácter duplo, na medida 
em que, por um lado, os entrevistados representam 
os outros colaboradores e, por outro, projetam as 
suas ideias e sentimentos numa entidade generali-
zada. Neste último caso, integra-se, como exemplo, 
a referência a problemas de reorganização do grupo, 
consequência do seu rápido crescimento, que as pes-
soas sentem.

O nome pessoas também representa as pessoas 
que pretendem lá trabalhar ou que o grupo preten-
de contratar, ou em número mais reduzido, pessoas 
com outras relações com o grupo: (i)  colaboradores 
que já não trabalham lá; (ii) pessoas em geral; (iii) 
profissionais que têm experiência na área, fora do 
grupo e (iv) clientes. 

Ainda no domínio do elemento humano, note-
-se o uso do nome colaboradores (22 ocorrências em 
11 textos) que vem ao encontro da ideologia partici-
pativa de gestão de pessoas, pelo que se considera o 
par pessoas/colaboradores como fazendo parte do 
mesmo paradigma. De facto, o conceito de colabora-
dor afasta-se do de um mero elemento pertencente a 
uma organização, cuja função é trabalhar em provei-
to do patrão, de acordo com funções bem definidas e 
num espírito de desigualdade. As relações de poder 
que se estabelecem quando se utiliza o nome traba-
lhador ou o nome colaborador não são semelhantes, 

na medida em que decorre do uso do segundo nome 
o esbatimento de fronteiras em relação às chefias ou 
ao empregador. Preconiza-se, com este pensamen-
to, um interesse comum entre os diferentes inter-
venientes, independentemente da sua função ou da 
sua posição na hierarquia organizacional, num espí-
rito de colaboração. Tal reporta-se a algo mais valio-
so do que a execução de um trabalho, que passa pela 
dedicação a uma causa, a um projeto comum, onde 
um ambiente de trabalho favorável e o espírito de 
equipa imperam. O termo Colaboradores é, essen-
cialmente, usado em contextos relacionados com a 
descrição positiva do ambiente de trabalho ou de re-
lações interpessoais. Neste último caso, encontram-
-se referências de hierarquização: os colaboradores 
são, por vezes, os outros, que se encontram hierar-
quicamente abaixo destes entrevistados, o que se 
constata pela responsabilização destes últimos pelo 
bom ambiente de trabalho e pelo uso do possessivo: 
“meus colaboradores”. Esta opção do uso da primei-
ra pessoa, que revela que os entrevistados remetem 
para si a posse do colaborador e não para a empresa 
ou para o grupo, poderá supor um grau de entrega 
às empresas por parte dos entrevistados,  já que, à 
exceção de um deles, apenas exercem funções de di-
reção e não de administração. 

Da análise dos resultados, observa-se que o en-
foque da projeção da imagem do grupo se centra na 
componente humana, distribuídas nas dimensões 
do pessoal e do interpessoal. Assim relacionadas as 
projeções das imagens do corpus anterior com as 
entrevistas, identificamos relações de discrepância 
entre estes corpora.

CONCLUSÃO
A nossa perspetiva teórica implica percecionar 

branding como um processo, em que todas as prá-
ticas sociais, sejam estas constituídas por recursos 
semióticos tangíveis ou intangíveis, práticas discur-
sivas controláveis ou não controláveis, interagem na 
construção, manutenção, reconstrução daquilo que 
é a complexidade da marca. Neste pressuposto, a 
abordagem do Discurso Multimodal da Marca re-
vela-se profícua, podendo-se recorrer a abordagens 
de natureza qualitativa e ou quantitativa para um 
diálogo entre as diferentes disciplinas que estudam 
a marca. Através da abordagem usada pelo Discur-
so Multimodal da Marca, concluímos que o modo 
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como o grupo Electrofer se representa na sociedade 
não coincide totalmente com o modo como os seus 
colaboradores o percecionam, centrando-se, respe-
tivamente, no produto e na interpessoalidade. Tal 
denota um desvio entre a imagem que o grupo quer 
construir e a imagem que os colaboradores constro-
em. Como referido anteriormente, a marca é cons-
truída por diferentes elementos constitutivos. No 
âmbito das práticas discursivas controláveis, o site 
aqui analisado, e das práticas discursivas não con-
troláveis, as entrevistas dos colaborados, configura-
dos em géneros e modos diversos, permitem cruzar 
a projeção da imagem do grupo. Das relações de 
complementaridade e discrepância, entre o uso dos 
diferentes modos e sistemas semióticos, concluímos 
que uma maior consciência de marca e dos elemen-
tos constitutivos do discurso multimodal da marca 
contribuiriam para uma maior coerência da sua 
identidade, bem como da projeção da sua imagem. 
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RESUMEN: En las últimas décadas se 
ha modificando la consideración que, des-
de el management, se ha tenido la marca y 
otros intangibles como contribuidores de 
valor para la empresa. El branding corpo-
rativo crece como necesidad en este nuevo 
escenario, donde la nueva economía, ca-
racterizada por basarse en el conocimien-
to y en los servicios, precisa de la gestión 
estratégica de uno de los intangibles más 
importantes para las organizaciones,  la 
marca. Sin embargo, no siempre ha sido 
así. Este artículo pretende reflexionar so-
bre la evolución en la gestión de los intan-
gibles en general y la gestión de la marca 
en particular, además de su integración 
en las organizaciones.

Palabras-clave: competitividad; evo-
lución gestión intangibles; branding cor-
porativo.

ABSTRACT: The management’s consideration 
about brands and other intangibles as con-
tributors to the company has been changing 
over the last decades. The corporate branding 
becomes necessary in this new environment, 
where the new economy, based on knowledge 
and services, requires the strategic manage-
ment of one of the most important intangibles 
for the companies, the brand. However, it has 
not always been so. The present work aims to 
reflect on the intangibles management evolu-
tion in general, and on the brand management 
in particular, in addition to their integration 
into organizations.

Keywords: competitiveness; intangibles ma-
nagement; corporate branding

RESUMO: Nas últimas décadas se modificou 
a consideração que, do ponto de vista do manage-
ment, se tinha da marca e outros intangíveis como 
contribuidores de valor para a empresa. O bran-
ding corporativo cresce como necessidade neste 
novo cenário, no qual a nova economia, caracteriza-
da por embasar-se no conhecimento e nos serviços, 

precisa da gestão estratégica de um dos intangíveis 
mais importantes para as organizações, a marca. 
Entretanto, nem sempre foi assim. Este artigo pre-
tende refletir sobre a evolução na gestão dos intan-
gíveis no geral e a gestão da marca em particular, 
além de sua integração nas organizações.

Palavras-chave: competitividade; evolução 
da gestão de intangíveis; branding corporativo.

1.  ESTADIOS EVOLUCIÓN DEL BRAN-
DING CORPORATIVO.  

Durante muchos años la marca, y los intangi-
bles en general, fueron mantenidos en la sombra, 
englobados en un concepto abstracto que no tenía 
cabida en las cuentas de la empresa: el fondo de 
comercio. Sin embargo, poco a poco se fue perci-
biendo que existía algo más en las empresas que 
generaba su valor. Ya  Kendrick en 1999, hablaba 
de la diferencia de  composición del valor de una 
empresa estadounidense entre los años treinta, 
pasando el valor de sus intangibles, del 30% ha 
el 70% en el año 99, convirtiéndose  últimos en 
“única vía racional de éxito” (KENDRICK, 1999 ci-
tado por VILLAFAÑE, 2005, p. 198), debiéndose 
por tanto, tener posibilidad de gestionar estraté-
gicamente, con posibilidad de medir el retorno de 
la inversión realizada en recursos como el capital 
humano, la reputación corporativa y la marca, 
etc. De hecho,  hoy podemos encontrar afirmacio-
nes que corroboran que “sólo un tercio del valor 
bursátil de las 100 empresas británicas del índice 
FTSE corresponde a activos físicos, mientras que 
ese porcentaje desciende a un cuarto en las princi-
pales empresas de los EEUU”(4). La importancia 
de valorar estos intangibles, como la marca, ra-
dica en una cuestión de potencialidad de gestión 
eficiente, que necesariamente precisa poder me-
dir su  aporte al crecimiento y valor de la empresa.  

Olivares indica que, efectivamente, existe un 
consenso amplio de que las marcas juegan un rol 
importante en la generación de los resultados fi-
nancieros de los negocios que se asocian a ellas. Las 
fuentes de valor han migrado de los activos tangi-
bles a los intangibles (OLIVARES, 2011, p. 553-593)

Desde el punto de vista de la relación marca-
empresa hemos destacado tres etapas en la evo-
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lución de la gestión de una marca, y una cuarta 
etapa a modo de conclusión, que se describen en 
los siguientes apartados.

1.1. Cuando la marca no se gestionaba 
Hasta los años 80, salvo excepciones, se consi-

deraba que únicamente los activos tangibles eran los 
que generaban valor. El reconocimiento de la marca 
como creadora de valor  ha sido un asunto complica-
do dentro de la historia económica. De esta manera, 
aunque pocos eran los que restaban importancia a 
elementos como la marca, el capital humano o las 
patentes, no se contabilizaban en los balances eco-
nómicos de las empresas.

Adam Smith, considerado el padre de la eco-
nomía moderna, sostenía que invertir en generar 
intangibles era un trabajo improductivo. Como él, 
muchos autores posteriores mantenían la misma 
opinión, sin embargo la evolución económica obli-
gó a plantearse cuál era el motivo de los desajustes 
del proceso económico. Se denotó que el valor de 
una compañía no se correspondía íntegramente al 
de sus activos tangibles, sino que existía un valor 
añadido que también influía en su valor.

Es menester destacar que en ese momento es-
taba establecido en un sistema empresarial donde 
el objetivo principal era la producción de bienes 
materiales. Esto fue producto de la herencia que 
dejó el sistema económico feudal, donde el obje-
tivo del comercio era el intercambio de bienes y 
no tanto su producción. El futuro es incierto y el 
comercio de entonces sólo se centraba en el pre-
sente. Es con la Revolución Industrial cuando la 
producción adquiere importancia - s. XIX- y se 
inicia el sistema de precios y de mercado (BRAU-
DEL, 1981). Sin embargo, poco a poco van apa-
reciendo elementos que marcan la diferencia y la 
garantía de calidad de los productos: el nombre 
del artesano o de la fábrica son signos distintivos 
que el consumidor busca como base de confianza.

Adam Smith afirma que el sistema capitalis-
ta hace su aparición de manera espontánea en la 
edad moderna, siendo un factor clave del mismo 
la realización de actividades con el objetivo de 
conseguir beneficios futuros. Esta apuesta por 
lo incierto junto con otras influencias (cronoló-
gicamente la ideología renacentista, la reforma 

protestante, el estado de derecho, el liberalismo 
clásico…) (HIRSCHFELD, 2008) hizo que el ca-
pitalismo fuera extendiéndose y consignándose 
como el nuevo sistema económico a través de las 
reinversiones que la recién figura del empresario 
realizaba sobre un excedente económico para ge-
nerar mayor crecimiento. Schumpeter lo define 
como el individuo que asume riesgos económicos 
no personales. Sin embargo, la idea del empresa-
rio como propietario único de todo producto de la 
empresa va perdiendo fuerza: es el dueño de todo 
menos de las cosas abstractas. 

Así, en 1912 la Teoría de la Evolución Econó-
mica (SCHUMPETER, 1982) da un vuelco a estas 
concepciones y plantea la idea de la intangibilidad 
en el ámbito ya no sólo del sistema económico si-
no también en el de la innovación: por primera vez 
se expone que los activos intangibles, entre ellos 
la marca, son elementos fundamentales para el 
desarrollo y base de la empresa. Estos elementos 
ocultos hasta entonces sí generan valor y explican 
la diferencia que existía entre el valor de adquisi-
ción de una empresa y el valor de sus activos tangi-
bles. Es entonces cuando se crea un cajón desastre 
llamado “fondo de comercio” (goodwill) donde se 
incluyen todos aquellos elementos no contabiliza-
bles que generan valor.

La creación del fondo de comercio modificó aún 
más la figura del empresario y la visión de la propia 
empresa: el poder comienza a repartirse entre dife-
rentes personas, hasta tal y como hoy en día ocurre 
entre inversores, accionistas u otros activantes. 

Es en los años 80 cuando se inician movimien-
tos para gestionar y medir los intangibles a través de 
The Swedish Community of Practice. Dicha Comu-
nidad Sueca de Prácticas aunaba estudios teóricos y 
empíricos de universidades y empresas sobre gestión 
centrados en estos nuevos elementos. Suecia se con-
vertiría así en el país pionero respecto a la medición 
de estos elementos, extendiéndose posteriormente 
a Estados Unidos y finalmente al resto del mundo.

En España se declara el goodwill en la ley 
11867, articulo1 de 1914 “Transferencia de fondo 
de comercio”. A partir de entonces ya se incluye 
en los balances económicos de las empresas. Pero 
todavía sin poder diferenciar a la marca como ac-
tivo estratégico.
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1.2 Cuando la marca empezó a gestio-
narse

La utilización de la marca, en su acepción mo-
derna, no aparece hasta el siglo XVII, acompañando 
los procesos de producción masiva en la Revolución 
Industrial. Costa se refiere a esta etapa, como  el “ter-
cer nacimiento de la marca”, donde, la “producción 
industrial en serie y la consiguiente generalización 
de los intercambios comerciales, provocó un cre-
cimiento de la producción y el consumo  elevados” 
(COSTA, 2004, p. 77-78) que requería “la garantía 
del fabricante para despertar la confianza de los 
consumidores” (COSTA, 2004, p. 83). Transmitir 
garantía y confianza son desde entonces dos de los 
objetivos universales del branding contemporáneo.

A partir de este momento, la marca  ha ido asu-
miendo funciones de mayor relevancia para la ges-
tión empresarial; funciones, como indica Costa, 

publicitaria, promocional, persuasiva, vende-
dora, por ejemplo […], o la de transmitir un “es-
tilo de empresa para todos;  su identidad corpo-
rativa, creando para ello una imagen unitaria  
una expresión coherente y diseñando un plan 
completo”.(COSTA 2004, p. 96), de la mano de 
AEG (5). Y es más, la marca en la actualidad, 
debe, demostrar su eficacia en los mercados, 
esto es, destacar sobre la competencia”  (COS-
TA, 2004, p. 99), esto es, se le otorga a la mar-
ca la posibilidad de contribuir a desarrollar la 
capacidad de diferenciación, “clave para crear 
valor (ALLOZA, 2002, p. 223).

A partir de este momento, la marca aparece co-
mo un elemento que puede convertirse en fuente de 
ventaja competitiva para la empresa, es decir, puede 
apoyar el desarrollo  y capacidad de la empresa para 
ostentar una posición destacada, por ser considera 
como única frente a competidores. Esta dimensión 
de la marca se ha visto reforzada en su contribu-
ción al valor de la empresa, por otros fenómenos 
socioeconómicos que han modificado extremada-
mente el escenario para las organizaciones.

La globalización, por ejemplo, ha provocado en-
tre otros, nuevas reglas del juego que no ha afectado 
a todo el mundo por igual.  Este rápido movimiento, 
se ha visto alentado por las “nuevas” tecnologías que 
han favorecido el desarrollo de la “instantaneidad” 
en las transacciones, al menos en el denominado 
“primer mundo”. 

López Lita, aludiendo a un artículo publicado en 
la revista Ejecutivos, en 2004,  resumía en tres, las 
consecuencias para la organización de éste escena-
rio global y tecnológico,

1. cambio de la escasez a la abundancia. El au-
mento de la capacidad productiva y la productividad 
han creado, junto a la globalización un enorme ex-
ceso de oferta;

2. las reglas de la nueva economía, embasada en 
el conocimiento, implica, entre otros, que los clien-
tes estén ahora más informados, sean más exigentes 
y  resulten más sofisticados. Tienen medios y tiempo 
para conocer casi toda la oferta, y la inercia con que-
darse con el proveedor habitual se ha convertido en 
un lujo que sólo pocos puedan permitirse;

3. los productos y servicios de hoy se han con-
vertido casi todos en commodities. […] El cliente se 
encuentra ante un sinnúmero de productos y ser-
vicios similares en el mercado, lo cual evidencia la 
dificultad de diferenciación, y al mismo tiempo la 
necesidad de diferenciarse.

Añade Alloza, un cuarto fenómeno “os nuevos 
valores emergentes y la crisis de confianza en nues-
tras sociedades” (ALLOZA, 2002, p. 223).

El avance de una economía industrial a una 
economía del conocimiento (también denominada, 
Economía de la Información o la Nueva Economía) 
implica el desarrollo, en palabras de  Joan Costa, de 
“nuevos métodos y otras formas de relación para las 
empresas,[…]  de mayor complejidad, donde nada 
es puntual, todo se interrelaciona y se entreteje.” 
(COSTA, 2005, p. 13)

En palabras de Alberto Pérez, 

Es un hecho que el punto de vista económi-
co sobre la concepción de la empresa y del 
empresario ha cambiado fuertemente en los 
últimos años: mientras que el cálculo econó-
mico tradicional era un cálculo del beneficio 
sacado de un balance proveniente del pasa-
do, el cálculo económico empresarial actual, 
es , por el contrario, un cálculo orientado al 
futuro(6), […] desde la flexibilidad o capaci-
dad para anticiparse y adaptarse al entorno, 
buscando la organización excelente, a través 
del desarrollo de una cultura empresarial 
que armonice objetivos y entornos (PÉREZ, 
2006, p. 372).

Este nuevo paradigma, implica un cambio 
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en la concepción de la empresa(7) que precisa, 
como señala Costa, “la búsqueda de una gestión 
integrada de los recursos, […] donde la estructu-
ra de gestión en red mallada, modifica estructuras 
y organigramas tradicionales,[…] Y por ello debe 
considerarse sus exigencias éticas y demandas so-
ciales,  que imponen el buen gobierno en la gestión 
empresarial para el éxito competitivo (COSTA, en 
LOSADA, 2004, p. 545).

Los grupos de interés de las organizaciones, en 
la era de la nueva economía, tienen acceso a todas 
las ofertas y toda la información sobre la misma y 
exigen también no solo en términos de caracte-
rísticas de producto o de servicio. La calidad se ha 
convertido en una condición sine qua non y ahora, 
además exigen compromisos éticos y reivindican la 
responsabilidad que las organizaciones tienen por 
ser parte del entorno social en el que viven, esto es, el 
interés principal sobre los clientes debe compartirse 
ahora con el resto de grupos que interactúan con la 
empresa; hoy todas las relaciones con los diferentes 
grupos que interactúan con la empresa son intere-
santes, puesto que, el desarrollo y gestión de estas 
relaciones, son susceptibles de aportar valor. Hoy 
todos los actores son públicos de interés y aportan 
en sus relaciones, valor a la empresa.

De nuevo la marca se configura como destacada 
en este proceso de reinvención  de la empresa, tal y 
como apunta José Roberto Martins en su interven-
ción en el III Congreso Franco Latino Americano en 
agosto de 2011, 

el mundo está cambiando de forma muy rá-
pida, pero todas las transformaciones sólo re-
fuerzan la importancia y el destaque que las 
marcas tienen y que tendrán en el futuro.  Las 
marcas no sólo deben ser buenas de imagen, 
necesitan, sobretodo, generar riqueza a partir 
de la relación honesta y eficaz con su público, 
desarrollando y apoyando productos y servi-
cios innovadores. 

Hoy, se pone de manifiesto todavía más la 
necesidad de atención a los diferentes grupos de 
interés. La crisis financiera mundial ha eviden-
ciado entre otros,   una creciente y desconfianza  
en los agentes del sistema económico-financiero, 
en las empresas, consecuencia también de un 
elevado grado de falta de transparencia.

En definitiva, se plantea un escenario don-
de se destaca la necesidad de plantear niveles de 
competencia y competitividad a través del resta-
blecimiento de la estabilidad y confianza, desde 
una visión a largo plazo que pueda hacer frente a 
las nuevas exigencias contextuales.

Actualmente la competitividad  se entiende 
solo desde la óptica de la diferenciación, pero 
hoy la singularidad no proviene de lo tangible, 
sino que la fuerza que proporciona a la empre-
sa el éxito competitivo, reside principalmente en 
sus recursos y capacidades (una vez activados) de 
carácter intangible. Hoy las fuentes del valor de 
las empresas se han invertido. 

Como indica Alberto Pérez,  “la competitivi-
dad entra en una nueva fase, marcada por el jue-
go de los intangibles”; la marca aquí se convierte 
en activo estratégico imprescindible en término 
de posicionamiento y éxito competitivo (PÉREZ, 
2006, p. 391). Pero no todas las empresas han 
considerado de igual forma su situación ante esta 
nueva fase, y así lo advierte Costa, 

una parte numerosa de nuestras empresas, 
no han abandonado todavía aquel modelo 
industrial de gestión. […] El paradigma del 
industrialismo se sustentaba en unos pilares 
concretos, justificados por supuesto, por la 
nueva revolución que rompería con el siste-
ma artesanal, heredado de los oficios medie-
vales. […] y se tuvo que inventar la empresa, 
en el sentido moderno del término. Esta nue-
va concepción del trabajo se sostenía sobre 
4 pilares: capital, producción, (producto y 
productividad) organización y administra-
ción […] Aquellos cuatro pilares han queda-
do en pura estructura. Están presentes en 
toda empresa, han devenido genéricos. […] 
nadie compra un producto o servicio, y na-
die prefiera una marca y no otra motivado 
por ninguno de aquellos 4 pilares. El nuevo 
paradigma de la competitividad, la innova-
ción y los valores, los materializa entre otros 
parámetros hasta ahora insólitos: la identi-
dad la cultura, la comunicación y la imagen. 
Cuatro bases cuya condición esencial es hacer 
las empresas distintivas en el nuevo contexto 
que está determinado por la cultura de servi-
cio. Y que no sólo deben producir bienes y re-
sultados, sino también y sobre todo, valores 
[…] En este contexto emerge la cultura de los 
intangibles y el redescubrimiento con ella de 
los valores  (COSTA 2005, p. 13).

Porter (8) distinguía en 1985 dos caminos 
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para el éxito competitivo y el posicionamiento 
adecuado a través de la consecución de ventajas 
competitivas desde dos estrategias genéricas, ser 
líder en costes o ser líder en diferenciación. En 
la actualidad, López Lita resalta la necesidad de 
una tercera estrategia genérica, que responde a 
la integración de ambos criterios en pro de la ob-
tención del “doble liderazgo” u “objetivo gemelo” 
(LÓPEZ LITA, 2000, p. 121).

1. Liderazgo en costes, puesto que el produc-
to debe obtenerse como consecuencia de un rigu-
roso planteamiento de I+D+i al menor coste de 
su segmento de mercado, logrando con ello una 
doble garantía:

1. a. margen suficiente para mantener la es-
trategia del doble liderazgo, invirtiendo constan-
temente en crecimiento cualitativo y cuantitativo.

1. b. supervivencia en  tiempos de crisis.
2. Liderazgo en comunicación: el produc-

to ya no tiene ningún secreto y la calidad es un 
requisito sine qua non. La cadena de valor debe 
ser enriquecida con contenidos intangibles que 
agreguen componentes emocionales (9).

La marca se convierte en eje de competitividad 
empresarial, porque, tal y como indica Olivares, 

La marca, sigue, en la actualidad,  cumplien-
do con su función primigenia de señalar, sig-
nificar, identificar y diferenciar a unos bienes 
de otros. La marca desempeña la misión de 
garantizar y avalar la calidad de los produc-
tos. En un mercado ultra saturado como el 
que vivimos − solo en España, en alimenta-
ción, hay más de un millón de referencias−, 
las marcas,[…], nos ayudan a tomar decisio-
nes y a elegir. Sirven para transmitir segu-
ridad, confianza, prestigio y calidad y para 
despejar incógnitas, sospechas, dudas e in-
certidumbres a los consumidores. Sea cual 
sea su tipología, ayuda a decidir en contextos 
adversos e inciertos porque, en definitiva, 
construir marca es equilibrar armónicamen-
te la promesa con la experiencia; el decir, con 
el hacer (OLIVARES, 2012, p. 61).

Se evidencia el valor competitivo de la marca 
entendida como elemento estratégico posibilita-
dor del posicionamiento empresarial, que nece-
sita de herramientas que permitan conocer su 
aporte de valor, conocer aquellas palancas que 
activan su valor y de qué forma. 

Estas cuestiones han favorecido la realización 
de numerosos estudios e investigaciones que pre-
tenden legitimar su papel estratégico a través de in-
tentos de valoración, que permitan, como cualquier 
inversión en activos al uso, su estudio, evaluación, 
jerarquización y facilitar así el proceso de toma de 
decisiones estratégicas en el seno de la empresa.

Del estado actual de la cuestión sobre valo-
ración de marca se encarga el siguiente apartado.

1.3. Cuando la marca empezó a valo-
rarse.

1.3.1 Los inicios
Los resultados obtenidos en la gestión de la mar-

ca dieron lugar a que creciera la preocupación por 
conocer su valor para poder mejorar su tratamiento. 
Se comprobó que una buena gestión de marca gene-
ra un incremento de valor. Por ello, desde el ámbito 
empresarial surgió la necesidad de obtener indica-
dores que permitieran valorar su marca, o en todo 
caso compararlas con otras en el mercado. Conse-
guir esto supondría obtener una ventaja competitiva 
en el sector e incrementar los beneficios.

A finales de los 80 las adquisiciones de marcas 
se volvieron muy numerosas. Tal y como Salinas 
defiende (SALINAS, 2007, p. 58), “reveló el valor 
oculto de las compañías con marcas fuertes y gene-
ró un interés creciente por la valoración de marcas”. 
En aquel entonces la compañía GrandMet adquirió 
Pilsbury donde un 88% del precio pagado fue debido 
al fondo de comercio. Poco a poco fueron surgiendo 
más casos de adquisiciones donde la marca cobraba 
un valor importante. Y la empresa Rank Hovis Mc-
Dougall fue la primera en valorar su marca (SALI-
NAS, 2007, p. 61). Sin embargo, pasarían años hasta 
extender la valoración como un ejercicio a realizar.

Según Viedma, los tres pioneros en establecer las 
bases de cómo los factores tangibles determinaban 
el éxito de las compañías fueron Edvinson, Sveiby y 
Kaplan (VIEDMA, 2003, p. 213). Los métodos que 
propondrían estos expertos irían siendo refinados 
con el paso de los años por posteriores investigado-
res evolucionando hasta la actualidad. Su gran pro-
blema era la aproximación estática a los procesos de 
creación de valor, que no consideran la interacción 
con el entorno y la competitividad. Estos métodos 
son conocidos como modelos conceptuales.
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Dada la dificultad de ofrecer soluciones reales, 
en los años 90 surgió una nueva línea de métodos 
basados en la aplicación empírica y la selección es-
tratégica de los activos relevantes. Basados en las 
conocidas “competencias nucleares”, en este caso 
contemplaban la creación de ventajas competiti-
vas sostenibles a través del proceso de creación de 
valor (VIEDMA, 2003, p. 218-219).

Pero la valoración de marcas se hacía cada 
vez más necesaria, y así han ido apareciendo 
múltiples organizaciones, instituciones o entida-
des que persiguen avanzar en materia de gestión 
de la marca. Corporate Excellence-Centre For 
Reputation Leadership, el Global Reporting Ini-
tiative o el ya desaparecido Instituto de Análisis 
de Intangibles son algunos de ellos.

1.3.2 Qué queremos hacer: ¿valorar o medir 
la marca?

Una de las principales trabas encontradas 
residía en distinguir si queríamos “valorar” 
o “evaluar” la marca. Son acciones distintas. 
Mientras que en el primer caso se trata de ob-
tener un resultado económico, en el segundo 
no implica necesariamente obtener un resulta-
do monetario, sino más bien un indicador que 
permita comparaciones y ayude en la gestión. 
Villacorta afirma que,

el principal problema para incorporar a la 
contabilidad financiera una medición […] por 
medio de indicadores es que para examinar 
la tendencia de una aspecto de la empresa es 
necesario analizar varios indicadores y cada 
uno de ellos tiene una unidad distinta, mien-
tras que en la contabilidad normalizada todos 
sus elementos se miden en la misma unidad, 
y ésta es siempre monetaria (VILLACORTA, 
2004, p. 299).

Del mismo modo, existe una gran dife-
rencia entre el término “valor” y “precio” de 
marca. Mientras que el primero es la cuantía 
económica que se le atribuye a la marca tras 
un análisis de la misma, el precio de la marca 
es resultado del mercado y de la oferta y la 
demanda (10). 

Tal y como Nevado y López opinan, “pa-
ra poder llevar a cabo cualquier valoración 
es necesario conocer qué es lo que se quiere 

medir” (NEVADO, 2002, p. 75). Sin embargo, 
valoración y medición se tratan en paralelo ya 
que según la situación podrá elegirse una u 
otra opción.

1.3.3 Pero si es tan complicado, ¿por qué 
queremos medir una marca?

Ramírez afirma que 

las medidas financieras no son suficientes 
para orientar el proceso de la toma de deci-
siones en las empresas del siglo XXI […], se 
concluye que las medidas financieras deben 
estar acompañadas de medidas no financie-
ras, para determinar los factores que puedan 
conducir al éxito empresarial (MEZA, 2008). 

Según Salinas y Pérez (2008, p. 44), “existen 
motivos claros que requieren de la valoración de 
la marca y listan cuatro razones por los que pue-
de ser requerida: gestión, contabilidad, transac-
cionales y legales”.

Tal y como Cohen y Low afirman: “una vez 
entiendas de verdad a los intangibles, nunca 
volverás a dirigir una empresa de la misma ma-
nera” (LOW y COHEN, 2002, p.14). Así, una 
empresa que comprenda la relevancia de la 
marca se sentirá en la necesidad de gestionarla 
internamente para poder extraer el máximo be-
neficio de ella. Para conocer si se está haciendo 
un tratamiento interno de la marca adecuado 
no es necesario conocer su valor económico. 
De hecho, es común el uso de indicadores que 
evalúan esa marca en distintas circunstancias 
y que permiten ser comparados de manera pe-
riódica. El resultado de dicha comparación es 
lo que indica si la gestión de la marca está sien-
do correcta o no. 

El éxito de las metodologías de este estilo 
radica en emplear el mismo indicador de forma 
prolongada en el tiempo para que las compara-
ciones tengan resultados válidos. Ir cambiando 
de metodología en este ámbito carece de sentido 
ya que se pierden los valores con los que com-
parar. A este tipo de metodologías se les conoce 
como “métodos Scorecard” y tal y como Álvarez 
Villanueva indica: “son aquellos que se basan 
en indicadores e índices sobre los activos intan-
gibles, y los resultados se muestran en gráficas” 
(ÁLVAREZ, 2010, p.192). No ofrecen resultados 
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económicos y algunos de los más utilizados son 
el Balanced Scorecard, IC-dVAL® o VCI. Ne-
vado y López opinan sobre estos métodos que 
“permiten una mayor flexibilidad y adaptabilidad 
a todo tipo de cambios, y permiten combinar in-
formación cuantitativa, cualitativa, ya sea finan-
ciera o no, ofreciendo así mayores posibilidades 
de información” (NEVADO y LÓPEZ, 2002, p. 
88). Para gestionar no es necesario medir, aun-
que sin lugar a dudas conocer el valor ayuda a la 
gestión. 

Sin embargo, atendiendo a razones sociales 
la contabilización de los activos de la empresa es 
esencial para conocer la realidad de su negocio 
en el mercado. El stakeholder no desea conocer 
tanto la gestión interna de la marca sino el be-
neficio económico que genera. Por ello, extraer 
la marca del fondo de comercio y valorarse co-
mo activo intangible en el balance de pérdidas 
y ganancias de la empresa implica mayor nivel 
de transparencia a la hora de realizar cualquier 
operación con dicha empresa. 

Los organismos de valoración - IASB, FASB 
(11) - no alcanzan el consenso en sus normas res-
pecto a ningún activo intangible, donde sólo una 
de ellas llega a definirlo claramente (12). Dicha 
falta de homogeneidad complica exponencial-
mente la valoración de las marcas, ya que puede 
darse el caso de que en función de dónde se en-
cuentre la empresa valore la marca a través de 
una metodología u otra, dando valores distintos e 
impidiendo la comparación de dicho valor a nivel 
internacional. Álvarez Villanueva (2010, p. 659) 
afirma al respecto que 

la normalización contable es un paso funda-
mental en la valoración de los activos intangi-
bles, pero todavía se encuentra en un estado 
temprano. Pero añade que mientras ésta no 
sea coherente se puede seguir valorando: no 
es necesaria la normalización contable de 
los activos intangibles para incorporarlos en 
el balance de la empresa, cosa que de todas 
maneras llegará en un futuro inmediato. Al-
gunas de los métodos más empleados para 
valorar la marca son el método de ahorro de 
Royalties, el cash flow directo o el coste de 
reposición.

Pero si hay un motivo que apremia la valo-

ración monetaria de la marca es en el caso de 
darse una transacción. Bien sea interna (pla-
nificar impuestos, securitización) o externa 
(adquisición/venta de una empresa, cesión a 
terceros), es necesario conocer el valor de la 
marca para poder llevar a cabo el contrato co-
mercial. Al no existir una normativa contable 
unívoca, serán ambas partes las que acuerden/
acepten el valor de la marca a retribuir previo 
análisis de la misma. Salinas y Pérez comen-
tan que ha incrementado de manera notable 
la importancia del proceso “due diligence” en 
la preadquisición (SALINAS y PÉREZ, 2008, 
p. 49). Es por ello que consideramos absolu-
tamente necesaria la homogeneización del 
tratamiento contable de la marca al que poder 
referenciarse y evitar de este modo posibles 
valoraciones que difieran de la realidad. Sólo 
a través de un consenso contable se podrá ga-
rantizar una mejor valoración.

Finalmente, también se requiere conocer el 
valor de una marca en el caso de existir algún tipo 
de litigio donde deba tenerse su valor para resol-
ver el conflicto. 

1.3.4 De acuerdo, valoremos. ¿Pero cómo lo 
hacemos?

Es obvia la dificultad de valorar un elemento 
no tangible. Sobre todo cuando no existe norma-
lización contable y aún más cuando las inversio-
nes se realizan en mercados inexistentes, siendo 
más complicado todavía analizar los resultados. 
Álvarez Villanueva (2010, p. 660) indica que “no 
existe consenso en cuanto al tipo de valoración de 
activos intangibles a utilizar”. Incluso Martín y 
Trujillo apostillan que “la valoración de empresas 
es más un arte que una ciencia” (MARTÍN y TRU-
JILLO, 2000, p. 22). Según Fernández (2007, p. 4), 
superar el esfuerzo que implica valorar la marca es 
importante porque ésta está considerada como uno 
de los activos institucionales y comerciales más im-
portantes de muchos sectores empresariales. 

Ha quedado patente que la valoración de 
una marca es necesaria para la excelencia em-
presarial y que su medición se debe realizar en 
función del propósito de dicha acción. El Inter-
national Valuation Standards Council – IVSC- 
ha definido tres enfoques en los que englobar 
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los métodos de valoración de marcas (IVSC, 
2011, p. 43-44) (13):

- coste: analiza la evolución del coste de 
desarrollo de la marca. En él destacan el coste de 
reposición y el de reemplazo;

- mercado: obtiene el valor buscando otra 
marca similar en el mercado y ponderando. Uno 
de sus métodos de valoración de marca es el de 
comparación de transacción de ventas;

- ingresos: mide el valor de una marca en 
función de los beneficios económicos futuros que 
se prevé obtener. En él el modelo principal que se 
emplea en medir la marca método de ahorro de 
royalties.

La marca podrá ser valorada siguiendo va-
rios enfoques si es necesario. De hecho, no todos 
ellos son válidos en cualquier circunstancia. Por 
ejemplo, el enfoque de mercado no se puede rea-
lizar si no existe mercado para esa marca.

Como hemos comentado con anterioridad, 
estas medidas serán útiles siempre y cuando se 
realicen de forma periódica. Carece de sentido 
cambiar de método en cada medición, ya que no 
conseguiremos obtener valores comparables. 

Debemos concluir que si bien saber gestio-
nar la marca ayuda en la estrategia de la empre-
sa, valorarla supone un apoyo más para la toma 
de decisiones estratégicas y por tanto, en la línea 
de Fernández, el esfuerzo compensa el resultado.

1.4. Un paso adelante: la consolida-
ción de la marca como  activo estratégico 
en el cuadro de mando empresarial 

Los intentos de valoración y consenso en las 
metodologías para activos intangibles como la 
marca, responden a la necesidad de lo que he-
mos considerado, dar un paso más en la gestión 
estratégica de los mismos; su integración en el 
cuadro de mando o de gestión empresarial. 

Parece claro que en la actualidad la organi-
zación debe compartir el interés principal sobre 
los clientes ahora con el resto de grupos que in-
teractúan con la empresa puesto que son suscep-
tibles de aportar valor para la organización si se 
gestionan estas relaciones de forma estratégica. 
Se evidencia, por un lado, la necesidad de dife-
renciación para la supervivencia y crecimiento 

organizacional y, por otro, que tal diferenciación 
necesariamente pasa gestionar una marca que 
avale  niveles de credibilidad basados en el com-
portamiento responsable y transparente, que 
conduzcan al éxito competitivo. 

Como ya apuntamos (BENLLOCH y LÓPEZ 
LITA, 2011), este escenario obliga a repensar el 
concepto de empresa, para quien el éxito vendrá 
determinado por la gestión estratégica de las rela-
ciones entre los diferentes agentes participantes. 
En la actualidad, para su crecimiento o supervi-
vencia debe plantearse estratégicamente, obtener 
el denominado “doble liderazgo”, esto es, obten-
ción del “liderazgo en costes” conseguido además 
desde el “liderazgo en comunicación” generador 
de una imagen potente amparada por una marca 
conocida. Una actuación empresarial responsable, 
incrementa el liderazgo, mejora la reputación, me-
jora la imagen y el prestigio social, y así finalmente 
la cuota de mercado y el crecimiento de la empresa. 
La gestión de la confianza se plantea, pues, como 
clave para el futuro y se fundamenta en:

1º. Elevado grado de transparencia en el go-
bierno de las empresas basado en la legalidad y 
en el conocimiento.

2º. Comunicación de marca eficaz para per-
mitir identificar  las ventajas competitivas con 
capacidad para proyectarse al futuro y permane-
cer en el largo plazo activas.

Apunta Olivares (al referirse a las empresas fa-
miliares), que no se podría entender el éxito conti-
nuado a lo largo del tiempo de las grandes empresas, 
sin un gobierno corporativo y sin una gestión de ex-
celencia, lo cual incluye, claro está, la gestión integral 
y estratégica de sus activos comunicativos, con el 
mercado y con el resto de grupos de interés. Resulta 
imprescindible trabajar desde el branding corpora-
tivo la percepción pública de la empresa, que permi-
ta proyectar sus principales señas de identidad, sus 
atributos positivos y crear una imagen de marca más 
acorde a la realidad (OLIVARES, 2011, p. 97).

La importancia descrita de estos indicadores 
no financieros, como la marca, y de algunos de 
los intangibles señalados, y su principal caracte-
rística (común en todas las definiciones y en to-
das las acepciones del término), su invisiblidad, 
concede a la comunicación un papel fundamen-
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tal, puesto que la dificultad precisamente radica 
en hacer visible lo no visible.

El Director de Comunicación (DirCom), defi-
nido, tal y como lo hace Joan Costa, como un pro-
fesional multidisciplinar, con una visión holista, 
integradora, le puede permitir evaluar de forma 
adecudada todas las variables de gestión que el 
momento requiere.

Desde el punto de vista de la gestión estra-
tégica de la marca y otros intangibles aparecen 
nuevas competencias para el DirCom,  tal y como 
indican Casado et al , de entre las que destaca-
mos, “desarrollar un cuadro de mando integrado 
para medir los resultados de las comunicaciones 
de empresa, marca, reputación e intangibles, y 
mostrando el impacto que tiene contablemente 
sobre el negocio y el ROI” (CASADO, 2011).

Como señala Olivares, conviene poner de 
relieve el potencial de la gestión de la comunica-
ción, al servicio de intangibles, como la marca o 
reputación corporativas, a todos los niveles pa-
ra las empresas familiares, sobre todo la PYME 
familiar, aunque también para la gran empresa 
familiar. Esta fortaleza reside en una concepción 
estratégica y pro-activa de la gestión de la comu-
nicación, en su contribución al logro de objetivos 
trazados, al poner en valor, en todos los grupos 
de interés, sus señas de identidad específicamen-
te familiares  (OLIVARES, 2011, p. 553-593).

Resulta necesario avanzar un paso más en la 
labor de creación, gestión, evaluación  y valoración 
de la marca. En este sentido se debe apoyar la comu-
nicación que relacione de forma alineada e integra-
da, aquellas variables o indicadores financieros que 
respaldan la labor de la compañía (principalmente 
en el corto plazo), con aquellos indicadores no fi-
nancieros, de largo plazo, como el índice de repu-
tación, de marca corporativa, de niveles de innova-
ción, satisfacción de clientes, niveles de implicación 
de los empleados, etc., para conseguir los niveles de 
excelencia empresarial necesarios en la actualidad.
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DEVO COLOCAR MEIA 
DÚZIA DE OVOS NA CESTA 
DE EIKE BATISTA?
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É bastante conhecida a recomendação de 
que as pessoas não devem “colocar todos os 
ovos na mesma cesta”. Ela pode ser utilizada 
em situações variadas, mas, normalmente, é 
uma metáfora bem aplicada se for entendi-
da como um alerta para que os investidores 
distribuam os seus recursos em diferentes 
carteiras. Desse modo eles diluirão os riscos, 
podendo compensar prováveis perdas em ne-
gócios que não proporcionarem o retorno es-
perado.

O pesquisador Lucien Sfez (2000) diz que 
as metáforas são ilhotas de imaginário, que 
motivam a pesquisa e criam zonas de atração 
para os conceitos. Elas ultrapassam noções 
e estruturas, remetendo a outro conjunto de 
propriedades que, por acumulação, revelam 
mais que o mero objeto que serviu de ponto de 
partida. Prossegue afirmando que o pesquisa-
dor faz ao mesmo tempo papel de inventor da 
metáfora e de comentador do que propõe (2). 

Bem, não sou o autor da metáfora que 
inaugura essa avaliação geral (à distância) dos 
esforços de comunicação do Grupo EBX. Por 
outro lado, suponho ser o primeiro a determi-
nar uma quantidade exata de ovos e ponderar 
a respeito da oportunidade de aplicá-los nos 
negócios do empresário responsável pela or-
ganização. Se perceber que estou recebendo 
estímulos de comunicação de um grupo em-
presarial para nele investir, então a providên-
cia sensata a tomar é pelo menos ponderar a 
respeito dos riscos contidos nesses estímulos, 
e assim determinar o destino de uma certa 
quantidade de ovos que tenho na minha cesta, 
e que destino dar a ela.

Aprendemos na sua comunicação digital 
(3) que o Grupo é 

formado por cinco companhias no Novo Mer-
cado da Bovespa, o segmento  com os mais 
elevados padrões de governança corporativa. 
Essas companhias abrangem negócios nas 
áreas de petróleo (OGX), energia (MPX), 
logística (LLX), mineração (MMX) e indús-
tria naval offshore (OSX). (...) também nos 
setores imobiliário, de entretenimento e es-
portes. (...) iniciativas nas áreas de hotelaria, 
gastronomia, meio ambiente, saúde e beleza. 

(...) presentes em 9 estados brasileiros, na 
Colômbia e no Chile.

O Grupo opera sob uma “doutrina” deno-
minada “Visão 360°”, descrita como “um mo-
delo que prevê a aplicação de nove engenha-
rias simultaneamente de forma harmônica. 
São elas: engenharia de pessoas, financeira, 
jurídica, política, logística, ambiental e social, 
de comunicação, saúde e segurança, além da 
própria engenharia da engenharia”. 

Bem, a adoção de qualquer ação (física ou 
imaginária) cuja meta seja de 360° envolve 
um paradoxo de difícil solução, pelo menos no 
meu entendimento. Sabe-se que um ângulo de 
360 graus é o ângulo que completa o círculo. 
Após uma volta completa este ângulo coincide 
com o ângulo de “zero graus”, mas possui a 
grandeza de 360 graus (360°). Ou seja, em-
bora o sujeito tenha dispendido grande (ou 
pouca) energia, causará um giro completo em 
torno de si mesmo. Isso o levará ao seu ponto 
de partida, que será o mesmo de sua chegada. 
Se não fosse assim, ele chegaria a outro ponto 
qualquer, sem jamais completar o giro.

É certo que, conforme as circunstâncias 
da jornada, o sujeito pode chegar em uma 
condição diferente daquela que estava em sua 
partida. Por exemplo, ele pode ter começado 
a volta magro e com cabelos, e tê-la concluído 
calvo e barrigudo. Para compreendermos se 
essas consequências causaram ou não proble-
mas na vida do sujeito, é necessário conhe-
cermos os detalhes da sua trajetória e avaliar, 
ainda como um exemplo, eventuais impactos 
genéticos ou pessoais durante o seu périplo. 
Evidentemente essa providência nos desloca-
ria do círculo pessoal em questão, forçando-
-nos a conhecer e avaliar outros círculos. E 
assim indefinidamente, possivelmente sem 
chegarmos a nenhuma conclusão quanto ao 
estado real ou legítimo do sujeito.

Desde uma visão lógica, só se justificaria 
a adoção de uma “régua” de 360° num tipo de 
negócio que compreendesse todas (!) as ati-
vidades conhecidas do negócio. Ainda assim, 
cada núcleo desse negócio necessitaria ter ele 
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mesmo os seus próprios ciclos de 360° com-
pletados. Imagine, por exemplo, um ramo 
bem simples de serviços, formado de quatro 
núcleos: recursos humanos, marketing, ven-
das e finanças. Se acreditarmos que cada um 
desses núcleos é vital para o negócio, então só 
será possível dominar e controlar todas as suas 
ameaças, riscos e oportunidades se, igualmen-
te, girarmos o ciclo de 360° de cada núcleo.

É claro que todos esses círculos podem 
ser vistos como um todo, mas em função da 
necessidade de conhecermos todos os pontos 
sistêmicos do negócio (trata-se de um Grupo, 
afinal) essa providência seria muito compli-
cada, e, ainda, muito difícil de ser explicada e 
até justificada junto a todos (!) os públicos da 
Organização. Nesse sentido, vejo que a metá-
fora mais adequada seria a de uma engrena-
gem.

Como qualquer administrador experiente 
sabe na prática, a missão de uma gestão inte-
grada, desde uma “Visão 360°” é dificílima, 
senão impraticável. No contexto de uma ope-
ração dividida em “nove engenharias simulta-
neamente”, especulo que essa “Visão” só seria 
viável em duas hipóteses: 

a) A adoção de uma visão única de 360° 
na qual as “nove engenharias” seriam vistas 
como uma só coisa, e segmentadas em nove 
partes, que poderiam ser iguais ou não. Como 
os ângulos nem sempre possuem medidas as-
sociadas a números inteiros, o gestor poderia, 
por exemplo, determinar que a “engenharia 
ambiental e social” (sic) é equivalente a 27,5°, 
e assim por diante. Mas a consequência é que 
mesmo esses hipotéticos 27,5° teríam eles 
mesmos que ter a sua própria “Visão 360°”, 
ou, afinal, a empresa não conseguiria validar 
a sua própria manifestação de “Visão”. Assim, 
se tratarmos de um grupo de negócios de for-
mas, objetos e objetivos diferentes, faria mais 
sentido a metáfora da engrenagem, cujos den-
tes de cada círculo(4) corresponderiam ao ta-
manho ou importância de cada negócio.

b) Se a hipótese a) estiver correta, então o 
Grupo seria, na verdade, a soma de nove “en-
genharias” de cujos ângulos obteremos valores 

diferentes de 360°. Nesse caso, e consideran-
do-se que o Grupo não pretendesse ter nesse 
momento nada além de nove “engenharias”, 
então o correto seria dizer que o Grupo tem 
uma “Visão 360°”, para todas as empresas, 
simultaneamente. Mas isso implicaria aceitar 
que podem existir riscos desconhecidos (ou 
incontroláveis) em cada negócio, já que não 
são visíveis ou conhecidos todos (!) os círculos 
invisíveis. Nessa hipótese, seríamos impedi-
dos de conhecer as causas que levaram o su-
jeito à calvice e sua abundância abdominal, da 
metáfora proposta.

Em 23 de dezembro de 2011 o portal Exa-
me.com publicou que o Ministério Público 
Federal (MPF) estava investigando supostas 
milícias que estariam atuando em desapro-
priações para obras da EBX na Construção 
do Porto do Açu(5). Segundo o Portal, e des-
de denúncias recebidas pelo MPF, cerca de 
800 famílias que queriam permanecer na re-
gião estariam sofrendo ameaças para deixar 
o local, com a presença ostensiva de policiais 
militares e seguranças. Em sua defesa, a LLX 
informou que a desapropriação para a Cons-
trução do Porto de Açu era conduzida pela 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do 
Estado do Rio de Janeiro (Codin). Declarou, 
ainda, possuir guarda patrimonial dentro das 
áreas que pertencem à companhia.

Bem, havendo ou não razão para que o 
MPF investigue a atuação de milícias em uma 
das “engenharias” do Grupo EBX, o imbró-
glio, pelo menos, ilustra os desafios práticos 
de uma visão de 360°.

O Grupo propõe abraçar as grandes ambi-
ções de sua Visão ao destacar as prioridades 
(ou focos) em cada um dos ângulos. Ao pes-
quisar sobre essa questão técnica, aprendi que 
a providência é possível já que podemos obter 
ângulos maiores do que 360°, mas os lados 
destes ângulos coincidirão com os lados dos 
ângulos menores do que 360° na medida em 
que ultrapassam 360°. Para obter esses ângu-
los basta subtrair 360° do ângulo até que este 
seja menor do que 360°. Por favor, não perca 
ainda a paciência com a extensão das minhas 
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reflexões. Pode parecer que eu estou confuso, 
mas tento aqui avaliar em profundidade uma 
situação de risco ou de oportunidade de in-
vestimento. Portanto, qualquer cuidado ainda 
é pouco.

Minha própria reflexão de 360° pode pa-
recer complexa e até contraditória. Mas preci-
so encontrar (ou pelo menos compreender) a 
determinação do ângulo de cada “engenharia” 
do Grupo, o qual determinaria o exato ponto 
em que outro se iniciaria, dando assim uma 
volta completa nas nove atividades do Grupo, 
sem correr o risco de incorrer no paradoxo de 
voltar ao ponto de partida, resultando na pro-
tuberância do meu abdómem, e, pior, ainda 
mais calvo e sem os meus ovos. Diante des-
se cenário tenebroso eu só poderia me sen-
tir mais confiante se pelo menos conseguisse 
cobrir todos os núcleos de riscos, ameaças e 
oportunidades de cada “engenharia” do Gru-
po, inclusive de suas complexas e completas 
(!) relações de dependência.

A “Visão 360°” foi provavelmente adapta-
da do método de avaliação utilizado na área 
de gestão estratégica de pessoas. Ele é um 
processo no qual os participantes recebem 
simultaneamente feedbacks estruturados de 
seus superiores, pares, subordinados e outros 
públicos validados pela organização, inclusi-
ve o do próprio participante, que avalia a si 
mesmo.

O paradoxo faz sentido no âmbito das 
avaliações de desempenho dos recursos hu-
manos, uma vez que a avaliação de 360° do e 
pelo funcionário o situa no centro da organi-
zação. Consequentemente é necessário que o 
seu ciclo seja totalmente conhecido, mapeado 
e avaliado, sem o que a organização não pode-
rá atingir os seus objetivos estratégicos. Como 
o processo começa e termina no sujeito avalia-
do, a organização pode prescindir do mesmo 
quando desejar. Ou seja, conforme cada caso 
e a sua avaliação sistêmica, o sujeito pode ser 
descartado sem comprometer a existência da 
organização.

Como os administradores do Grupo alme-
jam a visão “harmônica” de engenharias tão 

distintas, nos parece possível que os seus di-
rigentes acabem praticando uma série de con-
flitos em sua comunicação e posicionamento 
de mercado. Ao estimularem os seus públicos 
com interesses e recursos tão distintos, tudo 
pode indicar às pessoas afeitas a elaborações 
mais densas que a organização almeja um pa-
radoxo, ou, eufemisticamente, que esteja co-
metendo uma inviabilidade operacional de-
vido a um sintoma de miopia intencional do 
todo organizacional. Isso pode atrapalhar os 
planos e objetivos de qualquer organização 
que almeje posições elevadas e saudáveis de 
mercado.

No acaso de 2011 o Grupo divulgou a sua 
nova identidade gráfica, então acompanha-
da de uma arquitetura de marcas. Segundo a 
fonte(6), além das cinco empresas já citadas, 
as empresas REX (desenvolvimento imobili-
ário), SIX (tecnologia em automação indus-
trial) e AUX (mineração de ouro, prata e co-
bre), inauguraram mudanças gráficas que 

reforçam conceitos como dinamismo, ener-
gia, contemporaneidade, dimensão global e 
transparência. As três letras ganham nova ti-
pografia e preenchimento integral, com uma 
composição de cores das empresas do grupo. 
O desenho do sol, que aparece ao lado da sigla 
de cada uma das empresas, terá uma tonali-
dade ainda mais dourada. Embaixo do nome 
de cada empresa, além de uma releitura feita 
nos três traços do I Ching, os dizeres “Gru-
po EBX” substitui “Uma empresa do Grupo 
EBX”.

Não é o propósito dessa pesquisa avaliar 
em profundidade o trabalho de design, mas 
até onde conhecemos as logomarcas são pro-
duzidas desde as bases da estratégia de po-
sicionamento e, conforme cada caso, com 
respeito ao gosto, as preferências ou até as 
manias do freguês. Especialmente no que se 
refere ao protagonista do desenho (o “Sol”), a 
minha análise do logotipo do Grupo é um pou-
co diferente da versão distribuída à imprensa.

A cor ficou estranha, isso se levarmos em 
conta a intenção de um tom dourado, ou mes-
mo o amarelo do Sol. Lembra mais o ocre. 
O desenho tem doze pontas maiores e doze 
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contexto de comunicação da marca, vemos 
outra curiosidade desde o envolvimento e pa-
trocínio do Grupo ao dito esporte denomina-
do UFC (7) (Figura 02). Afinal, pesos pesados 
socando uns os outros até que o sangue jorre 
ou que uma das partes “arregue” (prefiro o 
termo “desistir”, mas aqui vejo a necessidade 
de situar a linguagem ao contexto) não é algo 
que se vê normalmente no âmbito da comuni-
cação corporativa de muitas marcas, especial-
mente daquelas não associadas ou vinculadas 
a produtos ou serviços esportivos.

Em tempos de um ambiente social cada 
vez mais violento, sanguinolento e desconfia-
do é inesperado que um dos elos da conexão 
de uma empresa com a sociedade seja pautado 
pelas lutas em cujos ringues o sangue possa 
brotar. Embora o Grupo patrocine outros es-
portes e atletas, o apoio ao UFC chega a ser 
uma contradição em uma companhia que 
apregoa valores orientais em suas intenções 
de comunicação.

ONDE ESTÁ O MAPA DO TESOURO?
Quando crianças, conhecemos e vibramos 

menores, o que causou 
uma aparência um tanto 
“espinhosa”. Sem o cui-
dado desse eufemismo, o 
conjunto de vinte e quatro 
pontas remete muito mais 
aos dentes de uma nada 
ecológica lâmina de serra 
elétrica, como podemos 
avaliar desde as seguintes 
imagens capturadas alea-
toriamente no Google (Fi-
gura 01):

Curiosamente, a segunda imagem, no to-
po, tem vinte e quatro dentes, enquanto a cen-
tral possui doze. Se a idéia era remeter ao Sol 
e dourado, acredito que seria possível desen-
volver soluções gráficas menos agressivas, e 
até mais coerentes.

Pensando em agressividade, e agora no 

Figura 01: Lâminas de Serra / Fonte: Modificado pelo autor (2012)

Figura 02: UFC / Fonte: Modificado pelo autor (2012)
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com as histórias de piratas que escondiam os 
seus butins em ilhas secretas, algo como as 
caixas-fortes ou as contas secretas em paraí-
sos fiscais daquela época. Embora a localiza-
ção da ilha fosse de relativo conhecimento, o 
local exato do “depósito” era um segredo co-
nhecido por poucos membros das tripulações, 
não raro assassinados pelo capitão após des-
carregarem e enterrarem os tesouros. Ao final 
dos trabalhos eram produzidos rudimentares 
“mapas do tesouro”, nos quais, aprendemos, o 
“X” indicava o local do “cofre”.

Os mapas não eram de fácil leitura, pois 
os seus dados eram cifrados desde imagens 
difusas, repletas de simbolismos conhecidos 
por bem poucos. Além disso, eram carregados 
de pistas falsas, tudo para iludir ou confundir 
os caçadores de tesouros. A simples identifi-
cação visual do “X” no mapa não assegurava 
a descoberta do tesouro, e, não raramente, 
levava a becos sem saída e até a alguma ar-
madilha.

Nessa pesquisa cruzaremos (perdão pelo 
trocadilho) os caminhos do “X” dos piratas e 
“x” da matemática. Enquanto as histórias e 
estórias nos indicam que o “X” pirata revelava 
a origem sangrenta de um butim, prometendo 
riquezas ou perdições, o “x” da matemática 
nos remete a outros desafios, igualmente pro-
missores ou espinhosos para muitas pessoas.

Entram em cena as equações do 1º Grau, 
que não me deixaram saudades. Lembro-me, 
pelo menos, que elas deveriam resolver situ-
ações cujos valores eram desconhecidos em 
uma igualdade. Esses valores eram represen-
tados por letras, justamente por que nós não 
os conhecíamos. Invariavelmente o “x” era o 
valor que não se conhecia. Ou seja, o “x” da 
questão representava o problema de uma si-
tuação apresentada e, portanto, um problema 
que os alunos deveriam resolver. Nesse con-
texto, a incógnita nas equações algébricas era 
denominada pelos matemáticos muçulmanos 
como xay (coisa), notadamente na álgebra de 
Ômar Khayyam, que ao ser transcrita xay pe-
los espanhóis, deu origem ao “x” da álgebra 
moderna (8).

A PERFEIÇÃO É POSSÍVEL
Ao tratar das impressões icônicas, Iasbeck 

(2007) (9)  nos diz que a impressão causada 
pelos discursos organizacionais na mente de 
quem os recebe tende a ser fortemente icônica 
e, portanto, eivada de emoções, humores, sen-
sações qualidades estéticas e afetivas. Cabe a 
nós, cientistas da comunicação, capturar, ava-
liar e descrever as impressões que nos causam 
certas estratégias de grande complexidade, 
especialmente quando eivadas de ações de RP 
(Relações Públicas).

Isso nos parece especialmente relevante 
quando muitos públicos de diferentes for-
mações são involutariamente assediados por 
ondas gigantescas de comunicação, ainda que 
muitas possam parecer difusas e até contra-
ditórias. Continuando, Iasbeck nos alerta que 
a imagem mental de uma organização é for-
mada, em grande parte, com contribuições 
do imaginário do público, que se agregam 
aos estímulos recebidos de forma nem sem-
pre previsível e administrável. A lógica desses 
estímulos é relevante para o sucesso de uma 
empresa noviça no mercado de capitais.

A complexidade de atividades e dos re-
cursos de comunicação do Grupo EBX, apon-
ta para uma nova metáfora, a qual já descrevi 
como “esquizofrenia de marca”: 

A esquizofrenia, talvez o transtorno mental 
de maior comprometimento ao longo da vi-
da, caracteriza-se essencialmente por uma 
fragmentação da estrutura básica dos pro-
cessos de pensamento, acompanhada pela 
dificuldade em estabelecer a distinção entre 
experiências internas e externas. Embora 
primariamente uma doença orgânica neu-
ropsiquiátrica que afeta os processos cogni-
tivos [de conhecimento], seus efeitos reper-
cutem-se também no comportamento e nas 
emoções (10). 

Defendo a relação da doença com certas 
práticas de branding, pois, como ilustramos, 
ela resulta na fragmentação do pensamento, 
causando a falta de distinção. Ou seja, quando 
a empresa necessita utilizar simultaneamen-
te diversos recursos de marcas, submarcas e 
subidentidades para se posicionar no merca-
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do, dificilmente ela conseguirá revelar e es-
clarecer qual é a sua verdadeira identidade. 
No pior cenário possível, isso poderá levar os 
públicos externos à confusão ou desordem e, 
fatalmente, a uma idéia errada do negócio, 
com consequências tangíveis mais ou menos 
danosas.

O regente do Grupo EBX é autor de um 
livro (11)  no qual narra a sua trajetória. No ca-
pítulo 19 (Não existe toque de Midas), ele re-
conhece corajosamente alguns fracassos. Vejo 
grande mérito no testemunho, pois as pesso-
as que nunca fracassam são aquelas que nada 
produzem. Em outras passagens da obra, ve-
mos confirmada a máxima do autor de que a 
perfeição é uma utopia. Concordamos que isso 
é verdadeiro para a maioria dos casos e coisas. 
Todavia, nas situações críticas a perfeição não 
é apenas esperada. É imprescindível. Se, por 
exemplo, as nossas vidas estiverem nas mãos 
de um piloto de avião (especialmente de um 

Airbus), não esperaremos outra coisa que não 
seja a perfeição.

Conforme o risco, o medo é precedido da 
desconfiança. Na reprodução a seguir vemos 
que as pressões para a entrega das promessas 
de comunicação do Grupo comece a ocorrer 
(Quadro 01).

Não vemos grandes ameças quando as 
ações de comunicação de uma empresa visam 
apenas entreter (ou dispersar) as mentes dos 
seus públicos no âmbito das causas rasas. Em 
tais casos as ações podem ser fúteis ou frus-
trantes, mas, normalmente, não causarão da-
nos terríveis. Tenho alguma preocupação; é 
bem verdade, com o risco de esses estímulos 
levarem as pessoas a um ou mais riscos in-
controláveis. Assim, e sempre que o tempo me 
permite, prefiro avaliar os sinais implícitos e 
explícitos emitidos pelas organizações que 
chamam a minha atenção.

Em meu novo livro sobre administração 

Agora é por escrito: Eike promete petróleo para 
23 de janeiro: OGX e OSX apresentam cronograma 
para o início de produção de petróleo e lançam con-
tagem regressiva.

Promessa | 14/12/2011 20:32

Daniela Dacorso
Eike Batista: agora, os investidores têm data pa-

ra cobrar o empresário

São Paulo – Depois de sucessivos adiamentos 
que deixaram o mercado com um pé atrás,Eike Ba-
tista agora deu data e cronograma (por escrito) para 
começar a produzir petróleo por meio da OGX: 23 
de janeiro de 2012. E está tão confiante, que lançou 
uma contagem regressiva para que o óleo comece a 
jorrar comercialmente.

Segundo comunicado conjunto da OGX e da 
OSX (a empresa de Eike responsável pelas plata-
formas), no momento, os trabalhos se concentram 

na instalação das linhas flexíveis que vão aguardar a 
chegada da FPSO OSX-1 (a primeira plataforma do 
bilionário) ao campo de Waimea, no litoral do Rio.

Neste momento, a OSX-1 está ancorada na capi-
tal fluminense para testes e adequação às normas de 
segurança brasileiras. O que Eike pôs no papel para 
os investidores:

- 25 de dezembro – saída da plataforma do por-
to do Rio de Janeiro

- 26 de dezembro – vistoria final da plataforma
- 7 de janeiro – conexão da plataforma ao poço
- 23 de janeiro – início da produção
Inicialmente, Eike afirmou que a OGX iria 

produzir petróleo em junho deste ano. Sucessivos 
adiamentos, porém, fizeram com que a última data 
prevista fosse o final de dezembro. Nesta semana, 
o empresário deu a entender que o prazo poderia 
ser estendido novamente, devido às más condições 
climáticas. Com a data, Eike só mostraria mais 
confiança se marcasse também o horário de início 
da produção. Agora vai? (12)
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e avaliação de marcas(13) explorarei melhor 
o caso do Grupo EBX, bem como de outras 
marcas cujas práticas podem ser inspiradoras 
para os executivos brasileiros envolvidos nas 
atividades de marketing e comunicação. Essa 
análise envolverá a compreensão da produção 
de estímulos de comunicação de marcas, pois 
acredito que é cada vez mais recomendável 
avaliar até que ponto eles podem indicar ame-
ças que não estamos vendo, ou, pior, que não 
queremos ver.

Normalmente somos muito vaidosos, e 
acreditamos ter um mapa do tesouro verda-
deiro nas mãos, e cujas imagens codificadas 
imaginamos ter decifrado e mitigado os riscos 
conhecidos. Como cada vez mais temos nos 
decepcionado com a maioria das promessas 
de comunicação de muitas marcas, certamen-
te teremos muito que conversar. Até lá.

NOTA:
1 Fundador e presidente da GlobalBrands, desde 1995. Adminis-
trador de empresas, mestre em Ciências da Comunicação pela 
USP, coautor e autor de cinco livros sobre criação e gestão de 
marcas e avaliação econômica de ativos intangíveis, incluindo: 
Branding: um manual para você criar, gerenciar e avaliar marcas 
e Capital Intangível: guia de melhores práticas para a avaliação 
de ativos intangíveis, no prelo (lançamento em maio de 2012). 

2 Crítica da comunicação, p. 26-27.

3 Fonte: <http://www.ebx.com.br/pt-br/grupo-ebx/Paginas/
SobreoGrupo.aspx>. Acesso em: 12 de dezembro 2011.

4 Existem vários tipos de engrenagens: retas; hipóides; heli-
coidais; outras.

5 Fonte: <http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/
noticias/llx-afirma-que-desapropriacao-e-conduzida-pela-co-
din>. Acesso em: 27 de dezembro 2011.

6 Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/gru-
po-de-eike-batista-renova-logomarca.

7 Fonte: <http://www.ebx.com.br/pt-br/Atualidades/Pagi-
nas/NoticiaDetalhes.aspx?IdNoticia=16> acesso em:28 de de-
zembro 2012.

8 Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi>.

9 Organicom – Revista Brasileira de Comunicação Organiza-
cional e Relações Públicas, n. 7, p. 89.

10 Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia>.

11 O X da questão, Eike Batista, Sextante, 2011.

12 Fonte: <http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/
noticias/agora-e-por-escrito-eike-promete-petroleo-para-23-
-de-janeiro>. Acesso em: 28 de dezembro 2011.

 12 Com lançamento previsto para o segundo semestre de 2012.
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MARCA ESPAÑA

OPINIÃO

Autor: Juan Francisco Rivero Domínguez (1)
Vicepresidente de los periodistas de turismo de España 
(Madrid/España)

Figura 01: Logo España/ Fonte: Goodlogo (2012)
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INTRODUÇÃO
Ahora toca hablar de Marca España. La pre-

gunta surge de inmediato ¿Tiene buena imagen 
España? ¿Cuánto vale la palabra España? Es algo 
así como decir ¿Tiene imagen Coca Cola? ¿Cuánto 
valen las palabras Coca Cola? Porque como saben 
ustedes, Coca Cola es la marca registrada de mayor 
éxito en el mundo. De verdad, saben cuánto cuesta 
Coca Cola. Yo se lo voy a  decir: 71.840 millones de 
dólares. Pero qué vende Coca Cola. Coca Cola ven-
de la chispa de la vida, alegría, entusiasmo, ilusión. 
Algo así es el reflejo de España en la mente de los 
demás: un país apasionado, alegre, sonriente y que 
tiene una personalidad arrolladora. 

Un ejemplo concreto ¿Sabían ustedes que las 
250 marcas más renombradas y fuertes del mun-
do, entre las que se encuentran cinco españolas: 
Zara, Santander, BBVA, Movistar y Telefónica 
(Figura 02), tienen un valor de 2.759 billones 
(con b de barbaridad) de dólares, (o para que lo 
entendamos los europeos mejor, 1.656 billones 
de euros; o para aclarar aún más, 275 trillones; 
551 billones, 854.600 millones de pesetas). Una 
cifra tan enorme que es superior al producto in-
terior bruto de países avanzados como España, 
Italia, Francia o Reino Unido y se acerca al de 
Alemania? Son datos de la consultora británica 
de imagen corporativa Brand Finance. Esto es 
un claro ejemplo de saber tener buena imagen. 
Y háganme el favor de no preguntarme cómo la 
consultora ha llegado a esta cifra porque yo no lo 
sé y dudo de que ella nos lo comunique. 

Figura 02: Marcas / Fonte: Modificado pelo autor (2012)
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La revista nortemaricana Business Week pu-
blicó el año pasado  una relación de las 100 pri-
meras marcas mundiales: 

1. Coca-Cola 
2. IBM 
3. Microsoft
4. Google 
5. General Electric 
6. McDonalds 
7. Intel 
8. Apple 
9. Disney
10. Hp
La única marca española es Zara, que está en 

el puesto número 44, que vale 8.065 millones de 
dólares (En un año de 2010 a 2011 ha pasado del 
puesto 48 al 44 y en 2005 estaba en el lugar 77 del 
ranking). No hay que olvidar que Zara posee 1.600 
tiendas en 77 países.

¿Tiene España, en conjunto, buena imagen? 
¿Cuáles son los sectores en los que destacamos y en 
cuáles deberíamos mejorar? Vamos a empezar por 
este último para dejarnos buen sabor de boca, por-
que siempre hay que ver primero los aspectos más 
negativos y concluir con un alarde de optimismo 
que nos infunde el hecho de ser reconocidos en to-
do el mundo. ¿A qué ciudadano no le agrada que su 
país sea reconocido por algo sea en el campo de la 
ciencia, las letras, el deporte o de la investigación?

EL CAMPO NEGATIVO
¿Saben que hay sectores económicos, con mar-

cas propias, en los que España oculta sus marcas 
porque tenemos mala imagen? Un caso concreto: 
“Las empresas creen que “la Marca España” no es 
útil para vender en el extranjero”. ¡Pues empeza-
mos bien, eh! Esto se decía en Expansión, para mí 
el principal periódico económico del país “España 
no sólo no ha conseguido que sus productos sean 
sinónimos de calidad - al contrario que países  de 
nuestro entorno como Francia e Italia -, sino que 
se ha llegado al extremo de que empresas españo-
las líderes en mercados internacionales han tenido 
que ocultar su nacionalidad para que NO se les aso-
ciara a productos de baja calidad”.

En cierto viaje por la provincia de Jaén, un 
profesional aceitero me dijo que los italianos com-

pran mucho aceite español que después venden 
en unos botecitos elegantes a un precio exorbitan-
te, bajo la marca de “Óleo made in Italy”. A mí me 
entristece esto y me da pena de la mala imagen de 
muchos de nuestros productos fuera de  nuestras 
fronteras y como consecuencia de la a veces pési-
ma imagen de la Marca España. Porque de esto 
qué se deriva, que si la imagen exterior de un país 
no es buena, es muy difícil que las empresas es-
pañolas se puedan posicionar en el extranjero y 
competir con otras de otros países.

Esto mismo lo confirmó  el que fuera secreta-
rio de estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, 
quien en afirmó en Madrid que “la percepción que 
se tiene de España en el extranjero está lejos de la 
realidad”. Esta declaración se hico en una jornada 
sobre Nuevas Estrategias de Comunicación para 
mejorar la estrategia internacional de las empresas 
españolas. Allí se vio que la imagen que hay de Es-
paña en el extranjero no es la de la octava potencia 
industrial de los 193 países que hay en el mundo, a 
pesar de ocupar un lugar indiscutible en la inver-
sión en determinados sectores económicos. Por eso 
Mejía argumentó que hay que pasar de una compe-
tencia tradicional a una competencia de intangibles 
de bienes y servicios. Por eso hay que ofrecer no só-
lo un buen producto o servicio, sino una excelente 
estrategia de comunicación y en eso estamos.

MARCAS RENOMBRADAS
Para apoyar esta idea surgió el proyecto Marca 

España, donde se encuentra Marcas Renombradas 
(MARCAS RENOMBRADAS, online), que es

la iniciativa de un grupo de empresas líderes 
en distintos sectores, que cuentan con marcas 
destacadas con implantación internacional 
sostenida y vocación de permanencia en los 
mercados exteriores, que se unen con el fin de 
trabajar en el desarrollo, la defensa y la promo-
ción de las Marcas Renombradas Españolas.

Hay un objetivo claro: determinar porqué la 
imagen de España en el extranjero no se corres-
ponde con la realidad de un país desarrollado  y 
con avances en numerosos sectores. Por eso se han 
desarrollado más de 300 planes, con una inversión 
que supera los 16 millones de euros, en acciones 
públicas y privadas para apoyar a las empresas 
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españolas en el extranjero con el fin de crear una 
buena imagen del país y como consecuencia de la 
Marca España.

No hace mucho, se celebró en Madrid una 
mesa redonda sobre este tema en el que varios 
expertos analizaron en el Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas la idea de la Marca Es-
paña. Allí se llegó a una conclusión: “Somos 
líderes indiscutibles en el mercado turístico, 
pero NO NOS SABEMOS VENDER”.

Y tras esto  hay que añadir: una marca para 
qué. ¿Qué funciones tiene una marca país? De esta 
manera vamos a analizar el pasado, presente y fu-
turo de la Marca España y su importancia socioeco-
nómica. 

En palabras de Juan Ramón Planas, anti-
guo presidente de la Asociación Española de 
Anunciantes.  

No somos como decimos que somos sino como 
nos perciben los demás y  si no queremos que 
los demás transmitan una impresión falsa de 
nosotros comuniquemos nosotros la que que-
remos dar (ANUNCIANTES, online) .

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE NUE-
VA YORK

La Universidad de Nueva York y la consulto-
ra Deloitte realizaron un estudio turístico a fina-
les de 2006 en el que llegaron a la conclusión de 
que los clientes basan cada vez  más la elección 
del hotel en el que se alojarán en la marca del 
establecimiento, debido a la creciente saturación 
de los destinos. Esto permite que los hoteles in-
tegrados en marcas reconocidas puedan incre-
mentar sus tarifas hasta un 10% frente a otros 
de la competencia. En este sentido el estudio 
señala que los hoteles han apostado poco por la 
innovación, el desarrollo y el posicionamiento 
de sus imágenes de marca, y se han limitado a 
captar la atención de los clientes a través de men-
sajes como su experiencia en el mercado, pero 
sin profundizar en otros factores derivados de la 
globalización de los mercados o las necesidades 
específicas de los distintos clientes. 

En este entorno, los empleados de los hote-
les, que son los principales portadores de la mar-
ca, juegan un papel crítico. De hecho, las marcas 
de éxito son aquéllas en las que el servicio efec-
tivamente prestado a los huéspedes satisface las 
promesas realizadas por la compañía en todas 
sus propuestas de marketing.

¿QUÉ SE ESPERA DE UNA MARCA?
• Calidad
• Seguridad
• Conocimiento
• Ventajas diferenciales
• Experiencia
• Perdurabilidad
• Profesionalidad
• Seriedad
• Compromiso
• Orgullo al consumirla
• Cercanía
• Responsabilidad
• Bienestar…

EL TURISMO
Voy a comenzar dando un punto negativo 

más al turismo. Norberto Chaves, socio fundador 
de I+C Consultores, gabinete de asesoramiento Figura 03: Formentera/ Fonte: Autor (2012)
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en estrategia de identidad y comunicación y di-
rección de programas integrales de imagen, dijo 
en las primeras jornadas de Diseño, Comunica-
ción y Empresa que “las marcas de los destinos 
turísticos son en general de pésima calidad y eso 
que la de las Islas Baleares no son de las peores”. 

En estas jornadas se debatieron la impor-
tancia de la marca gráfica como elemento estra-
tégico en los diferentes sectores empresariales 
y, sobre todo, la marca del destino turístico.

Y Norberto Chaves intervino en el Simpo-
sio Internacional de Turismo y Ocio, organi-
zado por ESADE en Barcelona, con la ponen-
cia “Marcas turísticas para la competitividad”. 
Allí dijo que “la construcción de marca es un 
capítulo privilegiado de la gestión corporati-
va y de producto, y se ha extendido a ámbitos 
tradicionalmente ajenos a toda consideración 
mercadológica. Caso extremeño de esa expan-
sión es, precisamente, la denominada “Marca 
País”, tema contiguo al de la marca de destino 
turístico” (Figura 04).

El sector turístico  se suma a la gestión de 
la marca en época relativamente reciente. Con-
cretamente en 1983, cuando se crea el logotipo 
de Joan Miró, el llamado “huevo frito”, que ya 
analizaremos en profundidad y que se verá có-
mo conforma la imagen turística de todo el país. 
Fue el primer logotipo de un pintor famoso en el 
mundo y que usa el abstracto para atraer al re-
cepto del mensaje, posible turista hacia nuestro 
país. Viene todo esto a hablar de tusmo, como la 
gran Marca España. La idea genérica es que la 
Marca España está conformada por las pequeñas 
marcas, por la calidad y la buena imagen de las 
marcas comerciales y regionales (Figura 05). 

MALA Y BUENA IMAGEN
La región española de Extremadura vendió su 

imagen hace un tiempo en el Hotel Palace de Ma-

drid. Porque uno quiere a su tierra ha de ser crí-
tico con ella: pues bien, profesionales del turismo 
extremeño acudieron a vender sus productos a los 
profesionales del gran mercado que es Madrid. Se 
comenzó a las 8 de la tarde, concurriendo un gran 
número de personas, con los directores de hoteles, 
agencias de viajes y empresas de servicios turísti-
cos con unas preciosas mesas de gran diseño y muy 
modernas pero nada eficaz para la venta de sus pro-
ductos, mientras cientos de personas pululaban 
alrededor, sin ser profesionales, y que sólo iban a 
tomar una buena copa, un buen jamón y un buen 
queso, así como la fama de los excelentes productos 
alimenticios de Extremadura. Recibí muchas que-
jas como extremeño que ni se podía vender, ni se 
podía tomar una copa. Hubo dos públicos descon-
tentos: los profesionales extremeños del turismo y 
los invitados.

Cual no sería mi sorpresa al recibir una invita-
ción para acudir al estreno de la película “Corazo-
nes solitarios”, con muy buena realización e inter-
pretación, protagonizada por John Travolta, pero 
que no tenía ningún interés para la promoción tu-
rística de Extremadura por su contenido grueso en 
asesinatos, la bestia negra de la región, al recordar 
en parte a Puerto Hurraco, un pueblo de 135 habi-
tantes donde en el verano de 1990, dos hermanos 
asesinaron a nueve personas y causaron numero-
sos heridos. Esta acción publicitaria fue la menos 
indicada para promover turísticamente el arte, la 
cultura, la naturaleza y la gastronomía de la bella 
región extremeña: arte romano, delicada ecología, 
paisajes lindos, personas hospitalarias y magnífica 
gastronomía son las facetas más positivas de esta 
región española.

Qué estoy diciendo con ello: una cosa muy 
clara hay que saber vender bien nuestro produc-
to. Eso da imagen positiva, marca, iniciativa por 
acudir a ese lugar que nos sugieren, pues en tu-
rismo no vendemos más que una cosa. Sueños 

Figura 04: Campaña e Logo España/ Fonte: Publicidad y Turismo (2012) Figura 05: Fallas/ Fonte: Autor (2012)
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cumplidos; es decir, buenos profesionales que 
nos cuiden en excelentes hoteles, magnífica gas-
tronomía, lugares encantadores. La imagen de un 
territorio ha de sugerir, invitar, soñar con hacer 
una visita, conocerlo en profundidad (Figura 06). 

Y aquí cabría hablar de cómo se gestiona una 
imagen de marca, sugiriendo algunas claves para 
una marca turística del siglo XXI en una ambien-
te de continuo cambio social e individual, con 
nuevos valores y con unos consumidores infor-
mados y exigentes. De ahí que haya que buscar 
algunas claves para la gestión de las marcas tu-
rísticas, que en parte es lo que conforma la marca 
país en nuestra sociedad española

- Conocimiento
- Valor y personalidad
- Posicionamiento
- Nombre e Identidad Visual
- Congruencia
- Coherencia
- Planificación
- Protección
- Seguimiento
- Motor de cambio interno

EL TURISTA HACIA ESPAÑA
En 2011 llegaron a España un total de 99,8 

millones de visitantes, de los que 56,7 millones 
fueron turistas (pernoctaron al menos una niche, 
de acuerdo con la normativa de la Organización 
Mundial del Turismo) y el resto 43,1 millones 
excursionistas, gastaron 52.800 millones de eu-
ros, una media de 935 euros por persona y per-
noctaron en España nueve noches. El turismo 
da trabajo a 2,5 millones de personas y supone 
el 11 % del Producto Interior Bruto. En cuanto a 
las motivaciones, algunas cifras más: El 79 % de 
los turistas llegó por motivos de viajes de ocio y 
vacaciones. El segundo motivo fueron trabajos, 
ferias, congresos y reuniones.(10 %) (Figura 07).

ESPAÑA MARCA
España como país líder tiene que diferen-

ciarse de sus competidores y por eso nos hemos 
planteado revisar la publicidad de los últimos 5 
años, apostando por una campaña provocativa, 
diferente, en la que el turista sea el protagonista 
y en la que transmitimos el mensaje Un viaje a 
España es un viaje que deja huella, dijo en 2003 
el entonces  secretario de Estado de Comercio y 
Turismo, Juan Costa, en la presentación de  la 
nueva creatividad de la Campaña de Publicidad 
de Turespaña  para esos años 2002-2003, cuyo 
lema fue “SPAIN MARKS” (España Marca). Pos-
teriormente fue “Smile you are in Spain”. Actual-
mente es “I need Spain” (Figura 08).

El objetivo de la campaña “Spain Marks” 
fue presentar España como un destino turís-
tico competitivo y diferenciado, haciendo es-
pecial hincapié en la calidad como elemento 
diferencial de la oferta española: calidad cul-
tural, calidad gastronómica, calidad medioam-
biental. Era la época en la que se presenta el 
Plan Integral de Calidad del Turismo Español 
(PICTE), plan que todavía sigue vigente y cuyo 
objetivo era dar la imagen de que el turismo 
español es de gran calidad y lo primero que se 
le debe ocurrir a una persona que quiera pasar 
sus vacaciones es el destino España.

Figura 06: Madrid/ Fonte: Autor (2012) Figura 07: Granada/ Fonte: Liaepaulo (2010)

Figura 08: I Need Spain/ Fonte: Brandregard (2011)



106
BrandTrends Journal ABR/2012

EL PÚBLICO, PRINCIPAL PROTAGONISTA
El diseño de la nueva campaña huía de plan-

teamientos convencionales en la publicidad tu-
rística y era innovadora e impactante en el estilo 
de los mensajes. Estaba basada en la variedad 
de la oferta turística nacional, fundamentalmen-
te dirigida a un turismo cada vez más exigente 
y menos concentrado en épocas concretas del 
año,  a través de un tono en la comunicación que 
transmitía calidad, individualización, diversidad 
y modernidad.

Al estar basada en nuestros valores sociales 
y culturales, la campaña contribuía a mejorar la 
percepción de España como país, y no sólo como 
destino turístico. Además, dada la gran trascen-
dencia y el alcance de esta acción publicitaria, 
“SPAIN MARKS” (Figura 09 e 10) pretendía con-

vertirse en un claro exponente de la construcción 
de la marca España en el mundo.

El principal protagonista era el público al 
que iba dirigida, el turista extranjero y se que-
ría mostrar la huella que había dejado en él su 
paso por España. Era una campaña con alta ca-
pacidad de movilizar emociones representadas 
en los rostros de los protagonistas. Se plantea-
ba con fuerza el hecho de que se había vivido 
una experiencia y se había sentido el país, dan-
do un nuevo enfoque en la comunicación, que 
trasmite la imagen de un país moderno. 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 
El mensaje de esta campaña turística era: 
• Comunicar la diversidad de la oferta y 

de los productos turísticos españoles.
• Difundir la calidad como elemento dife-

renciador de la oferta turística española.
• Dar a conocer la personalidad del modo 

de vida de España y de las vivencias a compar-
tir con los turistas.

www.spain.info

Come to a country where the
fiesta takes over the streets. Be
part of Spanish celebrations
that are legendary throughout
the world. Mix with the people
and share their passion for life,
until you almost forget where
you're from. 

Be marked by www.spain.info

San Fermín Feast, Pamplona, Navarra

Roman Arch, Caparra, Cáceres

www.spain.info

Spain still has Roman roads, just like in ancient Roman Hispania.
The Ruta Via of the Plata is an authentic calzada that winds its way
from north to south, linking such majestic cities as Gijón, Astorga,
Salamanca, Cáceres, Mérida and Seville. Travel this road and pass
Roman bridges, arches and theatres. Go through ancient city walls
and enter into mediaeval cities. Admire the best Roman, Gothic
and Modern architecture. Gaze at mountains, valleys and ravines
of spectacular beauty. Discover the heritage of a country that once
was one of the most important parts of an ancient empire.

Be marked by www.spain.info

Figura 10: Via Plata/ Fonte: Spain.info (2012)

Figura 09: San Fermin/ Fonte: Spain.info (2012)
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
• Se trataba de una campaña emocional 

e implicativa, capaz de movilizar emociones, 
representadas en los rostros de los turistas – 
protagonistas, que vivieron una experiencia de 
crecimiento personal en España.

• Incorporaba un código de la “marca” 
claramente identificable como española. 

• Era provocativa y sugerente y se proponía 
conseguir una alta notoriedad, dando una imagen 
diferente de los países competidores, aportando in-
novación en la comunicación del sector turístico.

• Aportaba un nuevo enfoque de España 
como país moderno y con fuerte personalidad.

• Era versátil y comunicaba la idea de di-
versidad de los productos y la oferta.

• Y permitía la realización de campañas 
cooperativas con las Comunidades Autónomas.

LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS
Posterior a esta campaña hubo otra que lle-

va como lema “Sonríe estás en España” (Figura 
11), que arrancó en online en más de 20 países, 
contando con un presupuesto de 4,8 millones de 
euros. La campaña fue gestionada por la Socie-
dad Estatal de Gestión de la Información Turís-
tica (Segitur) y supuso el lanzamiento de más de 
600 millones de impresiones publicitarias, que 
permitieron superar la visibilidad entre 100 mi-
llones de usuarios únicos.

Esta acción online supuso un complemento a 
la campaña de promoción del organismo (Figura 
11), que invirtió 32 millones de euros en la promo-
ción de España como destino turístico. La creati-
vidad de dicha iniciativa fue desarrollada por la 
agencia ‘Double You’ y la empresa adjudicataria 
del concurso de medios fue Media Contacts. 

Turespaña destacó entre los objetivos de la 
campaña “consolidar el liderazgo español en el 
turismo vacacional, posicionar a España como 
destino turístico cultural de primer orden e in-
crementar la demanda turística para lograr un 
crecimiento del sector basado en la diversifica-
ción de producto y desconcentración geográfica”, 
así como aumentar el número de visitas a www.
spain.info 

Los países objeto de la campaña fueron Reino 

Unido, EE.UU., Alemania, Francia, Países Bajos, 
Italia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Irlanda, 
Canadá, Rusia, Suecia, Brasil, Japón, Finlandia, 
Noruega, Austria, Dinamarca, Suiza y México. 
Los productos a promocionar fueron ‘Cultura y 
Ciudad’ con un 50% del presupuesto, seguido de 
‘Deporte y Naturaleza’ (30%), ‘Sol y Playa’ (15%) 
y ‘Negocios y Congresos’ con el 5%. 

En esta campaña, que se desarrolló en va-
rias fases, los productos fueron identificados con 
marcas turísticas españolas como son Ciudades 
Patrimonio, Ruta del Quijote (Castilla-La Man-
cha), Camino de Santiago, España Verde, Madrid 
y Pirineos, entre otros.

Se establecieron alianzas estratégicas con 
canales generalistas y de viajes, que permitían 
la publicidad online e integrar contenidos rela-
cionados con los productos a comunicar, realizar 

Figura 11: Smile! You are in Spain/ Fonte: Studiograssi (2012)
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marketing por e-mail y elaborar newsletter con 
información sobre España. También se utiliza-
ron banners, ‘robapáginas’ y ‘rascacielos’. 

Otra de las tareas fue la optimización en bus-
cadores, con el objetivo de posicionar al portal 
de turismo de España en los primeros puestos 
y directorios de la red. Por último, la campaña 
incluyó links patrocinados, que permitían que el 
anunciante sólo pagara una cantidad fijada por él 
mismo por cada usuario que pincha en su enla-
ce y visita la zona correspondiente marcada por 
www.spain.info.

“I NEED SPAIN”
Tras agotarse la campaña anterior, la Se-

cretaría de Estado de Turismo zapostó por una 
nueva idea:  fue el  secretario de turismo, Joan 
Mesquida, quien explicó en un debate público, 
el Foro Hosteltur que la “revisión profunda de 
la marca España” se había apoyado en la reali-
zación de 5.000 entrevistas a consumidores de 
14 países.

Las conclusiones de estos trabajos prelimi-
nares apuntaban a que la marca turística de Es-
paña “tenía una visualización concentrada en un 
tipo de turismo, el sol y playa, perdiendo algo de 
valor”, al quedar diluida la otra oferta.

Además Turespaña contó con un comité de 
expertos en marketing internacional que asesoró 
sobre cómo implantar la nueva publicidad, cómo 
segmentar la marca y comunicar más emociones. 

Entre estos expertos había profesionales que 
trabajaban para compañías españolas que hacía 
tiempo salieron a competir al exterior, entre ellas 
Telefónica, Banco Santander y Freixenet, la mar-
ca del prestigioso cava.

La actual campaña, que se presentó en el mes 
de marzo de 2010,  tiene como objetivo consoli-
dar el liderazgo español en el turismo vacacional, 
posicionar a España como destino turístico cul-
tural de primer orden y diversificar la demanda 
turística desde el punto de vista temporal, geo-
gráfico y de producto.

Se trata de la imagen de nuestro país que se 
proyectará en más de 40 países, con un públi-
co objetivo de 400 millones de ciudadanos en el 
mundo, frente a los 100 millones de la anterior 

línea creativa, “Smile, you’re in Spain”, vigente 
desde 2005.

El espíritu de la campaña se centra en el es-
tilo de vida español, que atrae cada año a más de 
50 millones de turistas.  El anuncio de televisión 
se puede ver en este enlace: http://www.youtu-
be.com/watch?v=8LOGFT7-R70.

INVERSIONES EN MERCADOS EMISORES
La Dirección General de Turismo de España 

(Turespaña) convoca para 2012 tres concursos 
de medios para la promoción turística de España 
en el extranjero por un valor total de 23 millones 
de euros, según registra la Unión Europea para 
este tipo de actuaciones. De esos 23 millones, 10 
millones se destinarán para la compra de medios 
publicitarios y otros servicios relacionados con la 
campaña de publicidad internacional y la estra-
tegia de marketing deportivo de Turespaña, de 
acuerdo con la publicación especializada Ipmark.

Además, para la campaña internacional de 
Turespaña en los mercados de Europa del Sur, 
Mediterráneo y Oriente Medio, se destinarán un 
total de 9 millones de euros a la compra de me-
dios. Para el área Asia-Pacífico, el presupuesto 
para medios de la campaña de publicidad será de 
4 millones de euros.

La última campaña internacional de Tures-
paña, la del año 2011 (con creatividad de McCann 
y un presupuesto de 37 millones de euros) se di-
fundió en más de 25 mercados, tanto maduros 
como emergentes. En las acciones también cola-
boraron Havas Digital, Media Contacts y Havas 
Sports & Entertainment.

UN LOGO ÚNICO: EL SOL DE MIRÓ
El 23 de febrero de 2003, coincidiendo con 

el 20 aniversario de la creación del logotipo del 
turismo español, el famoso sol de Miró, Ignacio 
Vasallo, que fuera director general de Turespaña 
y bajo cuyo mandato se creó esa insignia, escribió 
un artículo en el diario El País donde exponía sus 
ideas de cómo se llevo a cabo el nacimiento de la 
nueva marca y su reflejo en la idea de la España 
de hace 20 años.

Para Vasallo era una campaña innovadora en 
el extranjero y
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el logotipo consistía en conjuntar un dibujo 
que representara al  sol y las letras de España, 
que había diseñado para el Mundial de  Fút-
bol de 1982. La última obra de Joan Miró no 
está en ninguna  colección pública o privada. 
No es un óleo, ni una acuarela, ni siquiera un 
grabado. En realidad, ni siquiera es original. 
Y, sin embargo, es su trabajo más universal, 
con un índice de  reconocimiento que en Eu-
ropa se acerca al 90% de la población.

El símbolo fue utilizado desde entonces por 
el Reino de España para difundir su turismo e 
identificar al país. Transformó el concepto de 
la publicidad turística mundial, adelantándo-
nos a países tan próximos y de tanto arraigo en 
sus marcas como Italia, Francia o Reino Unido.

Hace dos décadas Joan Miró diseñó un im-
pactante y  caluroso símbolo para promover el 
turismo. Gracias en parte al logo  de España, la 
imagen de este país ya no está asociada a Franco, 
la  Guerra Civil y Don Quijote. Hoy es un país 
de vino (Rioja), cine  (Pedro Almodóvar) y arte 
(Joan Miró o Picasso)”.

ESPAÑA, UNA POTENCIA TURÍSTICA 
Desde la Secretaría del Turismo se decidió 

crear una identidad corporativa del turismo 
español que pudiera servir también para pro-
mover cada uno de los destinos individuales. 
En aquel entonces ninguna Administración 
nacional de turismo había desarrollado una 
identidad corporativa, que era fundamental-
mente un concepto empresarial de origen nor-
teamericano, que habían puesto en marcha las 

grandes transnacionales de productos de con-
sumo, para intentar homogeneizar sus marcas 
en mercados diversos y rentabilizar así sus 
inversiones publicitarias, cuenta Vasallo en 
aquel artículo

A su vez, el estudioso de las marcas, Nor-
berto Chaves dice de la Marca España mostra-
da en este logotipo que “es un acierto y que pe-
se a ciertas limitaciones técnicas su pertinencia 
es altísima, y con derecho podría elevarse al 
rango de marca país”, no en balde  responde a 
un modelo de marca autónoma, que se centra 
en una figura abstracta no asociable a ningún 
contexto real, pero con una pincelada de marca 
nacional (los colores de la bandera española) y 
otra marca simbólica, como es  el sol de Espa-
ña. De aquí surgió el eslogan o lema turístico 
“Todo bajo el sol”, de tanto impacto interna-
cional. Todo bajo el sol, pero con diversidad 
geográfica y de ofertas.

Miró no aceptó pago alguno por el logoti-
po que se había creado de una idea suya para 
las Olimpiadas de 1992. Fue aprobado por el 
Consejo de Ministros y se convirtió en sím-
bolo oficial del turismo de España y por ende 
de Marca España. Apoyaron esta campaña los 
más conocidos profesionales españoles en todo 
el mundo, como Plácido Domingo, Severiano 
Ballesteros o Monserrat Caballé, como en otras 
ocasión lo han hecho Julio Iglesias, Inés Sastre 
y otros. Hoy este logotipo sigue igual de fresco, 
joven y lozano, pese a sus 29 años de vida.

EL PROYECTO MARCA ESPAÑA
Preocupados por tener una marca país, di-

versas instituciones, lideradas por el ICEX (Ins-
tituto Español de Comercio Exterior),  el Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
Estratégicos, el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas y DirCom, la Asociación Española de 
Directores de Comunicación, jefes de prensa de 
grandes empresas y altas instituciones elaboran 
un informe  coordinado por Juan Díez Nico-
lás, catedrático de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

La idea genérica de proyecto Marca España 

Figura 12: Logo España 2/ Fonte: Goodlogo (2012)
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es transmitir a las empresas e instituciones la 
importancia de tener una buena imagen de país, 
contando siempre con el apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, comunicando y vendiendo la 
nueva realidad de España. No hace mucho una 
magna exposición de la nueva arquitectura espa-
ñola en el MOMA de Nueva York, una excelente 
campaña de la nueva España. Entre los proyectos 
arquitectónicos expuestos estaba el nuevo pala-
cio de congresos de Badajoz.

El objetivo común consiste en construir una 
nueva imagen de España que no sólo mejore la 
proyección económica del país. Sino que trans-
mita las nuevas realidades política, social y cultu-
ral de España, con las siguientes características: 
modernidad, creación artística, dinamismo y po-
tencia económica y cultural.

Pero siempre hay que tener clara una cosa: es-
tamos ante un proyecto de Estado, pues ofrece toda 
nuestra realidad nacional. De esta manera, todos 
los actores contribuyen a formar una imagen de 
España y hay que asumir un lugar en esta acción 
concreta. La marca España es, antes que nada, un 
asunto de Estado.

Los Estados son cada vez más conscientes de 
la importancia de su imagen, pero sí es verdad que 
no todos los países, incluso muchos de los llamados 
grandes, tienen marca concreta. En el caso concre-
to de España hay dos imágenes divergentes. Por 
una la España negra, decadente tras la caída del 
Imperio, con una visión europea de país arrogan-
te y altivo, ineficaz y mal gobernado, intolerante y 
profundamente mal gobernado. Hay otra visión de 
país romántico, exótico y de tradiciones culturales 
orientales, dado los 800 años que estuvieron aquí 
los árabes y que ahora supone un peligro desde que 
los hiyadistas nos observan como el edén perdido. 
Esta segunda visión nos muestra como un pueblo 
de hombres y mujeres auténticos, amantes de la li-
bertad inmediata, pero incapaz de comportamien-
tos racionales, fríos y civilizados. Nuestra imagen y 
como consecuencia, nuestra Marca España histó-
rica ha pasado por la visión de la España imperial, 
la España romántica, el pesimismo de 1898, con la 
pérdida de las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico 
y las Filipinas), el franquismo, la Transición a la de-
mocracia y la etapa de la democracia plena.

Actualmente el Gobierno de mi país quiere po-
tenciar la Marca España. Esto lo resumen muy bien 
Luis Ayllón en un artículo publicado en el diario 
ABC del 8 de abril de 2012, el periódico más anti-
guo, surgido en 1903, cuando escribe que: resulta 
loable el objetivo, en el que se ha empeñado perso-
nalmente el ministro de Asuntos Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, de impulsar de nuevo la 
«Marca España», para que todos los activos que 
tiene nuestro país y son reconocidos internacional-
mente — empresas, deportistas, gastrónomos, ar-
tistas, militares, cooperantes etcétera — se pongan 
al servicio de la idea de aumentar el prestigio de 
España en el mundo.

LA HISTÓRICA VISIÓN DE ESPAÑA 
Quiero hacer un hueco aquí para contarles có-

mo se nos veía en Europa durante dos siglos, en-
tresacados de las crónicas y de las primeras guías 
turísticas que se escribían de España. 

En el siglo XVIII, la Geografía era la ciencia de 
moda en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Hubo 
un cierto tiempo que debido a las malas redaccio-
nes de las guías geográficas, escasos y datos anti-
guos, los ingleses tomaron una verdadera antipatía 
por España y su gente, como cuenta Consol Freixa, 
una estudiosa catalana, que ha espurgado los nu-
merosos escritos de los británicos y ha dado a cono-
cer cuál era la idea que trasladaban a sus lectores, 
ya que por entonces los ingleses se bebían las guías 
geográficas que salían de los diversos países, o bien 
resúmenes de esos mismos libros. Era la primera 
imagen de marca como país, un hecho estudiado 
recientemente en la corta etapa del movimiento 
turístico español.

Otro caso concreto fue el de de G. Henry Millar, 
quien escribió en 1782, en Londres, un tomo de un 
total de 812 páginas, titulado “The new and univer-
sal system of geography”,  de las que dedicaba 294 
a Europa y de ellas 12 a España mientras que, por 
ejemplo, Portugal sólo merecía 4 y Francia 41. 

Millar incluía un mapa de España y un grabado 
de Madrid, a lo largo de cuatro capítulos. El pri-
mero de ellos contenía “una descripción general de 
España, su nombre, situación, extensión y límites”; 
también una relación del país con respecto a sus 
montañas, ríos, climas, productos y ganado”. En 
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el segundo da “una descripción geográfica de las 
grandes divisiones o provincias de España, junto 
con una explicación de sus principales ciudades, 
pueblos y lugares”; y su comercio, manufacturas, 
maneras y costumbres de sus habitantes”. En el 
tercero describía “las maneras y costumbres de los 
españoles, su lengua, religión, diversiones, toros y 
obras de teatro”. Y finalmente hablaba “del genio, 
conocimientos, religión, comercio, monedas, pesos 
y medidas, constitución, grados de nobleza, presu-
puesto nacional y fuerzas armadas.

En este mundo nuevo de las publicaciones 
geográficas inglesas había de todo: desde meros 
recopiladores, que literalmente fusilaban textos de 
personas que conocían el país, a otros de gran altu-
ra, como el famoso Daniel Defoe, autor de “Robison 
Crusoe”, quien para no ser reconocido firmaba en 
numerosas ocasiones bajo pseudónimo.

Para evitar todo esto la Royal Society, dictó 
unas normas de observación y redacción que pu-
dieran servir como guía a los viajeros que, de pron-
to, se veían convertidos en geógrafos y científicos 
improvisados. Todo esto hizo que los libros de via-
jes se convirtieran en algo respetable y con rigor. 
Fue la época del Gran Tour; es decir, la gran gira, 
de ahí la palabra turismo, por Europa, pero España 
quedó un poco al margen. Era la pescadilla que se 
muerde la cola: no venía gente a hacer tour, por lo 
que no se publicaban guías o las que había eran con 
datos muy antiguos.

De nuestro país se llegó a decir en el siglo XVII 
lo siguiente: “España, tan odiada y temida por In-
glaterra, es, en este momento, más digna de lástima 
que de envidia”. Estamos concretamente en 1694 y 
quien escribe es William Bromley que viaja y está 
un año en la Península Ibérica. 

También se escribió que en España, “las mu-
jeres son normalmente muy delgadas y amorosas; 
tienen los ojos negros, no tienen pecho, pies peque-
ños y visten largos vestidos”; o que los españoles 
“pueden hacer una comida con aceitunas, una en-
salada y un poco de ajo”.

Se trataba de un país en decadencia, a punto 
de ser comido por la avaricia de Napoleón. Los in-
gleses nos veían así: “sus habitantes son perezosos 
y orgullosos, fanáticos y lascivos, están dominados 
por los celos y el deseo de venganza; dormitando al Figura 13: Barcelona/ Fonte: Autor (2012)

sol en invierno y a la sombra de una iglesia en vera-
no, hacen su siesta diaria, asisten a su misa y dejan 
que los franceses hagan todo” (Figura 13).

La cosa llegó a ser tan extravagante que el edi-
tor de “The polite traveller and British Navigator” 
- J. Fielding - todavía escribió en 1783: 

Nada, excepto la necesidad, puede inducir a 
alguien a viajar por España: debe ser idiota si 
hace el ‘tour’ de este país por mera curiosidad, a 
menos que pretenda publicar las memorias de 
la extravagancia de la naturaleza human.

Incluso un tal Richard  Twiss se interesó por 
España y Portugal escribiendo: 

espero disfrutar con el estudio de algo que es 
totalmente nuevo: la observación de países que 
están considerados entre los últimos en rela-
ción a las artes y la literatura. 

Lo más curioso es que aún permanece en el 
subconsciente de los pueblos toda esa leyenda ne-
gra de los españoles. 

Bien es verdad que no todos los autores se mos-
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traron tan negativos. Un ejemplo de cuanto digo 
es el inglés José Baretti, quien viajó por España 
entre los años 1760 y 1761 y un segundo tour en 
el bienio 1768 /69. Todo ello sirvió para publi-
car “A Journey from London to Genoa through 
England, Portugal, Spain and France”, publicado 
en Londres en 1770.

EL PRIMER LIBRO DE VIAJES SOBRE 
ESPAÑA

 Baretti fue contemporáneo de Eduardo 
Clarke, cuyo libro  “Letters concerning the Spa-
nish Nation” consideran los estudiosos de la 
historia del turismo español que el primer libro 
de viajes moderno escrito sobre España aunque 
apenas hablara español, al contrario que aquél.

Baretti se dedicaba a hablar con todos: no-
bles y pueblo llano, escribiendo unas crónicas 
reales sobre lo que era el pueblo español de su 
época. Fue más un autor del siglo XIX, que de 
la centuria anterior, pues  demuestra que en Es-
paña existía tanta gente ilustrada como en los 
países ‘avanzados’. El estudioso irlandés Mi-
chael Croizier Shaw estudió este autor y lo da a 
conocer como un viajero que no reduce su viaje 
por España a  los tópicos, pues “creyó que no de-
bemos aceptar los retratos de un país, pintados 
por los viajeros sin criticarlos, por lo que debe-
mos mantenernos abiertos a la gente, costum-
bres y experiencias en un país, y no debemos 
condenarlos, aunque nos parezcan ridículos e 
incomprensibles al principio” Esa mentalidad, 
que corre por todo el libro de Baretti  le da una 
relevancia que tienen pocos de los libros de via-
jes de su época. 

Sin embargo, la imagen de España fue cam-
biando en el siglo XVIII. España se convirtió en 
un país exótico y romántico, que es el preám-
bulo de ese eslogan que se utilizó a primeros 
del siglo XX por don Benigno de la Vega Inclán 
y Flaquer, marqués de la Vega Inclán, creador 
de los Paradores de Turismo, en el que se decía 
que España “is different and beatiful” y que en 
tiempos de Franco quedó el eslogan “Spain is 
different”y “Bellezas de España”.

Se puede decir que con la Guerra de la In-
dependencia contra Francia los ingleses descu-

brieron “que los españoles no son indolentes por 
naturaleza sino que, cuando tienen trabajo, se 
aplican con diligencia; que son templados en la 
comida y en la bebida; que no son adustos sino 
alegres y educados y que, además, saben hablar 
con corrección y prudencia. Todo está prepara-
do para la mitificación del pueblo español cuyo 
levantamiento contra Francia será interpretado 
en Inglaterra como una revuelta en favor de la 
libertad” en palabras de Consol Freixa.

Los ingleses habían cambiado su visión del 
pueblo español. Habían pasado del desprecio a 
la admiración, de un pueblo misterioso e incom-
presible a  luchar por la idea romántica de la 
libertad contra el francés. Estamos en otra etapa 
de la historia. Para decirlo en pocas palabras: 
los viajeros del XVII son ilustrados, mientras 
que los del XIX son, más bien, románticos. Si 
los primeros viajan en busca de la ciencia, los 
segundos buscan satisfacer su espíritu con un 
afán por conocer lo exótico, pero ambos les po-
nen su propia idiosincrasia al viajar a España. 
Es el ‘Siglo de Oro’ que comprende los años 1825 
a 1850, época en que se escribieron la mayoría 
de los libros de viajes en España de calidad.

VISIÓN ACTUAL DE ESPAÑA
Y quiero que aprecien cómo se nos ve en Eu-

ropa en diversos campos, especialmente el de la 
cultura y el de la gastronomía y el deporte de alta 
competición, tres aspectos importantes para for-
mar la Marca España.

Aspectos Negativos de la Imagen de 
España

Y ahora, para concluir,  en el campo actual de 
la Marca España veamos los dos campos: la parte 
negativa y dejarnos para el final, con buen sabor 
de boca, lo mejor que tenemos.

- La marca España es multidimensional y los 
distintos emisores de la comunicación de la mar-
ca país no tienen una acción coordinada.

- Hay una ausencia de imagen de los produc-
tos españoles con su marca Made in Spain, aun-
que yo prefiera “Hecho en España”.

Italia = se la asocia con diseño
Alemania = con buena industria y tecnología
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Estados Unidos = con servicios de calidad
España aún no se la identifica bien 
- A España se la asocia  con baja calidad, falta 

de estilo, debilidad tecnológica, insuficiente apo-
yo institucional, escaso conocimiento.

- Tenemos una tardía internacionalización 
de nuestras empresas.

- Los consumidores no reconocen muchas de 
las marcas españolas renombradas, por ejemplo, 
Zara.

- Aspectos peor valorados de España: país 
receptor de inversiones, falta formación profe-
sional y falta de conocimientos de otros idiomas.

- La cultura española no es suficientemente 
conocida por la población europea. El español es 
considerado como menos útil que el inglés.

- Hay aspectos negativos del turismo: ma-
sificación, impacto medioambiental, numerosa 
construcción, inseguridad ciudadana.

- Ausencia de una política de Estado para 
promover Marca España y falta que la mayoría 
de personas en el extranjero reconozcan lo espa-
ñol. Hay una verdadera necesidad lo español.

Aspectos Positivos de la Imagen de 
España

• Buena imagen de la transición política a 
la democracia, la Corona, importancia del idio-
ma español, el turismo.

• Creciente participación en la arena inter-
nacional.

• Pujanza del español en los Estados Uni-
dos y Brasil, gran oportunidad para España.

• “Spanish way of life”, pasión por la vida, 
país divertido y auténtico

• Es un país eficaz y al mismo tiempo cálido 
y agradable para vivir.

• Los españoles saben ser más abiertos y 
más amigos que los demás europeos.

• España está dando una buena imagen de 
país que progresa y moderniza sus empresas.

En la idea de marca país, como es el caso con-
creto de Marca España estamos con Juan Ramón 
Planas cuando dice: TOCA LAS EMOCIONES 
(una sola imagen hace mover todos los recuer-
dos, evoca todas las imágenes del cerebro de los 
demás que trabajan para ti...). 

Porque al fin de cuentas, se ha de decir así 
de claro. España será lo que tú quieras que seas, 
porque: TÚ ERES MARCA ESPAÑA.
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BRANDWASHED, 
EL LAVADO DE CEREBRO 
DE LAS MARCAS
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trucos que usan las compañías para manipular 
nuestra mente y obligarnos a comprar, 
 de Martin Lindstrom
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Martin Lindstrom es un consultor y autor 
Danés, nombrado por la revista Time como uno 
de los 100 hombres más influyentes del mundo 
en el ámbito de la comunicación y el posiciona-
miento de marca durante el año 2009.

Comenzó su trayectoria profesional como 
asesor de marketing, para luego concentrarse en 
la creación y desarrollo de marcas que hoy suman 
20 años de experiencia, que iniciaran tan sólo a 
los doce años al fundar su propia agencia de pu-
blicidad. Hoy, pasa 300 días al año asesorando a 
altos ejecutivos de empresas internacionales, in-
vestigador y columnista de Fast Company, TIME 
Magazine y Harvard Business Review.

Lindstrom ha escrito 6 exitosos libros acerca 
de marcas y comportamiento de consumidores, 
en los que desarrolla una serie de principios que 
transforman las estrategias de marketing en po-
sitivos resultados de negocios y por ende en aser-
tivos métodos de manipulación.

El nuevo libro de Martin Lindstrom, Brand-
washed fue lanzado a fines de septiembre del 
2011 y en apenas siete días fue clasificado el 
libro en No.8 del USA Today, y uno de los 40 
libros más vendidos en los EE.UU., Canadá y 
Australia.

A través del 9 capítulos Lindstrom, retoma 
el principio que desarrollara en el libro Com-
pradicción, en el que evidencia la propensión 
de nuestros cerebros, a crear atajos mentales 
(marcadores somáticos) para asociar señales de 
nuestro mundo físico con estados o propiedades 
emocionales específicas; y concientizar al lector 
de cómo los profesionales del marketing y la pu-
blicidad desarrollan y utilizan múltiples técnicas 
para lograr el deseo, la obsesión y adicción a pro-
ductos y marcas, revelando que la única forma de 
evitar esta avalancha no es sólo yendo a dormir, 
sino también estando informados.

Basado, no sólo en numerosos estudios en 
los que ha participado y desarrollado, sino tam-
bién en bibliografía clásica como The Hidden 
Persuaders de Vance Packard de 1957, repara en 
cada uno de los secretos mejor guardados de có-
mo las empresas y profesionales del marketing 
nos manipulan, lo que saben, cómo lo saben, y de 
que manera procesan y utilizan ese conocimien-

to y seducirnos, llegando a infiltrarse en el útero 
materno, impensado hasta ahora.

La obra se encuentra estructurada en 6 par-
tes distintas, que no sólo logran entregar un basto 
barrido de numerosas estrategias de marketing 
sino también de estructura humana que va des-
de lo biológico a lo social, arraigadas en lo más 
profundo del ADN humano, al que han logrado 
llegar y modificar.

En la primera parte, Lindstrom se centra 
en cómo las compañías inician las estrategias 
de marketing desde el vientre materno y cómo 
la mayor parte de nuestra preferencias arrai-
gadas en la infancia temprana logran transfor-
marse en asociaciones y recuerdos de nuestra 
niñez que son lo suficientemente resistentes 
para sobrevivir a nuestro crecimiento, con el 
fin de asegurar lealtad de por vida (engage-
ment marketing). Lealtad que se acrecienta 
en las preferencias que tomamos de adultos al 
estar íntimamente ligadas a lo utilizado de ni-

Figura 01: Brandwashed/ Fonte: Artisancomplete (2012)
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ños, bajo la premisa de la nostalgia de aquellas 
primeras experiencias, que siempre parecen 
ser mejores de lo que realmente fueron (re-
cuerdos rosa o retrospección rosa). La nostal-
gia y nuestra tendencia a la idealización de que 
todo tiempo pasado fue mejor, nos evoca lo ya 
vivido como el oasis que nos permite elevar la 
experiencia de consumo por sobre la realidad 
sensible y sentirnos atraídos por productos que 
nos permiten revivir la sensación de ser jóve-
nes.

La segunda parte, nos inserta en el mundo 
de dos puntos neurálgicos: el miedo y la culpa, 
ya sea reales o aparentes, como motores y opor-
tunidades del marketing, al incitar algo más 
poderoso que la propia razón y que nos permi-
te protegernos de situaciones que nos pusieran 
en peligro hasta incluso evolutivamente. 

La incertidumbre del futuro, el miedo a 
nuestra imagen futura (“yo temido”), el miedo 
a los gérmenes, el denominado “miedo para-
noico” o sensación de pérdida de control e in-
cluso el placer que surge por efecto de este; nos 
hace, a la larga,querer y necesitar exponernos 
a miedos controlados, que no necesariamente 
involucran un real peligro para nuestra vida, 
pero que si causan un placer por el estado de 
alerta y adrenalina.

Por su parte, la culpa hace lo propio en 
nuestro comportamiento, siendo particular-
mente llamativa la culpa de madre, quienes no 
logran ser ni reconocerse como suficientemen-
te buenas si no acceden a tener productos que 
refuercen su condición de protectora, que se 
evidencie y materialice a través del tiempo que 
brindan en la alimentación y con ello garanti-
zar la salud familiar.

Los persuasores? La creación de ansiedad. El 
remedio?, la venta de la cura, que hace que los 
consumidores luchen hasta el final por encontrar 
consuelo a estas sensaciones, lógicamente desde 
el consumo. Temores y culpas reales o percibi-
dos, que logran anular la racionalidad frente a las 
evidencias de la realidad que no necesariamente 
justifican estas sensaciones.

La tercera parte pone de manifiesto lo po-
deroso de los símbolos en la influencia de la 

decisión de compra; símbolos no siempre in-
conscientes y semánticos, inductores de an-
sias, nada más cercanos a una adicción o há-
bito de dominación sobre el ser humano, una 
dependencia persistente y descontrolada a una 
conducta o sustancia - producto. Estas, muchas 
veces generadas por las mismas sustancias 
aditivas que contienen entre sus componentes 
numerosos productos alimenticios, y en otras 
ocasiones generadas por los métodos de venta-
que los incorporan como estrategias semánti-
cas que logran generar procesos neurológicos 
y biológicos propios de cualquier adicción. El 
deseo incontrolable de saborear una Coca Cola, 
al ver las pequeñas gotas de agua que escurren 
por el exterior de la sugerente lata de burbu-
jeante bebida es tan sólo uno de los innumera-
bles ejemplos que expone.

Hasta este punto Lindstrom abre nuestros 
ojos frente a un extenso paseo por estudios que 
responden el por qué inconsciente de nuestras 
decisiones de compra, sin embargo también 
derriba algunas creencias de estrategia de ven-
ta, tan potentes y conocidas como el sexo. El 
autor afirma que las mujeres son mucho más 
impresionables e influenciables frente al sexo 
relacionado a lo romántico, el compromiso y 
la dedicación, mientras los hombres mantie-
nen su atención frente a atractivas debilidades 
femeninas pero difícilmente recuerdan el pro-
ducto. La respuesta por increíble que parezca, 
la tuvo Axe al lograr conocer las reales motiva-
ciones y fantasías masculinas cuando se atre-
vió cambiar el objeto de venta, de un simple 
desodorante masculino a feromonas enlatadas, 
capaces de provocar deseo en el sexo opuesto, 
hasta por el más tímido de los hombres.

La revisión de estas cuatro primeras partes de 
Brandwashed, parece patentar que la manipula-
ción de los profesionales del marketing (como de-
liberadamente los nombra), tendería a dirigir los 
esfuerzos, principalmente a nuestro inconsciente 
emocional privado, sin embargo Lindstrom ahon-
da igualmente en nuestra conciencia de ser emi-
nentemente social y público, cuyo instinto evoluti-
vo de no quedar fuera de la tribu urbana, permite 
y acepta nutrir nuestro deseo de ser aceptados y 
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no aislados a través de lo que denomina la “pre-
sión de grupo”y que es capas de redireccionarlas 
elecciones particulares en dirección del consenso 
popular. Un verdadero “contagio humano”, propi-
ciado por diversas maniobras premeditadamen-
te persuasivas que hacen socialmente atractivas, 
beneficiosas y valiosas su incorporación para 
nuestra imagen social, que finalmente termina 
por completar aquello que de lo que carecemos, 
llegando incluso a dejarde pensar por nosotros 
mismos cuando un experto o el “populis” ofrece 
asesoramiento o dirección. El persuasor más ocul-
to y potente de todos, está entre nosotros y así lo 
demuestra el experimento social los Morgenson, 
un reality inventado y puesto en marcha por el 
propio Lindstrom 18 meses antes del término del 
libro; y cuyos resultados muestra como una sor-
prendente prueba de lo poderoso que puede llegar 
a ser el boca a boca.

El sólo hecho de percibir productos que 
son populares sin necesariamente serlos por su 
alta demanda, la necesidad de exhibir una ma-
yor confianza o autoestima y la férrea creencia 
de que las cualidades de una celebridad que 
publicita un producto se traspasan a este y por 
ende a los consumidores, son mencionados co-
mo inclinaciones conductuales que propician 
una dependencia a las marcas, obteniendo por 
medio de estas,un beneficio social o altruismo 
competitivo, bajo promesas que van desde la-
pureza, espiritualidad, fe, virtud y en algunos 
casos hasta expiación.

Finalmente explora la vertiente del “des-
cubrimiento del conocimiento” o “entendi-
miento del consumidor”, llamada también la 
“minería de datos” que descubre el amplio 
despliegue de enormes maquinarias empresa-
riales que avocan sus esfuerzos a observar  y 
registrar todos y cada uno de nuestros movi-
mientos, llegando a saber más acerca de nues-
tros deseos, hábitos, necesidades y sueños que 
incluso nosotros mismos.

Este negocio mundial, se dedica al segui-
miento y análisis del comportamiento del con-
sumidor para luego clasificar y resumir datos 
que puedan ser utilizados a favor de generar 
un “mundo espejo” que refleja cada motivación 

existente tras una decisión.
El objeto ya no es tan sólo motivar la com-

pra, sino lograr predecir y adelantarse en los 
próximos deseos de compra y con ello en el en-
sayo asertivo de nuevos productos, asegurando 
una extensión en el tiempo de utilización y la 
constitución de una comunidad de marca más 
duradera.

Mientras estas maquinarias de espionaje 
digital, convierten en atractivos datos cada uno 
de nuestros movimientos, que voluntariamente 
divulgamos y damos permiso para compartir, 
muchas veces de manera inconsciente, nuestra 
privacidad y vida se vuelve cada vez más pú-
blica y expuesta, gracias a la inevitable hiper 
conexión. Con ello nuestra vida se encuentra 
cada vez está más atrapada bajo el microsco-
pio de la minería de datos, siendo imposible 
renegar de algo que se ha transformado en una 
adicción o afición desmedida.

Sabemos que esto es absurdo racionalmente, 
pero emocionalmente no tanto.

El texto que nos ofrece Lindstrom se con-
vierte no sólo en un relato que proporcionan 
al lector y consumidor elementos que permi-
tan reconocer cuando estamos siendo mani-
pulados, sino también es un rico expediente 
de conceptos camaleónicos de marketing y 
publicidad que, propiciados por su fin último, 
la venta, se pasea entre la biología, psicología, 
antropología y la semántica, y con ello a través 
de las complejas dimensiones del ser humano.

Debido a su carácter y construcción con un 
lenguaje claro, preciso y que repara en expe-
riencias propias y cotidianas para cada lector, 
esta obra es dirigida tanto al público en gene-
ral, como a docentes, profesionales de la comu-
nicación, el marketing y la publicidad, porque 
después de todo, somos todos consumidores y 
si llegamos a disfrutar de su lectura, fue porque 
antes de ella tomamos una decisión de compra 
y ahora sabemos porque.

NOTA
1 Directora Escuela de Diseño Gráfico Universidad Santo Tomás, 
Chile. Diseñadora, Licenciada en Diseño, Magister © en Comuni-
cación Estratégica y Branding, UMayor.
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A revista digital BrandTrends aceita a submissão 
de trabalhos como artigos, resenhas, entrevistas 
que sejam inéditos, isto é, que não tenham sido 
publicados em jornais, revistas científicas ou livros 
nacionais ou internacionais.

1. Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, em 
três arquivos, com páginas numeradas, digitados 
em programa Word-for-Windows recente, sem ne-
nhuma informação que identifique a autoria, para 
garantia de sigilo, quando enviado para pareceris-
tas. No arquivo completo, deve constar a identifica-
ção do(s) autor(es) com o apelido em maiúsculas, 
seguido do nome. Esta informação deve ser seguida 
da afiliação por extenso. Em arquivo à parte deve vir 
o nome do(a) autor(a), o título do trabalho e o pro-
grama utilizado, bem como um título em português 
ou espanhol (conforme língua usada no trabalho) e 
um em inglês, além do endereço completo, com te-
lefone, e-mail do(s) autor(es), bem como informa-
ção da área em que se insere o trabalho. Nos dois 
trabalhos sem identificação de autor, inclusive as 
auto-referências ao longo do texto deverão ser subs-
tituídas por “xxxx”. O original deve ser mantido em 
arquivo do destinador para eventuais modificações 
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 toques, com espaços; 
as resenhas (de livros com até dois anos de publi-
cação) deverão ter entre três e cinco páginas, ou de 
8 a 16 mil toques, com espaço.

3. Configuração de página: papel A4, com aden-
tramento de parágrafo, espaço simples entre 
linhas, 6pt depois de cada parágrafo, margens 
esquerda e superior de 3,0cm, direita e inferior 
de 2,0cm.

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) 
autor(es) modificações de estrutura ou de con-
teúdo, bem como rejeitar os trabalhos. É do(s) 
autor(es) a inteira responsabilidade pelo conte-
údo do material enviado, inclusive a revisão gra-
matical e adequação às normas de publicação. Os 

autores serão sempre contatados após envio do 
resultado dos pareceres.

5. Com a publicação do trabalho, os direitos de 
autor são automaticamente cedidos à revista 
BrandTrends. Os autores devem assinar, digi-
talizar e enviar por e-mail o termo de cessão de 
direitos autorais, a ser obtido no site (www.bran-
dtrendsjournal.com). É possível também assinar 
e enviar o documento digitalizado para o e-mail:  
brandtrendsjournal@brandtrendsjournal.com

6. Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1  Elementos pré-textuais:
a. Título e subtítulo: na primeira linha, cen-
tralizados, a negrito, fonte Times New Roman, 
corpo 12, somente primeira letra em maiúscula 
em ambos.
b. O nome do autor: duas linhas abaixo do títu-
lo, alinhado à direita.
c. Resumo: três linhas abaixo do nome do au-
tor. Colocar a palavra RESUMO em caixa alta, 
seguida de dois pontos. Redigir o texto em pa-
rágrafo único, espaço simples, justificado, de 
no máximo sete linhas. O resumo deve, obri-
gatoriamente, conter os seguintes elementos: 
área em que se insere o estudo, objeto de estu-
do, objetivo do estudo, metodologia adaptada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Ro-
man, corpo 10, para todo o resumo.
As versões em inglês (Abstract) e em espanhol 
(Resume) devem seguir imediatamente a ver-
são na língua original, obedecendo as normas 
da versão original.
d. Três palavras-chave (keywords e palabras-
-clave), duas linhas abaixo do resumo. Colocar 
o termo “Palavras-chave”, em caixa baixa, pri-
meira letra em maiúscula e o restante em caixa 
baixa, separada das demais por ponto e vírgula. 
Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembra-
mos que as palavras-chave são de extrema im-
portância no processo de indexação do artigo 
em bases de dados nacionais e internacionais. 
Portanto, a escolha adequada é fundamental.
6.2 Elementos textuais:
a. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinha-
mento justificado ao longo de todo o texto.



120
BrandTrends Journal ABR/2012

b. Espaçamento: simples entre linhas, 6pt após 
cada parágrafos, duplo entre partes do texto 
(tabelas, ilustrações, citações 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 formatação: 
fonte Times New Roman corpo 10, em espa-
ço simples, com recuo de 2,5cm à direita e à 
esquerda para toda a citação e 6pt depois de 
cada parágrafo. As referências deverão ser in-
dicadas 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 justificado, sem espaçamento 
entre notas, espaço simples dentro da nota.
e. Títulos e subtítulos das secções: em numera-
ção árabe, sem recuo de parágrafo, em negrito, 
com maiúscula somente para a primeira pala-
vra da seção. Usar o sistema “número seguido 
de ponto final”. Exemplo: 1.1. A construção dos 
sentidos. Não numerar Introdução, Conclusão, 
Referências e elementos pós-textuais.

f. Elementos ilustrativos: tabelas, figuras, fo-
tos, etc. devem ser inseridas 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, es-
paçamento simples, alinhamento justificado, sem 
espaçamento entre as referências (vide exemplos a 
seguir).
b. Observação: ensaios, traduções e resenhas segui-
rão, na medida do possível, as normas dos artigos.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

Livro:
ATKIN, Douglas. O Culto das Marcas. Lisboa: Tin-
ta-Da-China, 2008.
CHEVALIER, Michel, MAZZALOVO, Gérald. Pró 
Logo – Marcas como fator de progresso. São Pau-
lo: Panda Books, 2007.

SIM-SIM, Inês et al.  A língua materna na Edu-
cação Básica: Competências Nucleares e Níveis 
de Desempenho. Lisboa: Ministério da Educação 
- Departamento da Educação Básica, 1997.

HALLIDAY, M. A. K. and MARTIN, J. R. (eds.).  
Readings in Systemic Linguistics. London: Bats-
ford Academic, 1981.

Capítulo de livro:
ATKINSON, P. and HAMMERSLEY, M. Etnogra-
phy and participant observation. In NORMAN 
K. DENZIN and YVONNA S. LINCOLN (eds.).  
Handbook of Qualitative Research. Thousand 
Oak, CA: Sage, 1994, pp.248-261.

Artigo de revista científica:

SILVESTRE, Carminda. Rethinking rationality: lo-
cating thinking in gender. Revista Veredas, Juiz de 
Fora, v. 10, n.1 e n.2, p. 123-128, jan./dez. 2006.

Teses:
YOUNG, Lynne Weiss. Language as Behaviour, 
Language as Code: A Study of Academic English. 
Catholic University of Leuven Ph.D. thesis, 1987.

Documentos electrónicos:
BELLATO, M.A.; FONTANA, D.C. El nino e a 
agricultura da região Sul do Brasil. Disponível 
em:<http://www.mac.usp.br/nino2.> Acesso em: 
6 Abril 2001.

CD-ROM:
KOOGAN, A.; HOUASSIS, A (ed.) Enciclopédia e 
dicionário digital 98. Direção geral de André Koo-
gan Breikman. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 
CD-ROM. Produzida por Videolar Multimídia.
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Billy Bacon, membro fundador do Observatório de Marcas, é designer gráfico formado pela Rocky 

Mountain College of Art & Design, Colorado, EE.UU. Possui diversos projetos premiados no Brasil e no 

exterior, alguns destes publicados em edições especiais sobre design tais como How Magazine,  Com-

munication Arts e, mais recentemente, na Linha do Tempo do Design Gráfico Brasileiro, da editora 

Cosacnaify. Lecionou design por 10 anos na PUC-RJ e por dois anos, coordenou o curso de tipografia 

na Raffles Design Institute, Xangai, China. Realiza com frequência palestras e workshops em cursos e 

universidades de design, dentro e fora do país. É diretor de criação da Bold°_a design company, pre-

miada empresa de design, multidisciplinar e global que atende a uma ampla variedade de clientes que 

manifestam em comum o desejo de se apresentar de maneira distinta e notável.
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