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EDITORIAL

BrandTrends Journal 

Apresentamos o vigésimo primeiro volu-
me de BrandTrends Journal, revista científi ca 
digital do Observatório de Marcas. Esta é uma 
revista internacional, de publicação bianual, 
peer-refereed, mediada em língua portuguesa, 
espanhola, inglesa e francesa, aberta a colabora-
dores de todas as partes do mundo interessados 
na área da Comunicação, Business e Branding. A 
BrandTrends é multidisciplinar e multicultural, 
pois assumiu desde a sua génese que a marca, 
entendida numa perspetiva holística, é uma en-
tidade complexa, que se insere e permeia entre 
a vida humana e a sua natureza social e cultural 
na qual se inscreve. Como temos vindo a referir 
ao longo dos anos, a BrandTrends constrói-se 
com a contribuição de académicos, pesquisado-
res e profi ssionais, de áreas científi cas diversas, 
mas que trabalham e convergem para um am-
bicioso e amplo domínio comum: as marcas, 
tendo construído uma comunidade que coexiste 
na forma real e virtual. No atual contexto, o for-
mato virtual tem sido fundamental para que os 
participantes desta comunidade possam seguir 
unidos, colaborando com os avanços científi cos 
e a partilha de práxis em contextos culturais di-
versos. O presente número dá continuidade à 
publicação dos artigos apresentados no V Bran-
ding Congresso: “Propósito, Transparência e Va-
lor de Marca”, que em razão das circunstâncias 
sanitárias da COVID-19 teve de ser adaptado e 
realizado de modo 100% online, no período de 
20 de agosto a 27 de novembro de 2020. Entre 
as muitas contribuições de pesquisadores, aca-
démicos e profi ssionais, neste vigésimo primeiro 
volume, encontramos 11 artigos e 2 trabalhos de 
profi ssionais que trabalham a marca.  

O primeiro artigo, com o título “A infl uência 
dos processos co-criativos com o consumidor na 
gestão de marca: o desenvolvimento de produtos 
ou serviços no panorama nacional”, da autoria de 

Inês Peças, António Mendes e Sara Gancho, traz 
um estudo no qual se avaliam os processos de 
interação e co-criação que as empresas/marcas 
possam estar a estabelecer com os seus consumi-
dores, e a sua infl uência em termos de notorieda-
de e desempenho.  O objetivo da análise consiste 
em medir o impacto da co-criação com os consu-
midores e outros stakeholders no desempenho 
da empresa. 

O segundo trabalho, um projeto colaborati-
vo em place branding, co-autoria de Henrique 
Luzzardi, Daniela Nunes, Átila Franco, Denise 
Silva, Gabriela Pizzato, subordinado ao título “O 
que marca Porto Alegre?: relato de experiência 
de um projeto colaborativo de place branding”, 
os autores procedem ao relato de experiência de 
profi ssionais de design para a criação de uma 
plataforma de marca, um posicionamento e uma 
identidade  visual para a cidade de Porto Alegre. 
O trabalho de natureza descritivo apresenta fa-
ses desse processo. Também no âmbito do place 
branding, o trabalho de natureza profi ssional 
intitulado “Place branding: um mergulho pelas 
mãos da neurociência”, da autoria de Jaime Cur-
cio Troiano e Pâmela Cristina Faleiro, procura 
compreender e dar resposta à natureza do am-
biente social caracterizador da região Baixo Pi-
nheiros, bairro da zona oeste de São Paulo.

O artigo subordinado ao título “Identidade 
de género da marca: o impacto da androgeneida-
de da marca na intenção de compra”, de Ana Sofi a 
Lopes, Alcina Gaspar e Gorete Marques, analisa 
o impacto da identidade de género das marcas 
e dos consumidores no apelo da personalidade 
da marca e na intenção de compra, focando-se 
no caso particular das identidades andrógenas. A 
partir de uma abordagem de natureza quantitati-
va e realizado junto de uma amostra de consumi-
dores portugueses por meio da aplicação de PLS-
-SEM, os resultados obtidos indicam que quanto 
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maior o nível de androgeneidade da marca e do 
consumidor maior o apelo da personalidade da 
marca e maior a intenção de compra da mesma. 

No artigo “Branding mindfulness for the bu-
siness realm in Colombia: a visual ethnography”, 
Natalia Usme Manrique analisa como os discur-
sos usados pelos media geram uma identidade 
de marca visual para vender o mindfulness no 
âmbito organizacional na Colômbia. O trabalho 
apresenta uma comparação entre os discursos 
empregados pelos media ao vender mindfulness
para uma audiência geral e, por outro lado, quan-
do o quer vender para o universo empresarial. 
Para a análise visual segue a perspectiva de exi-
bição de género de Erving Goff man. As conclu-
sões apontam para a existência de estereótipos 
de género usados para promover mindfulness. 
Mostram a visão binária impregnada no enten-
dimento de género na Colômbia e as “realidades” 
do mundo de negócios no país. 

O trabalho de pesquisa intitulado “Méto-
do Sprint aplicado à construção de marca”, Isis 
Führ, Nicole Morás e Paula Daiana Thomas apre-
sentam uma pesquisa qualitativa de caráter ex-
ploratório no qual apresentam uma matriz que 
combina os elementos de marca e as etapas do 
processo Sprint para a criação de uma metodolo-
gia ágil para a criação e consolidação de marcas. 

Em “O papel da marca no momento de con-
sumo de café no Canal Horeca”, de Joana Ra-
quel da Silva Batalha, António Manuel Campos 
Mendes e Joaquim António Aurélio Casaca, os 
autores analisam os fatores que levam o consu-
midor a beber café no estabelecimento em estudo 
e questionam se a marca presente consegue ser 
um elemento decisivo para a escolha desse esta-
belecimento. Foi possível verifi car que existe um 
pequeno grupo de consumidores que valorizam a 
marca considerando um elemento importante na 
frequência de determinados estabelecimentos.

No âmbito do estudo das Identidades Visuais 
Adaptativas (IVA), Maria de Jesus Costa, Antó-
nio José Melo Leite Júnior e Sara Stephane Mo-
reira Torres exploram este campo por meio do 
artigo intitulado “Uma proposta de método para 
a avaliação da qualidade de identidades visuais 
adaptativas”. Estabelecem como propósito do es-

tudo apresentar um método heurístico de avalia-
ção diagnóstica das características que atribuem 
qualidade às IVAs, elegendo a combinação de 
critérios e procedimentos mais adequados para 
o método. Os mesmos autores, Sara Stephane 
Moreira Torres, Maria de Jesus Costa e António 
José Melo Leite Júnior assinam um outro artigo 
intitulado “Proposta de metodologia de avaliação 
da identifi cação do usuário X marca em identida-
des visuais adaptativas” no qual propõem uma 
metodologia de análise para identidades visuais 
adaptativas (IVAs), especifi camente as que utili-
zam interações para a criação e implementação 
das suas variações. A análise foca em medir se 
os fatores de interação utilizados no desenvol-
vimento de IVAs infl uenciam na experiência do 
usuário em relação à marca representada e, nes-
ses casos, se há uma relação de identifi cação en-
tre o usuário e a respectiva IVA gerada por ele, e 
também dele com a marca corporativa original. 

O trabalho do profi ssional Sandro Lucas, su-
bordinado ao título “Como inovar e crescer em 
meio às transformações tecnológicas – um es-
tudo de caso do Grupo A Hora”, apresenta um 
estudo de caso do jornal líder de audiência no 
Vale do Taquari no qual apresenta as estratégias 
utilizadas pela empresa para consolidar a mar-
ca do grupo, traçando um panorama da história 
da mesma. Outro estudo de caso intitulado “O 
que é marca na contemporaneidade: um estudo 
de caso sobre a marca Reserva” Daniela Buff on e 
Josiane da Costa mostram as ações diferenciadas 
da marca guiadas pelo seu propósito. A huma-
nização como estratégia de interação bem como 
na tentativa de criação de um mundo melhor são 
evidenciadas.

Cláudia Gatti Brentano e Andrés Felipe Ortiz 
Zamora com o propósito de “Elaboração de um 
modelo de gestão do conhecimento para a criação 
de um observatório de Branding na América La-
tina” procedem ao diagnóstico dos observatórios 
na região em estudo e apresentam um modelo de 
gestão do conhecimento com base nos modelos 
de Nonaka & Takeuchi (2008) e Wiig (1993).

Por fi m, Thais Martarelli da Silva, Marcia 
Auriani e Leila Rabello de Oliveira apresentam 
o estudo “A importância do branding para ações 
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no terceiro setor: análise de impacto e impor-
tância do branding na campanha brasileira ‘dia 
do nariz vermelho’”, que mostra os resultados 
positivos obtidos pelas marcas pertencentes ao 
terceiro setor ao adotarem um planejamento de 
branding adequado aos objetivos da campanha.

Com esta edição, encerramos as publicações 
relativas ao V Branding Congress e desejamos 
uma ótima leitura a todos. 

Carminda Silvestre 
Elizete de Azevedo Kreutz
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Resumo: 
Atualmente estamos perante um mercado em 
constante inovação. As empresas procuram novos 
conceitos para alcançar a inovação dos seus produ-
tos ou serviços, descobrindo novos métodos e ferra-
mentas que proporcionem resultados mais efi cazes 
e diferenciadores, que respondam aos seus consu-
midores e necessidades de mercado. Deste modo, 
torna-se fulcral avaliar os processos de interação e 
co-criação que as empresas/marcas possam estar 
a estabelecer com os seus consumidores, e a sua 
infl uência em termos de notoriedade e desempe-
nho. A metodologia adotada segue dois tipos de 
pesquisa: qualitativa e quantitativa. A abordagem 
qualitativa materializou-se com a realização de en-
trevistas a profi ssionais da área da co-criação, com 
o intuito de compreender a importância do con-
ceito e como está a ser efetivamente utilizado por 
algumas organizações, e ainda entrevistas a direto-
res de Marketing ou gestores de marcas em empre-
sas do panorama nacional, procurando averiguar 
a crescente promoção de interação e participação 
ativa dos seus consumidores. O principal objetivo 
desta análise é medir o impacto da co-criação com 
os consumidores e outros stakeholders no desem-
penho da empresa. Posteriormente foi adotado o 
método quantitativo, que se materializou com a 
elaboração de um questionário online, para medir 
a importância percebida pelos consumidores sobre 
as interações com as marcas. Foi possível compre-
ender o modo como os processos estão a ser uti-
lizados, mais frequentemente ao âmbito interno 
das organizações, apesar de ser visível uma maior 
preocupação das marcas em criar proximidade 
com o seu consumidor externo promovendo a sua 
participação para infl uenciar as suas estratégias de 
negócio. Apesar de uma amostra menor ao nível da 
análise quantitativa, foi possível averiguar a von-
tade demonstrada pelos inquiridos para participar 
em processos de desenvolvimento de produtos ou 
serviços, no contexto de setores de interesse.

Palavras-chave: co-criação, criação de valor, 
consumidor, inovação, redes sociais

Abstract:
In this time, we face a market in constant innova-
tion. Companies are looking for new concepts to re-
ach innovation on their products and services, by 
fi nding new methods and tools that outputs more 
effi  cient and unique results, that respond to their 
consumers and market needs. This way, it is a key 
factor to evaluate all the processes of interaction 
and co creation that companies / brands are using 
with their consumers and its infl uence in terms 
of notoriety and performance. The methodology 
adopted follow to types of research: quantitative 
and qualitative. The qualitative approach materia-
lized with a series of interviews to professionals in 
the fi eld of co-creation, with the goal of understan-
ding the importance of the concept and how it is 
being applied by some organizations, and to Ma-
rketing directors or brand managers of portuguese 
companies. The quantitative approach was adop-
ted later on and it materialized on the elaboration 
of an online quiz to measure the importance per-
ceived by the consumers about brand interactions. 
It was possible to understand how processes are 
being used more frequently in the internal envi-
ronment of the company, despite being noticeable 
an increase preoccupation to create a closer rela-
tion with the external consumer by promoting their 
participation to infl uence their business strategies. 
Despite the number of the responses being lower 
at the quantitative approach, it was possible to fi nd 
out their willingness to participate in development 
processes of new products and services in their 
fi eld of interest.

Keywords: co-creation, value co-creation, custo-
mer, innovation, social media
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Resumén: 
Actualmente nos encontramos en un mercado 
en constante innovación. Las empresas buscan 
nuevos conceptos para lograr mejorar sus pro-
ductos y servicios, descubriendo nuevos métodos 
y herramientas, que puedan proporcionar, tan-
to a consumidores y al próprio mercado, resul-
tados efi cazes y ventajosos. De esta manera, se 
hace crucial evaluar los procesos de interacción 
y co-creación que las empresas/marcas estan 
estableciendo con sus consumidores, y cual su 
infl uencia en términos de notoriedad y rendi-
miento. La metodología adoptada siguió dos ti-
pos de investigación: cualitativa y cuantitativa. 
El enfoque cualitativo se materializó con entre-
vistas a profesionales del área de la co-creación, 
para comprender la importancia del concepto, y 
avaliar cómo está siendo utilizado efectivamente 
por algunas organizaciones, también entrevis-
tamos directores de marketing y gerentes de 
marcas en empresas del panorama nacional, con 
la fi nalidade de comprobar la creciente promo-
ción de la interacción y la participación activa de 
sus consumidores. El principal objetivo de este 
análisis es medir el impacto de la cocreación con 
los consumidores y otros interesados en el de-
sempeño de las empresas. Posteriormente adop-
tamos el método cuantitativo, que se materializó 
con la elaboración de un cuestionario en línea, 
su fi nalidad era medir la importancia percibida 
por los consumidores en las interacciones con las 
marcas. Fue posible comprender la forma como 
están siendo utilizados los procesos, la mayoría 
de las veces son utilizados a nivel interno y a 
pesar de ser visible una mayor preocupación de 
las marcas por crear proximidad con sus consu-
midores externos, promoviendo su participación 
para infl uir en sus estrategias comerciales. A pe-
sar de que la muestra fue más pequeña a nivel 
de análisis cuantitativo, fue posible determinar 
la voluntad mostrada por los entrevistados de 
participar en los procesos de desarrollo de pro-
ductos o servicios en el contexto de los sectores 
de interés.

Palabras-clave: cocreación, creación de valor, 
consumidor, innovación, redes sociales

Résumé:
Nous sommes actuellement confrontés à un 
marché en constante innovation. Les entre-
prises recherchent de nouveaux concepts pour 
atteindre l’innovation de leurs produits ou ser-
vices, découvrant de nouvelles méthodes et ou-
tils qui fournissent des résultats plus effi  caces et 
diff érenciants, qui répondent à leurs consomma-
teurs et aux besoins du marché. De cette façon, 
il devient essentiel d’évaluer les processus d’in-
teraction et de co-création que les entreprises / 
marques peuvent établir avec leurs consomma-
teurs, et leur infl uence en termes de notoriété et 
de performance. La méthodologie adoptée suit 
deux types de recherche: qualitative et quanti-
tative. L’approche qualitative s’est matérialisée 
par des entretiens avec des professionnels du 
domaine de la co-création, afi n de comprendre 
l’importance du concept et son utilisation effi  -
cace par certaines organisations, ainsi que des 
entretiens avec des directeurs marketing ou des 
managers de marques dans les entreprises sur la 
scène nationale, cherchant à s’assurer de la pro-
motion croissante de l’interaction et de la par-
ticipation active de leurs consommateurs. L’ob-
jectif principal de cette analyse est de mesurer 
l’impact de la co-création avec les consomma-
teurs et autres stakeholders sur la performance 
de l’entreprise. Par la suite, la méthode quan-
titative a été adoptée, et s’est concrétisée par 
l’élaboration d’un questionnaire en ligne, pour 
mesurer l’importance perçue par les consom-
mateurs sur les interactions avec les marques. Il 
a été possible de comprendre comment les pro-
cessus sont utilisés, le plus souvent au niveau 
interne des organisations, malgré la plus grande 
préoccupation des marques à créer une proxi-
mité avec leurs consommateurs externes, à pro-
mouvoir leur participation pour infl uencer leurs 
stratégies commerciales. Malgré un échantillon 
plus petit au niveau de l’analyse quantitative, il 
a été possible de vérifi er la volonté manifestée 
par les répondants de participer aux processus 
de développement de produits ou de services, 
dans le contexte des secteurs d’intérêt.

Mots-clés: co-création, création de valeur, 
consommateur, innovation, réseaux sociaux.
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Introdução 
As organizações enfrentam novos desafi os 

com a evolução do mercado. Num contexto de 
evolução tecnológica e digital, as empresas es-
tão perante consumidores informados, e conec-
tados (PRAHALAD & RAMASWAMY, 2004b), 
pelo fácil acesso a informações e ferramentas 
que lhes permitem interagir uns com os outros. 
Num contexto competitivo, as marcas lutam 
pela retenção e proximidade das pessoas en-
quanto consumidores ou potenciais, tornando-
-se crucial procurar novas formas de compre-
ender as suas reais necessidades, alcançando 
informações como motivações que, através dos 
métodos de pesquisa tradicionais, poderiam ser 
mais difíceis de alcançar. A diferenciação tem 
resultado na procura de novas formas de cria-
ção de valor para um consumidor que, nos dias 
de hoje, está exposto a uma comunicação mais 
próxima e informal por parte das marcas que 
pretendem criar interações e experiências. O 
avanço tecnológico veio trazer grandes mudan-
ças ao consumo, e a forma como o consumidor 
tem acesso a novas formas de comunicação le-
vou a que as empresas começassem a criar valor 
através da interação (HARO, RUIZ, & CAÑAS, 
2014) - co-criação. Isto é um processo interativo 
de aprendizagem em conjunto (BALLANTYNE 
& VAREY, 2006), que permite perceber o que 
tem valor para o consumidor. As empresas po-
dem criar valor, quer em produtos ou serviços, 
envolvendo o consumidor ou outros stakehol-
ders no processo de compreensão dos proble-
mas, um processo que tende a criar a inovação 
(Ramaswamy, 2008). A inovação surge de algo 
que se constrói em grupo e permitir que o con-
sumidor faça parte desse processo co-criativo é 
entender que essa é a chave para a criação do 
“novo”, que irá trazer conceitos que defi nem as 
suas necessidades (SEYBOLD, 2009). 

A participação do consumidor torna-se ca-
da vez mais crucial, sendo importante para as 
empresas desenvolverem ferramentas onde os 
seus consumidores possam interagir e partilhar 
experiências (RAMASWAMY & GOUILLART, 
2010a). Por conseguinte, torna-se relevante 
medir a forma como os processos co-criativos 
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podem trazer valor para as empresas, tanto 
numa perspetiva de melhoramento do seu de-
sempenho como da sua notoriedade. As orga-
nizações procuram cada vez mais desenvolver 
estratégias de proximidade com o consumidor e 
outros stakeholders, quer seja através de even-
tos como através das redes sociais, que possi-
bilitam a criação de conteúdo onde o consumi-
dor interage, cria feedback e contribuiu para o 
melhoramento de serviços/produtos. As redes 
sociais têm vindo a alterar a interação das em-
presas com o consumidor (GALLAUGHER & 
RANSBOTHAM, 2010), onde estas procuram 
conhecer as reais necessidades do mesmo com 
o intuito de criar produtos/serviços melhor di-
recionados.  

Acredita-se que esse processo de co-criação 
possa vir a ser considerado uma vantagem com-
petitiva das empresas em relação à sua concor-
rência, podendo ser considerada uma estraté-
gia competitiva. O crescimento do mercado traz 
inúmeras empresas a competir pelo seu lugar 
na mente do consumidor, sendo que essa pre-
ocupação vem dar lugar à criação de um espa-
ço onde o consumidor e a marca têm liberdade 
para interagir um com o outro, onde se desen-
volvem insights que mais tarde podem ajudar 
na criação de novos produtos ou serviços (SAN-
DERS & STAPPERS, 2008). Essas interações 
resultam em momentos de partilha de emoções, 
experiências, e aspirações, que permitem que a 
marca conheça mais do que aquilo que o seu 
consumidor diz querer e, o mais importante, 
essa participação permite criar a proximidade 
e confi ança. Deste modo, procura-se neste pro-
jeto aprofundar o conceito de co-criação, dan-
do maior relevância aos processos co-criativos 
com o consumidor e stakeholders, junto de es-
pecialistas e organizações. Com o trabalho de 
investigação, pretende-se desenvolver novas 
conclusões que possam permitir a criação de 
uma estratégia comum a adotar nas empresas 
que procurem utilizar processos co-criativos na 
gestão das suas marcas. 

Contextualização
O paradigma da co-criação tem vindo ao 
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longo dos anos a ganhar mais relevância. Dos 
anos 70 até então, as pessoas, enquanto indiví-
duos com opiniões e motivações, têm tido infl u-
ência no desenvolvimento de Design (SANDERS 
& STAPPERS, 2008) e na gestão do Marketing. 
A forma como se pratica o Design tem vindo a 
ser alvo de constantes mudanças, desde como e 
quem deve participar no seu processo de desen-

volvimento (SANDERS & STAPPERS, 2008). 
Surgem conceitos como co-criação, um proces-
so que envolve criatividade de forma coletiva, e 
co-design, um momento específi co da co-cria-
ção onde designers e pessoas com diferentes 
competências trabalham de forma criativa no 
processo de desenvolvimento do Design, como 
podemos verifi car na fi gura 1. 

Figura 1. Papéis clássicos de u� lizadores, inves� gadores e designers no processo de design (à esquerda) e como eles estão emergindo no processo de co-
-designing (à direita). 
Fonte: Sanders e Stappers (2008).

Isto permite-nos refl etir quanto aos papéis 
de todos os profi ssionais envolvidos, com as cons-
tantes evoluções e trocas de tarefas no desenvol-
vimento de produtos e serviços (SANDERS & 
STAPPERS, 2008). Os consumidores estão mais 
informados, a interagir numa rede network, com 
maior poder de infl uência e voz ativa. As pesso-
as estão, em conjunto com as empresas, a criar 
constantemente valor para as mesmas (PRAHA-
LAD & RAMASWAMY, 2004b). Deparamo-nos 
com um panorama que passou de uma aborda-
gem centrada no utilizador e em desenhar pro-
dutos para o mesmo, para uma visão co-desig-

ning, onde o utilizador se torna parte integrante 
do processo (SANDERS & STAPPERS, 2008). Os 
conceitos de co-criação e co-design (como parte 
do processo de co-criação) crescem na área do 
Design participativo. De certo modo, esta evolu-
ção vem alterar os papéis dos intervenientes do 
processo de Design, tendo repercussões na edu-
cação e no contexto prático, alargando os domí-
nios de criatividade coletiva. 

A preocupação com a experiência que o con-
sumidor tem com produtos ou serviços ganha 
destaque por parte das empresas e não só. As 
organizações procuram proporcionar o envolvi-
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mento de todos os stakeholders que podem in-
fl uenciar direta ou indiretamente o que o consu-
midor perceciona. Esses stakeholders vão desde 
os fornecedores aos colaboradores, distribuido-
res, e outros que façam parte da cadeia de valor 
(RAMASWAMY & GOUILLART, 2010a). Existe 
uma maior capacidade de alcançar emoções e 
memórias se conseguirmos envolver as pessoas, 
se criarmos relações participativas, mais do que 
questionar diretamente, é compreender as ra-
zões por detrás da resposta (IND et al., 2013a). 
As empresas não exercem mais o poder de im-
pingir produtos ou serviços aos seus consumi-
dores (RAMASWAMY & GOUILLART, 2010b). 
O Marketing tradicional evoluiu para uma visão 
relacional, dando oportunidade a novos produ-
tos e mercados, e preocupando-se em criar re-
lações com o consumidor (MOZOTA, 2003). A 
importância de quebrar barreiras entre o con-
sumidor ou outros stakeholders e a empresa, 
permitindo olhar para além do que são as neces-
sidades, explorar mais do que está predito cul-
turalmente e, principalmente, focar na relação 
e na interação como meio para percebermos o 
consumidor e não apenas em dados estatísticos 
(IND, TREVAIL & FULLER, 2013a). Os consu-
midores são um conjunto de diversidade quanto 
às suas necessidades e interesses (FOURNIER 
& LEE, 2009), não devendo ser tomados como 
um grupo passivo. O método tradicional de co-
nhecer o consumidor, ao nível estatístico, perde 
importância face à incapacidade de permitir che-
gar às suas motivações, crenças e reais opiniões, 
trazendo infl uência ao paradigma do Marketing 
tradicional. Surge assim o Marketing relacional 
com uma visão centrada no consumidor e em 
proporcionar-lhe experiências, contrariamen-
te à visão do Marketing tradicional baseada na 
estratégia transacional que muitas organizações 
ainda adotam, preocupando-se apenas com o de-
sempenho e venda do produto ou serviço. Uma 
maior preocupação tem surgido em criar relações 
com o consumidor a longo prazo (GRONROOS, 
1994). Vargo e Lusch (2004) sugerem a evolução 
do Marketing de uma lógica onde o foco era a 
troca de bens tangíveis (bens produzidos) para 
uma abordagem de troca de bens intangíveis (co-

nhecimento, competências e processos) - onde a 
troca de processos e as relações são o ponto cen-
tral. A co-criação, como estratégia, está a ser cada 
vez mais adotada por inúmeras empresas, princi-
palmente com o consumidor (PILLER, VOSSEN, 
& IHL, 2012; RAMASWAMY & GOUILLART, 
2011). Vem dar resposta à necessidade de as em-
presas redefi nirem a criação de valor, tornando-a 
num processo participativo onde pessoas e em-
presas interagem para criar e desenvolver signi-
fi cado (IND & COATES, 2013). As atividades de 
co-criação de valor representam uma estratégia 
crucial no que diz respeito a processos de inova-
ção e conseguir vantagem competitiva no mer-
cado (KUMAR et al., 2010). Permite a criação 
de valor através da capacidade de envolvimento 
dos consumidores no desenvolvimento de novas 
interações, resultando em experiências e novas 
oportunidades de crescimento para a empresa 
(RAMASWAMY & GOUILLART, 2011). Isso não 
desvaloriza a difícil aceitação que os processos 
co-criativos têm enfrentado, a co-criatividade 
só é possível se alguém acreditar que todos nós 
somos criativos, o que, num contexto empresa-
rial, é por vezes difícil (SANDERS & STAPPERS, 
2008). O conceito de co-criação de valor surge 
como uma resposta às alterações económicas, à 
mudança dos hábitos de compra do consumidor 
e, principalmente, a uma nova realidade mar-
cada pela internet e os meios sociais (KUMAR 
et al., 2010). O papel do consumidor sofreu até 
então uma evolução, passando de passivo a uma 
participação ativa, de isolado a conectado com o 
mundo, de ignorante para informado, com aces-
so a inúmeras informações, comprometendo as 
suas tomadas de decisão (PRAHALAD & RA-
MASWAMY, 2004a). A co-criação vem dar lugar 
à interação entre os indivíduos, do nível interno 
da organização até aos stakeholders externos, 
principalmente consumidores, sendo o foco da 
gestão criar plataformas de envolvimento, espa-
ços e ferramentas tecnológicas para promover o 
diálogo do qual também fará parte e, a função da 
gestão, torna-se a de facilitadora do processo de 
transformação (RAMASWAMY & GOUILLART, 
2011). A co-criação não se defi ne apenas num es-
paço de natureza interativa, nem apenas numa 
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oportunidade para a empresa (IND et al., 2013b), 
defi ne-se pela criatividade que se constrói coleti-
vamente, pressupondo a criação de algo novo que 
advém da interação e troca de ideias entre os indi-
víduos de uma estrutura social (IND et al., 2013a). 
Ind et al., (2013b), na sua defi nição de co-criação, 
expõem a necessidade de os stakeholders senti-
rem-se parte de algo e de socializarem. Dessa co-
nexão com consumidores ou outros stakeholders, 
estes podem ter a oportunidade de ver as suas 
experiências melhoradas no futuro (RAMASWA-
MY, 2014). Enquanto empresa, conseguimos que-
brar barreiras permitindo o envolvimento com os 
consumidores/stakeholders, reduzindo a distân-

O QUE NÃO É CO-CRIAÇÃO O QUE É CO-CRIAÇÃO

Foco no consumidor;

Consumidor tem sempre razão;

Proporcionar uma boa qualidade de serviço;

Permitir a customização em massa da oferta;

Transferir atividades da empresa para o consu-
midor, como self-service;

Consumidor como um gestor de produto ou 
co-designing produtos e serviços;

Variedade de produtos;

Pesquisa de mercado;

Experiências de teste;

Inovação de novos produtos ou serviços surge 
da demanda.

Valor criado pelo consumidor e empresa,
não sendo algo criado pela empresa para
agradar o consumidor;

Permitir ao consumidor co-construir a 
experiência de serviço adequado;

Juntar defi nição e solução do problema;

Criar um ambiente de experiência onde os 
consumidores possam ter um diálogo ativo
e co-construir experiências personalizadas;

Variedade de experiências;

Diálogo contínuo;

Inovar ambientes de experiências para novas
experiências de co-criação.

cia e estando próximos da realidade de como as 
pessoas vivem e se conectam (IND et al., 2013a). 
Co-criar não se limita ainda à personalização de 
produtos ou serviços (IND et al., 2013a; PRAHA-
LAD & RAMASWAMY, 2004a), implica uma in-
teração - física ou online - entre stakeholders e a 
marca, onde se discutem ideias e se conhecem as 
necessidades e preferências (IND et al., 2013a), o 
que se torna crucial é a experiência proporciona-
da (PRAHALAD & RAMASWAMY, 2004a), sendo 
que o consumidor está a criar valor não só para 
si mesmo mas para outros indivíduos (IND et al., 
2013b). A tabela 1 permite-nos desmistifi car aqui-
lo que é e o que não é co-criação.

Tabela 1: O conceito de co-criação
Fonte: Prahalad e Ramaswamy (2004b).

Os próprios colaboradores querem também 
ser ativos, devendo a organização incrementar 
a partilha de conhecimento ao nível corporati-
vo, promovendo a produtividade e consequen-
temente a inovação (RAMASWAMY, 2014). A 

co-criação implica a participação da empresa, 
além de proporcionar a experiência ela é parcei-
ra dentro da comunidade (IND et al., 2013a). A 
capacidade de abertura para juntar profi ssionais 
de diversas áreas, que trazem conteúdos especí-
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fi cos, e diferentes stakeholders que estão dispos-
tos a partilhar a sua experiência com o produto/
serviço no seu dia a dia (IND et al., 2013a). É 
fulcral, por parte da empresa, a capacidade de 
ouvir a aceitar diferentes opiniões, ser liberal, 
ter mente aberta no sentido de não julgar, visto 
que a co-criação requer envolvimento emocional 
que leve os participantes a conhecerem-se me-
lhor e a enriquecerem o seu conhecimento (IND 
et al., 2013a). Todas as partes disponibilizam o 
seu tempo porque acreditam que as suas opini-
ões têm valor e serão tidas em consideração. Por 
mais que um processo co-criativo tenha determi-
nado objetivo, não deve ser instrumentalizado e 
manipulado (IND et al., 2013a). Os gestores de-
vem procurar melhorar a qualidade das experi-
ências de co-criação, desenvolvendo infraestru-
turas que facilitem a interação entre a empresa e 
os indivíduos, inovando os ambientes de experi-
ências, conseguindo assim melhores resultados 
da co-criação (PRAHALAD & RAMASWAMY, 
2004a). Para os stakeholders é uma oportuni-
dade de verem as suas experiências melhoradas, 
refl etindo-se em valor económico e psicológico 
(RAMASWAMY & GOUILLART, 2010a). É cru-
cial ter alguns aspetos em consideração quando 
falamos em co-criação. Os consumidores e ou-
tros stakeholders têm de ter a garantia de que a 
sua participação resultará em valor, psicológico 
ou económico (RAMASWAMY & GOUILLART, 
2010a). A co-criação vem permitir a criação de 
valor através de interações colaborativas quer a 
nível interno quer externo (FROW, NENONEN, 
PAYNE, & STORBACKA, 2015). A co-criação 
vem trazer uma nova realidade, excluindo o con-
trolo total da organização na criação de valor, 
centra-se agora em compreender o que leva os 
consumidores a colaborar uns com os outros pa-
ra conhecer as suas necessidades e, numa pers-
petiva corporativa, como a empresa pode agir 
promovendo ferramentas de co-criação (IND & 
COATES, 2013).

Torna-se imprescindível olhar para a inova-
ção, perceber aquilo que as pessoas procuram e 
quais as suas necessidades, sendo esse o cami-
nho para alcançá-la num mercado onde cada 
vez mais as empresas precisam de se diferenciar 

(IND et al., 2013a). O surgimento da internet, a 
adesão crescente às plataformas de meios sociais, 
tornam-se promotores na evolução dos proces-
sos de inovação (DVORAK, 2013). Desde os úl-
timos 10 anos as pessoas têm procurado estabe-
lecer um equilíbrio entre aquilo que consomem 
de forma passiva e a capacidade para escolherem 
as experiências criativas com as quais se querem 
envolver (SANDERS, 2006). Deve ser da preocu-
pação de todas as organizações que pretendam 
diferenciar-se num mercado competitivo, consi-
derando a interação dos stakeholders externos 
como parte integrante e condutora do processo 
de inovação (SINGHAL & YERPUDE, 2018). As 
comunidades de marca surgem como resposta a 
uma necessidade de proximidade e diálogo com 
o consumidor, onde estes e outros stakeholders
partilham ideias e informações úteis, emergindo 
o acesso e o diálogo entre empresa e participan-
tes (HATCH & SCHULTZ, 2010). As comunida-
des de marca representam um espaço onde se 
criam relações entre consumidores, marcas e 
outros membros da comunidade (MCALEXAN-
DER, SCHOUTEN, & KOENIG, 2002). Uma 
comunidade de marca deve ter como propósito 
responder às necessidades das pessoas que de-
la fazem parte, podendo esse facto incremen-
tar a fi delização e lealdade. Essas necessidades 
não se tratam apenas de questões de status ou a 
criação de identidade por seguir uma marca, vai 
para além de necessidades sociais (FOURNIER 
& LEE, 2009). Permitir partilhar informação, 
fazendo com que essa circulação de ideias/opi-
niões aumente a transparência das empresas por 
detrás das marcas (MUNIZ & O’GUINN, 2001). 
A organização tem de procurar adaptar-se a esta 
estratégia, comprometendo-se, envolvendo-se e 
dando suporte à comunidade de marca, para as-
sim ser uma estratégia de sucesso (FOURNIER 
& LEE, 2009), sendo o grande propósito dos ges-
tores e colaboradores acompanhar as platafor-
mas de envolvimento numa perspetiva de com-
preender o que está na origem das experiências 
com a marca (RAMASWAMY & OZCAN, 2016). 
A tecnologia veio possibilitar a inclusão das co-
munidades e, com a internet, surgem mais opor-
tunidades de co-criação de valor. Quanto mais 
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informação resultar das interações, melhor de-
senvolvidas terão de ser as plataformas de envol-
vimento, garantindo que os insights sejam sig-
nifi cativos às partes envolvidas (RAMASWAMY, 
2014). As redes sociais surgem como intermediá-
rios que permitem a transparência e diálogo entre 
consumidor (e outros stakeholders) e empresa, 
onde existe uma maior oportunidade de acesso 
à participação, permitindo que se estabeleçam 
processos de co-criação digital de produtos, ser-
viços e até experiências (POTTS et al., 2008). O 
ambiente de redes sociais proporciona aos con-
sumidores variadas formas de aprender, onde os 
indivíduos podem partilhar os seus recursos, tra-
balho, através de imagens e vídeos e dessa parti-
lha, poderá resultar em feedback de outros com 
conhecimento e experiência (ZAGLIA, 2013). 
Estas podem incrementar insights que permitem 
à organização explorar oportunidades num con-
texto de inovação, complementando a sua vanta-
gem competitiva e a descoberta das reais neces-
sidades do consumidor (SINGHAL & YERPUDE, 
2018). As empresas devem adaptar as estratégias 
de meios sociais ao valor que o consumidor espe-
ra e procura, incrementando métodos que per-
mitam capturar aquilo que o consumidor quer 
de retorno, promover o diálogo e a participação 
(BAIRD & PARASNIS, 2011). Os consumidores 
têm de estar motivados para participar nas ati-
vidades de co-criação e, consequentemente, as 
empresas precisam reconhecer a importância de 
compreender as motivações que levam ao desejo 
de participar (DVORAK, 2013).

Objetivos
O principal objetivo do presente estudo con-

siste em compreender o contexto dos processos 
co-criativos com o consumidor de uma perspe-
tiva das marcas ou organizações por detrás das 
mesmas. Para tal, adota-se um conjunto de prá-
ticas metodológicas para assim compreender o 
conceito e as suas vertentes quer ao nível prático 
das marcas, quer ao nível de profi ssionais liga-
dos à área de estudo que tenham também uma 
experiência prática com o conceito. Além disso, 
a perspetiva das pessoas enquanto consumidores 
de marcas torna-se um aspeto importante a ter 

em conta no que respeita à interação que possam 
estabelecer com as mesmas. 

Deste modo, procura-se assim avaliar a im-
portância das interações entre marcas e consu-
midores e, num contexto de processos co-cria-
tivos, propõe-se compreender as dimensões do 
conceito, identifi car tipos de processos que as 
empresas possam estar a promover, medindo o 
impacto das estratégias co-criativas com o con-
sumidor no desenvolvimento das empresas ou 
marcas. Além disso, procura-se compreender a 
co-criação no contexto da inovação e como é que 
pode impulsionar a vantagem competitiva no 
mercado, e, no âmbito dos efeitos negativos dos 
processos co-criativos, pretende-se identifi car os 
eventuais riscos associados.

Metodologia
A metodologia proposta seguirá  uma abor-

dagem mista, qualitativa e quantitativa, que 
permite uma recolha de dados que resultará  em 
informaç ã o quantitativa (numé rica) e qualitati-
va (informaç ã o de texto, palavras) (CRESWELL, 
2003; BRYMAN, 2012; SAUNDERS, LEWIS 
& THORNHILL, 2009; DAYMON & HOLLO-
WAY, 2010; OLIVEIRA, 2012). A junç ã o de 
uma pesquisa que se centra na compreensã o das 
experiê ncias dos participantes, focada no proces-
so, com uma pesquisa que procura explicaç õ es 
causais e com o foco nos resultados (DAYMON 
& HOLLOWAY, 2010). A escolha da pesquisa de 
mé todos mistos resume-se a um maior espaç o 
de tempo que permite abordar ambas as meto-
dologias, justifi cada pela vontade de seguir a es-
trutura da pesquisa quantitativa e a fl exibilidade 
da qualitativa (CRESWELL, 2003; DAYMON & 
HOLLOWAY, 2010). Distintas no que diz respeito 
à  natureza dos dados recolhidos, numé ricos ver-
sus nã o-numé ricos que exigem a sua organizaç ã o 
em categorias (SAUNDERS et al., 2009). Por um 
lado, uma pesquisa tida como o modo tradicional 
de recolha de dados que segue uma determinada 
estrutura de processos e regras e, por outro lado, 
uma pesquisa qualitativa que permite uma maior 
criatividade e inovaç ã o (CRESWELL, 2003). A 
metodologia mista segue procedimentos concor-
rentes, onde ambas as recolhas de informaç ã o 
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(qualitativa e quantitativa) sã o realizadas ao mes-
mo tempo, interpretando os resultados simulta-
neamente (DAYMON & HOLLOWAY, 2010). A 
importâ ncia em conjugar mú ltiplos mé todos de 
pesquisa, em detrimento da utilizaç ã o ú nica do 
questioná rio numa pesquisa quantitativa, que é  o 
mais frequente (SAUNDERS et al., 2009). 

Na abordagem de Creswell (2003), a pesqui-
sa qualitativa segue a linha de pensamento do 
Construtivismo, onde o método de investigação 
deve ter o foco na visão do participante quanto 
ao tema em questão, conduzindo a interação com 
questões abertas que permitem ao investigador 
ter uma melhor compreensão daquilo que é dito. 
Este tipo de questões é frequentemente utilizado 
em entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 
2003). A pesquisa qualitativa reconhece as pro-
priedades sociais como resultado de interações 
sociais, sendo o objetivo do investigador inter-
pretar aquilo que são as visões dos outros in-
divíduos (CRESWELL, 2003), adotando uma 
abordagem indutiva, preocupando-se com o 
contexto do estudo (DAYMON & HOLLOWAY, 
2010). A pesquisa qualitativa resulta em dados 
não-numéricos, devendo ser analisados e com-
preendidos (SAUNDERS et al., 2009).  O método 
de recolha de informação proposto neste estudo 
é a entrevista, considerado o mais utilizado den-
tro da pesquisa qualitativa (CASSELL, SYMON, 
& KING, 2014; BRYMAN, 2012). Na entrevista, 
os participantes têm a oportunidade de explorar, 
tendo tempo para formular e desenvolver as suas 
respostas (DAYMON & HOLLOWAY, 2010), re-
sultando numa melhor perceção quanto ao que o 
entrevistado pensa (OLIVEIRA, 2012). Mais es-
pecifi camente, propôs-se a realização de entre-
vistas semiestruturadas que, caracterizando-se 
pelas questões gerais propostas à sua realização, 
pode variar na sua sequência e permite que o 
entrevistador aborde ou estenda questões con-
soante o interesse em determinados pontos da 
resposta que pareçam signifi cativos (BRYMAN, 
2012). As entrevistas semiestruturadas seguem 
um guião desenvolvido apenas com o intuito de 
ser um condutor que garante a recolha de infor-
mação sobre tópicos similares dentro de todas as 
participações (DAYMON & HOLLOWAY, 2010).

Nesta fase de pesquisa propôs-se assim a re-
alização de entrevistas com gestores ou diretores 
de Marketing de empresas, com o intuito de ave-
riguar possíveis processos co-criativos e, entre-
vistas a profi ssionais na área da co-criação ou que 
utilizem a co-criação como parte de um processo. 
As empresas interessadas centram-se no setor da 
comunicação, moda e bebidas. A natureza das en-
trevistas pretendida é primeiramente presencial, 
apesar dos recursos de tempo e monetários, per-
mite uma melhor leitura de sinais que refl etem a 
compreensão das questões e permite a troca de 
expressões que podem fortalecer a comunicação 
(BRYMAN, 2012). No caso de indisponibilidade, 
a entrevista pode seguir-se por videochamada 
que, semelhante à entrevista telefónica, apesar 
da incapacidade de criar envolvimento com o 
entrevistado, permite um maior controlo no de-
correr da recolha de dados (BRYMAN, 2012) e, 
no caso de pessoas com pouca disponibilidade, 
torna-se um incentivo à participação, pela pre-
ferência deste meio (DAYMON & HOLLOWAY, 
2010). Inicialmente, o primeiro contacto com os 
possíveis participantes seguiu-se por LinkedIn 
ou, quando possível, por e-mail, onde foi envia-
da uma mensagem de convite à participação com 
a carta de apresentação do projeto anexada. Na 
véspera de cada entrevista agendada foi enviado 
um formulário de consentimento aos participan-
tes que seria assinado por ambos os intervenien-
tes antes do começo da entrevista. Importante 
realçar que a cópia do documento foi devolvida 
aos participantes por digitalização.

O início de cada entrevista é marcado por uma 
breve apresentação do investigador, do projeto 
de investigação e da estrutura da entrevista. Foi 
desenvolvido um protocolo de entrevista, tanto 
para as destinadas aos profi ssionais de marcas 
como para as entrevistas destinadas aos profi s-
sionais na área da co-criação, que serve de guião 
para o investigador quanto às ações importantes 
na véspera e no começo da entrevista. Ambas as 
entrevistas são compostas por 11 questões aber-
tas, que se refl ete numa maior capacidade de ex-
plorar determinadas áreas e, oferece uma maior 
liberdade de resposta ao entrevistado que não 
está dependente de respostas pré-determinadas 
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(BRYMAN, 2012), sendo que no caso dos profi s-
sionais de empresas pode estender-se a 15 ques-
tões tendo em conta a validação da experiência 
em processos co-criativos com o consumidor.

Na pesquisa qualitativa, quando seleciona-
mos a amostra, devemos ter garantida a vontade 
dos participantes em partilhar as suas experiên-
cias (DAYMON & HOLLOWAY, 2010). A amos-
tra, nas duas vertentes da pesquisa qualitativa, 
pressupõe uma amostra não probabilística, sele-
cionada de forma não aleatória, refl etindo-se em 
diferentes probabilidades de seleção das unida-
des do universo proposto (BRYMAN, 2012). Na 
pesquisa qualitativa, a amostra tende a ser de 
pequenas dimensões (DAYMON & HOLLOWAY, 
2010; Oliveira, 2012), focando-se nos participan-
tes que podem ser os adequados ao estudo e na 
sua capacidade de acrescentar informação rele-
vante que permite criar novos insights (DAYMON 
& HOLLOWAY, 2010). No caso dos profi ssionais 
de marcas, a amostra foi por conveniência, pela 
escolha se traduzir naquilo que parece mais fácil 
obter em termos de participações (SAUNDERS 
et al., 2009), sendo que a escolha das marcas de-
veu-se à facilidade de contacto, quer através de 
e-mail, quer através do contacto pessoal com as 
pessoas dos departamentos de Marketing atra-
vés do LinkedIn, não descuidando a avaliação da 
marca quanto à sua presença online e respetivo 
investimento na interação com o consumidor, 
nomeadamente através das plataformas online. 

No caso dos profi ssionais na área da co-cria-
ção, a amostra foi propositada, tendo em conta 
a seleção dos indivíduos com base na sua expe-
riência que irá contribuir na resposta das ques-
tões da pesquisa (BRYMAN, 2012), procurando 
aquele que melhor se adequa aos objetivos do 
estudo (SAUNDERS et al., 2009). Com efeito 
snowball, resultante da seleção de um grupo pe-
queno de participantes com relevância na área 
de pesquisa e que, tornam-se intermediários de 
outros com características importantes para a 
pesquisa (BRYMAN, 2012), podendo vir a ser 
uma solução quando se torna difícil identifi car 
pessoas tidas como ideais dentro do universo 
pretendido (SAUNDERS et al., 2009; DAYMON 
& HOLLOWAY, 2010). A amostra por snowball 

resulta na participação de um indivíduo por in-
termédio de outro participante (DAYMON & 
HOLLOWAY, 2010). A seleção dos participantes 
teve em conta a experiência no desenvolvimento 
de processos co-criativos com empresas clien-
tes e, ainda, ligação ao contexto académico que 
pudesse contribuir com uma perspetiva teórica 
sobre as abordagens da co-criação. Em ambos 
os casos, a amostra pressupõe um conjunto de 7 
participantes em cada tipo de entrevistas, sendo 
um desafi o na pesquisa qualitativa a escolha da 
mesma visto que deve ser considerada sufi ciente 
quando a teoria ao longo das entrevistas começa 
a ser saturada (BRYMAN, 2012).

Creswell (2003), introduz a linha de pen-
samento do Pós-positivismo quando se trata de 
pesquisa quantitativa. O autor sugere a natureza 
científi ca associada e a fi losofi a determinista com 
base na abordagem de que as causas determinam 
os efeitos. O foco nesta linha de pensamento está 
na capacidade de desenvolver dados numéricos 
sobre o comportamento dos indivíduos, resul-
tantes de processos de observação e medição. A 
pesquisa quantitativa exige o tratamento dos da-
dos para assim tornarem-se úteis, analisando e 
interpretando-os (SAUNDERS et al., 2009).

Numa segunda fase da metodologia propôs-
-se assim a realização de um questionário, sen-
do o método de recolha de dados mais utilizado 
(SAUNDERS et al., 2009), auto-preenchido, que 
se refl ete na ação individual de resposta (BRY-
MAN, 2012), online através do Google Forms 
que, como plataforma de pesquisa, oferece uma 
maior panóplia de oportunidades de tornar 
o questionário mais interessante (BRYMAN, 
2012). A condição de que todos os inquiridos 
respondem a um conjunto de questões idênticas, 
permite tornar o método de recolha de dados 
mais efi ciente de uma larga amostra (SAUN-
DERS et al., 2009). Este foi desenvolvido com o 
intuito de medir a infl uência da interação e expe-
riência com as marcas. Antes de ser partilhado, 
foi desenvolvido um pré-teste com 10 pessoas, 
que tinha o objetivo de identifi car possíveis in-
compreensões ou problemas ao longo do ques-
tionário, garantido o correto funcionamento do 
instrumento de pesquisa (BRYMAN, 2012). O 



18
BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021

questionário representa apenas uma oportuni-
dade de recolha de informação aos inquiridos, o 
que exige esforço no seu planeamento e precisão 
quanto ao que queremos analisar deles para que 
possamos com essa recolha de dados responder 
às questões da investigação (SAUNDERS et al., 
2009). Com isto, torna-se crucial testar numa 
fase piloto, que permite redefi nir o questioná-
rio, eliminando complicações futuras quanto às 
respostas e quanto à análise (SAUNDERS et al., 
2009). No início do questionário é feita uma bre-
ve apresentação do tema e intuito do método de 
recolha, como ponto de partida para clarifi car os 
inquiridos quanto à necessidade de completarem 
o questionário (SAUNDERS et al., 2009), e ainda 
é fornecido o contacto do investigador para ques-
tões adicionais, assim como o agradecimento pe-
la participação.

O questionário é composto por 19 questões 
dentro de cinco categorias: identifi cação do par-
ticipante, afi nidade com marcas, interação mar-
ca e consumidor, experiência e participação ati-
va do consumidor, e interação nas redes sociais, 
como podemos verifi car na tabela 3. Ao longo do 
questionário podem ser encontradas questões 
com opção de escolha múltipla, onde são apre-
sentadas ao inquirido listas de respostas, sendo 
todas possíveis de selecionar (SAUNDERS et al., 
2009). O questionário apresenta algumas ques-
tões de categoria, que apenas permitem ao inqui-
rido selecionar aquela que representa a sua opi-
nião e, ainda, é possível identifi car a utilização de 
questões de classifi cação, muito utilizadas para 
medir opiniões (SAUNDERS et al., 2009), utili-
zando escalas de Likert, nomeadamente através 
de cinco itens: “nunca”, “raramente”, “às vezes”, 
“frequentemente” e “sempre”; “ nada importan-
te”, “pouco importante”, “importante”, “muito 
importante” e “extremamente importante”; ou 
uma escala de 1 a 7, em que 1 representa “nada 
importante” e 7 “extremamente importante”. 

A escala de Likert mede a intensidade de sen-
timentos relativos a uma determinada parte do 
estudo, como um indicador múltiplo (BRYMAN, 
2012). Questões fechadas são predominantes no 
questionário desenvolvido que, além de propor-
cionarem uma melhor análise e comparação de 

respostas, permitem uma resposta mais rápida 
e fácil de completar por parte do inquirido, ape-
sar da possível perda de alguma espontaneidade 
nas respostas (BRYMAN, 2012). Existe apenas 
uma questão aberta que, apesar de requerer um 
maior esforço, permite uma maior liberdade de 
resposta (BRYMAN, 2012), quando aquilo que 
se pretende é uma resposta mais detalhada e 
compreender o que está na mente do inquirido 
(SAUNDERS et al., 2009). O questionário dispõe 
ainda de questões matrix, que permite a recolha 
de respostas a mais do que uma questão simul-
taneamente (SAUNDERS et al., 2009). Uma das 
questões propostas (questão 12) foi adaptada do 
estudo realizado por Dvorak (2013), que propõe 
um conjunto de atividades possíveis em platafor-
mas online que indicie à participação em proces-
sos co-criativos por parte dos indivíduos.

Na pesquisa quantitativa, a amostra tende 
a ser de larga escala (DAYMON & HOLLOWAY, 
2010; OLIVEIRA, 2012). A amostra proposta 
nesta fase de investigação foi não probabilística 
por conveniência, pela capacidade de identifi car 
potenciais participantes ao estudo (DAYMON & 
HOLLOWAY, 2010), representando um total de 
167 inquiridos. A distribuição do questionário 
pressuponha indivíduos entre os 14 e 65 anos e, 
pela sua natureza online, pressupunha-se a utili-
zação da Internet como condição para o público-
-alvo. O efeito snowball por parte dos inquiridos, 
através da partilha do link do questionário no seu 
núcleo de conhecidos.

Análise das entrevistas a profi ssionais ou 
investigadores na área da co-criação

O consumidor deve ser visto como uma par-
te integrante da marca, como um co-criador que 
participa no processo de desenvolvimento da 
mesma, e que permite olhar para eles como pes-
soas que têm necessidades e não apenas desejos. 
A proximidade com os consumidores é fulcral 
com uma base relacional forte e duradoura. Os 
métodos de compreensão das pessoas enquan-
to consumidores/utilizadores são cada vez mais 
num contexto qualitativo, onde existe uma ob-
servação e acompanhamento. Existe um maior 
investimento na co-criação ao nível interno das 
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organizações, numa perspetiva de resolução de 
problemas ou mesmo na criação de algum pro-
duto interno. A transparência e criatividade no 
processo são pontos importantes da co-criação, 
além de que deve ser um mindset da organiza-
ção. A co-criação pressupõe a junção de ideias e 
conhecimentos diferentes que, organizados com 
um determinado objetivo, constroem algo tra-
zendo benefícios como a redução de risco. Mas 
para que seja possível, a defi nição do problema 
e a contextualização dada às pessoas que fazem 
parte do processo são pontos essenciais para que 
não resulte em consequências negativas, assim 
como a criação do espaço seguro que leve as pes-
soas a participar abertamente. 

A criação de valor deve ser ainda uma condi-
ção para o processo co-criativo, sendo que ape-
nas é possível se houver uma estrutura adequada 
para o seu desenvolvimento e alcance dos obje-
tivos. Essa estrutura vem desde a cultura da em-
presa, se esta está realmente preparada para co-
-criar com as pessoas, sejam elas consumidores 
internos ou externos. As vantagens do processo 
são visíveis para ambas as partes, à organização 
permite uma maior proximidade com o seu con-
sumidor que, num ambiente criativo desvenda 
mais sobre si, resultando em insights valiosos 
para a empresa que tendo em conta os mesmos 
cria ou melhora produtos ou serviços, ou até me-
lhoramentos ao nível do funcionamento interno. 

A inovação requer um processo co-criativo, 
mas é importante reter a necessidade de valor 
para o mercado para que assim seja inovação. A 
ideia de interdisciplinaridade, a convergência de 
ideias diferentes vindas de diversas experiências 
do mundo, competências, enriquecem o pro-
cesso. Apesar de que ter ideias não é de todo o 
ponto essencial, ter sim ideias que respondem a 
um objetivo inicial e que posteriormente são con-
duzidas e construídas de forma a que se chegue 
a uma solução. A experiência proporcionada ao 
consumidor vem como resposta a uma mudança, 
a uma evolução que obriga as organizações a tor-
narem as suas marcas mais próximas dos valores 
do seu consumidor, a partilharem momentos, a 
construírem uma relação emocional porque o 
consumidor tem acesso a todo o conteúdo infor-

macional de produtos ou serviços, opiniões às 
quais irá ter consideração nas suas decisões de 
compra. As marcas têm de se tornar mais huma-
nas para que seja possível criar confi ança e, para 
que seja possível têm de conhecer melhor quem 
está do outro lado como consumidor ou utiliza-
dor da marca. No que respeita ao nível académi-
co, a co-criação, assim como outros processos 
criativos, carecem de reconhecimento e apesar 
da consciencialização, a nível prático ainda terá 
de conquistar lugar para que seja exercida.  

Análise das entrevistas a profi ssionais das 
marcas

O Marketing, como área ao nível interno de 
uma organização, acompanha o consumidor e 
procura conciliar aquilo que são as suas expecta-
tivas e os valores da marca ou empresa, permitin-
do uma identifi cação por parte das pessoas que 
mais tarde se tornam fi delizadas. O consumidor 
é o foco das estratégias das organizações ou mar-
cas que detém, sendo extremamente importante 
o interesse em conhecer mais e melhor as pes-
soas que fazem parte desse grupo que têm mais 
peso sobre estratégias de negócio. Compreender 
o consumidor, ouvi-lo, tornam-se ações cruciais 
para o desenvolvimento da marca. Para conhe-
cer o consumidor, os métodos quantitativos con-
tinuam a ter um lugar predominante, apesar do 
investimento cada vez maior em acompanhar as 
pessoas, estando mais próximas das mesmas e da 
sua jornada, ouvir as suas reais opiniões e permi-
tir a sua participação mais ativa sobre determi-
nados assuntos, produtos ou serviços. 

A evolução digital e nomeadamente as pla-
taformas sociais, vieram facilitar o processo de 
envolvimento do consumidor com a marca. Essa 
participação ativa do consumidor, a facilidade 
que este tem em interagir com as marcas e dar 
a sua opinião leva, em alguns casos, ao melho-
ramento ou criação de novos produtos que, aos 
olhos da marca surgem como oportunidades de 
negócio pela demanda dos seus consumidores. 
Existe um grande foco, nesta questão de infl u-
ência do consumidor, no melhoramento de pro-
dutos ou serviços ou mesmo conteúdos que, face 
à intervenção das pessoas consumidoras, tor-
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nam-se mais direcionados a esse grupo. O focus 
group é ainda um dos métodos qualitativos mais 
utilizado para ter acesso a reações sobre produ-
tos ou serviços, o que se distancia de um processo 
co-criativo. 

Num contexto competitivo, o consumidor 
tem acesso a inúmeras informações e aquilo que 
pode levar a considerar a marca está na base 
da experiência que esta proporciona, a relação 
emocional que promove que cria confi ança. A 
marca tem de acompanhar as pessoas ativamen-
te, estar atenta às tendências de consumo para 
assim poder evoluir paralelamente. Esse acom-
panhamento pode ser a chave para a criação de 
algo novo que advém de um reconhecimento de 
necessidades. As redes sociais, apesar da grande 
exposição que oferece, pode efetivamente trazer 
consequências negativas resultantes de críticas, 
pelo seu alcance a um elevado número de utiliza-
dores que são eles também consumidores aten-
tos e que utilizam opiniões terceiras para cons-
truir as suas próprias opiniões, infl uenciando 
tomadas de decisão. Para tal, a monitorização e 
construção de conteúdo que se identifi que com 
os consumidores são aspetos importantes no que 
respeita à gestão destas plataformas sociais. A ní-
vel corporativo existe um investimento quanto a 
uma cultura mais próxima do consumidor, onde 
todos compreendem a necessidade de acompa-
nhamento.

Análise do questionário
No âmbito de marcas com que as pessoas 

podiam identifi car-se, pudemos constatar um 
maior número de respostas no setor de moda, 
seguindo-se com maior incidência no setor das 
tecnologias. A forma como as pessoas se identi-
fi cam com a marca é representada pela compra 
dos seus produtos ou serviços na grande maioria 
das pessoas inquiridas, seguindo-se pela sua ex-
pressão nas redes sociais ao seguir a página da 
marca. A qualidade e funcionalidade dos produ-
tos ou serviços da marca é um fator de extrema 
infl uência na avaliação da mesma, sendo que a 
preocupação em satisfazer o consumidor é ain-
da relevante para aquilo que pensa da marca. As 
pessoas reconhecem a importância da interação 

entre marcas e consumidores, sendo justifi cada 
pela oportunidade de melhorar os produtos ou 
serviços prestados para a maioria das pessoas, 
sendo ainda relevante a envolvência gerada, uma 
maior proximidade com o seu consumidor que 
permite conhecê-lo melhor e conhecer as suas 
necessidades. Uma parte considerável de pesso-
as nunca se envolveu em atividades com marcas, 
experiência ou participação ativa no desenvolvi-
mento de produtos ou serviços de uma marca. As 
redes sociais apresentam-se como um dos meios 
mais frequente pelo qual as pessoas estabelecem 
interação com as marcas ou participam em ativi-
dades com as mesmas. Uma das atividades com 
maior incidência refere-se ao contacto do apoio 
ao cliente sobre problemas com os produtos ou 
serviços da marca, num conjunto de diferentes 
atividades sugeridos no questionário. As pessoas 
revelam um maior interesse na participação do 
desenvolvimento de algum produto ou serviço em 
setores como calçado e vestuário essencialmen-
te. O setor de produtos alimentares é ainda uma 
área que revela alguma predisposição para o en-
volvimento no processo, havendo uma forte pre-
disposição na participação no desenvolvimento 
de produtos ou serviços, quer seja online através 
de comunidades de marca ou redes sociais, quer 
seja offl  ine como eventos ou sessões promovidas 
pela marca, representando este meio uma maior 
percentagem.

As pessoas estão mais predispostas a parti-
cipar no desenvolvimento de um produto ou ser-
viço mediante a oferta de produtos ou serviços 
da marca e, ainda, através de uma recompensa 
monetária associada a esse envolvimento no pro-
cesso. Quanto ao termo “co-criação”, existe uma 
perspetiva de se criar algo em conjunto. No que 
respeita às redes sociais, a razão para seguirem 
uma marca está assente na ideia de se manterem 
atualizados quanto lançamentos de produtos ou 
serviços da marca, sendo que o facto de ser já 
cliente da marca pode condicionar a que se tor-
ne seguidor da marca, além de poderem usufruir 
de descontos. O principal fator para avaliação 
de uma marca nas redes sociais prende-se com 
a rápida capacidade de respostas das marcas a 
questões colocadas pelos seus seguidores, além 
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da preocupação que estas têm e mostram em ou-
vi-los. O conteúdo das publicações é também um 
fator infl uenciador na avaliação de uma marca 
nas suas páginas redes sociais. A interação que as 
pessoas têm com as marcas é essencialmente ex-
pressada pelo “gosto” em publicações nas redes 
sociais, havendo também uma elevada adesão a 
passatempos desenvolvidos pelas marcas.

Limitações
Ao longo da investigação foram considera-

das algumas limitações que difi cultaram o de-
senvolvimento do objetivo do estudo, levando 
a pequenas reformulações. Uma das primeiras 
limitações teve por base o acesso a diretores de 
Marketing ou gestores de marcas no setor de 
moda, estabelecido como o setor principal a ser 
analisado no que respeita a experiência em pro-
cessos co-criativos com o consumidor. A falta de 
resposta após tentativas de contacto impossibi-
litou a especifi cidade da investigação num con-
texto de testemunho das marcas, levando a uma 
abertura a diferentes setores consoante a partici-
pação demonstrada pelas entidades contactadas. 

Outra limitação sentida ao nível da recolha 
de dados esteve presente ao longo da divulgação 
do questionário, pela difi culdade na recolha de 
respostas. Face a este constrangimento, o núme-
ro de participantes não atingiu o esperado para 
que representasse o universo considerado para 
o estudo.

Conclusões fi nais
Este projeto inseriu-se numa área de estudo 

menos evoluída na sua prática no panorama na-
cional, procurando aprofundar o modo como os 
processos co-criativos estão a ser utilizados no 
contexto das marcas e consumidores externos. 
Para além do fundamento teórico dado sobre al-
guns temas considerados relevantes para o estu-
do, este seguiu-se para uma componente prática 
de modo a validar a teoria apresentada. Acredita-
-se que esta investigação possa apresentar contri-
butos ao nível académico, além de que, ao nível 
das organizações pode contribuir com uma visão 
mais real dos interesses das pessoas enquanto 
consumidores relativamente às marcas. 

No âmbito da prática da co-criação, existe 
um maior investimento por parte das organiza-
ções em proporcionar espaços mais colabora-
tivos entre os consumidores internos, uma vez 
que, dito por um dos entrevistados, co-criar com 
o consumidor interno torna-se mais fácil numa 
perspetiva de acesso e tempo disponível para tal. 
O consumidor deve ser entendido como pessoas 
que têm voz, que têm diferentes necessidades e 
interesses, quer seja interno ou externo, sendo 
que tem de haver lugar para uma participação 
ativa. Como Prahalad e Ramaswamy (2004b) 
afi rmam, ser o máximo efi ciente não é mais o 
centro do sucesso, e não reconhecer a necessi-
dade de envolvimento com o consumidor pode 
trazer grandes consequências. As estruturas ade-
quadas que facilitem o processo vão permitir as-
sim alcançar soluções, traduzindo em menores 
riscos para a organização, assim como Ind e Co-
ates (2013) referem, a capacidade de a empresa 
co-criar com utilizadores fi nais, leva ao desenvol-
vimento de produtos mais funcionais, reduzindo 
o risco associado. A análise permitiu constatar 
que não existe uma estratégia única de co-criação 
para ser aplicada a empresas de diferentes seto-
res, existem sim princípios e bases com as quais 
as organizações devem trabalhar que defi nem o 
conceito.

No contexto das marcas analisadas, a área 
do Marketing está efetivamente focada no con-
sumidor e na procura constante da compreensão 
e conhecimento das suas necessidades e estilo de 
vida, havendo um acompanhamento da sua jor-
nada. O reconhecimento de que, como Ramaswa-
my e Gouillart (2010b) afi rmam, as empresas 
não exercem mais o poder de impingir produ-
tos ou serviços aos seus consumidores. Quanto 
a métodos para conhecer as pessoas enquanto 
consumidores está efetivamente a ser dado uma 
maior ênfase a processos qualitativos que permi-
tem o acesso a uma voz real, assim como Keller 
(2009) refere outra abordagem que pode estar 
na base da implementação de programas que 
envolvam o consumidor e potenciais consumi-
dores, para acompanhar a evolução e alterações 
no seu comportamento. Uma das ideias princi-
pais ao longo da revisão da literatura prende-se 
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com a descredibilização dos métodos quantitati-
vos (GUMMESSON, 1997) e na incapacidade de 
alcançar emoções, o que ao envolver as pessoas 
é possível compreender as razões por detrás das 
respostas (IND et al., 2013a). Na análise práti-
ca, junto de responsáveis de marcas, constata-se 
a importância que é dada ainda à metodologia 
quantitativa, apresentando-se assim contra a te-
oria apresentada, uma vez que permite alcançar 
resultados a uma maior escala, além de que ser-
ve de confi rmação de outras análises qualitativas 
que, por vezes, podem não ser representativas 
de um conjunto de consumidores. Existe clara-
mente um reconhecimento da partilha de valores 
com o consumidor, de interação e de promover 
a participação do mesmo para assim ser criada 
uma maior proximidade, identifi cação com a 
marca. Efetivamente, as marcas reconhecem a 
necessidade de existir uma relação de partici-
pação ativa, um diálogo, essencialmente através 
das redes sociais como resultado da evolução di-
gital, tornando-se uma fonte de informações va-
liosas para estratégias, se assim souberem gerir 
essa presença online. Como Kumar et al. (2010) 
refere, os meios sociais vieram trazer alargar as 
possibilidades na área da co-criação, quer seja 
na criação de ferramentas, plataformas, aplica-
ções online, trazendo mudanças à forma como 
as empresas agem no mercado e como desenvol-
vem as suas estratégias. Foi possível constatar 
que existem empresas, no contexto da análise, 
que criaram produtos como uma consequência 
de opiniões e necessidades expostas pelos con-
sumidores, mas, por outro lado, existem marcas 
que apenas promovem a participação ativa mais 
numa fase de melhoramento de produtos ou ser-
viços que não têm uma infl uência na fase inicial 
do processo, de geração de ideias. De facto, as 
contribuições do consumidor podem trazer in-
sights importantes às marcas, mas, a co-criação 
implica muito mais do que interação como afi r-
ma Ind et al. (2013b). Pressupõe uma estrutura 
adequada, um diálogo contínuo entre organiza-
ções e stakeholders (PRAHALAD & RAMASWA-
MY, 2004b), sendo crucial ter alguns aspetos em 
consideração quando falamos em co-criação, os 
consumidores/stakeholders têm de ter a garan-

tia de que a sua participação resultará em valor, 
psicológico ou económico (RAMASWAMY & 
GOUILLART, 2010a). As defi nições do termo 
“co-criação” ao longo do fundamento teórico 
proposto vão contra à participação ativa que efe-
tivamente as marcas, no contexto geral da análi-
se, estão a proporcionar aos consumidores, que 
é representado apenas por uma recolha de opi-
niões que lhes permite adequar melhor os seus 
produtos ou serviços, não encontrar algo que se-
ria realmente uma necessidade do consumidor 
e que posteriormente surgiria numa construção 
evolutiva de uma solução co-criada onde ambas 
as partes iriam benefi ciar. Os consumidores de-
vem ter predisposição e serem contextualizados 
da sua participação num processo co-criativo, 
devem saber com que intuito estão a partilhar 
ideias ou opiniões. 

 No contexto da análise quantitativa do 
presente estudo, é possível constatar a predispo-
sição das pessoas em participar no processo de 
desenvolvimento de produtos ou serviços de uma 
marca com a qual se identifi ca, mediante deter-
minado setor, confi rmando assim o que Jaakko-
la & Alexander (2014) referem, os consumidores 
estão disponíveis e com vontade de participar, 
contribuindo com as suas competências e outros 
recursos. A importância dada à interação que as 
marcas estabelecem é reconhecida pela maioria 
dos inquiridos, numa perspetiva de envolver o 
consumidor, tida como das principais razões.

É possível concluir ainda com este trabalho 
que, numa perspetiva da prática da co-criação, as 
organizações procuram agências especializadas 
nesse âmbito para assim promoverem proces-
sos co-criativos, sendo que existe maior investi-
mento ao nível dos colaboradores. Num contex-
to geral, as marcas estão a promover a interação 
com o consumidor, nomeadamente através de 
plataformas sociais, de onde retiram alguns in-
sights enriquecedores, mas ainda não se trata 
de um processo sobre o qual as pessoas sabem 
porque estão a participar. Desta forma é possível 
constatar que, dada a informação recolhida das 
empresas envolvidas, não estão a ser utilizados 
processos co-criativos para conhecer o consumi-
dor, segundo o conceito construído com base na 
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Resumo: 
O presente trabalho tem por fi nalidade fazer um 
relato de experiência de um projeto que vem sen-
do realizado por um grupo de profi ssionais de de-
sign cujo objetivo é a criação de uma plataforma 
de marca, um posicionamento e uma identidade 
visual para a cidade de Porto Alegre. O estudo é 
uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo que 
abrange um recorte de três anos (de 2017 a 2019) 
contemplando desde a construção do briefi ng de 
projeto até a defi nição de três alternativas para a 
identidade visual da cidade. Esse processo carac-
terizou-se por três momentos: (a) a etapa de pes-
quisa, contemplando levantamento histórico e ico-
nográfi co, entrevistas com formadores de opinião, 
pesquisas qualitativas e quantitativas e workshops
com a comunidade, (b) a etapa de estratégia, onde 
deu-se a defi nição dos pilares da marca e (c) a etapa 
de design da identidade visual, desenvolvida com 
a participação de mais de 40 escritórios de design 
de Porto Alegre organizados em seis hubs de pro-
jeto, e que culminou na defi nição de três propostas 
que serão submetidas a uma consulta pública no 
mês de março de 2020. Os resultados preliminares 
permitem sugerir a criação de um modelo inovador 
de place branding baseado na autoria coletiva, no 
protagonismo voluntário e na propriedade comu-
nitária do projeto; bem como ilustram a importân-
cia da articulação com o poder público e a socieda-
de civil para impulsionar a iniciativa, garantindo a 
sua viabilidade e legitimidade.

Palavras-chave: Place Branding; Branding; 
Porto Alegre.

Abstract:
The aim of this paper is reporting the experience of 
a project carried out by a group of professional de-
signers whose objective was to create a brand pla-
tform and positioning, besides a visual identity for 
the city Porto Alegre, located in the south of Brazil. 
This study is a descriptive and qualitative research, 
covering a three-year period (from 2017 to 2019), 
since the construction of the project briefi ng until 
the defi nition of three options for the visual iden-
tity of the city. This process was characterized by 
three moments: (a) the research stage, including 
historical and iconographic surveys, interviews wi-
th stakeholders, qualitative and quantitative sur-
veys and workshops with the community, (b) the 
strategy stage, in which the brand pillars were defi -
ned and (c) the visual identity design stage, created 
by the collaboration of more than 40 design offi  ces 
in Porto Alegre, which were divided into six project 
hubs, resulting in the defi nition of three proposals 
to be submitted to a public consultation in March 
of 2020. The preliminary results suggest the crea-
tion of an innovative model of place branding ba-
sed on collective authorship, voluntary leadership 
and community ownership of the project; as well 
as illustrating the importance of articulation be-
tween public authorities and civil society to boost 
the initiative, ensuring its viability and legitimacy.

Keywords: Place Branding; Branding; Porto 
Alegre.
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Resumén: 
El propósito de este trabajo es reportar una expe-
riencia de un proyecto que ha sido llevado a cabo 
por un grupo de profesionales de diseño cuyo ob-
jetivo es la creación de una plataforma de marca, 
un posicionamiento y una identidad visual para 
la ciudad de Porto Alegre en Brasil. El estudio 
es una investigación cualitativa de carácter des-
criptivo que abarca un período de tres años (de 
2017 a 2019) desde la construcción del informe 
del proyecto hasta la defi nición de tres alterna-
tivas para la identidad visual de la ciudad. Este 
proceso se caracterizó por tres momentos: (a) 
la etapa de investigación, que incluye encuestas 
históricas e iconográfi cas, entrevistas con forma-
dores de opinión, encuestas cualitativas y cuan-
titativas y talleres con la comunidad, (b) la etapa 
de estrategia, donde se defi nieron los pilares de 
la marca y (c) la etapa de diseño de identidad 
visual, desarrollada con la participación de más 
de 40 ofi cinas de diseño en Porto Alegre orga-
nizadas en seis grupos, que culminó en la defi -
nición de tres propuestas que serán sometidas a 
consulta pública en el mes de marzo de 2020. Los 
resultados preliminares sugieren la creación de 
un modelo innovador de marca de lugar basado 
en la autoría colectiva, el liderazgo voluntario y 
la propiedad comunitaria del proyecto; además, 
ilustran la importancia de la articulación con las 
autoridades públicas y la sociedad civil para im-
pulsar la iniciativa, garantizando su viabilidad y 
legitimidad.

Palabras-clave: Marca de Lugar; Branding; 
Porto Alegre.

Résumé:
Le but de ce travail est de rendre compte de 
l’expérience d’un projet réalisé par un groupe 
de professionnels du design dont l’objectif est 
la création d’une plateforme de marque, d’un 
positionnement et d’une identité visuelle pour 
la ville de Porto Alegre au Brésil. L’étude est 
une recherche qualitative à caractère descriptif 
qui couvre une période de trois ans (de 2017 à 
2019) allant de la construction du briefi ng du 
projet à la défi nition de trois alternatives pour 
l’identité visuelle de la ville. Ce processus a été 
caractérisé par trois moments: (a) l’étape de la 
recherche, y compris les enquêtes historiques et 
iconographiques, les entretiens avec les faiseurs 
d’opinion, les enquêtes qualitatives et quantita-
tives et les ateliers avec la communauté, (b) la 
phase stratégique, où les piliers de la marque 
ont été défi nis et (c) la phase de conception de 
l’identité visuelle, développée avec la participa-
tion de plus de 40 bureaux d’études à Porto Ale-
gre organisés en six pôles de projet, qui a abouti 
à la défi nition de trois propositions qui seront 
soumises à une consultation publique en mars 
2020. Les résultats préliminaires permettent 
de suggérer la création d’un modèle innovant 
de marque de lieu basé sur la paternité collec-
tive, le leadership volontaire et l’appropriation 
communautaire du projet; ainsi que d’illustrer 
l’importance de l’articulation avec les pouvoirs 
publics et la société civile pour dynamiser l’ini-
tiative, assurer sa viabilité et sa légitimité.

Mots-clés: Place Branding; Image de Marque; 
Porto Alegre.
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Introdução 
A crescente competição entre cidades, regiões 

e países faz com que estratégias anteriormente re-
servadas a marcas corporativas passem a ser ado-
tadas por estes locais em busca de atração de inves-
timentos, promoção do turismo e de uma melhor 
qualidade de vida para seus habitantes. O bran-
ding, ferramenta ou modelo de gestão que tem co-
mo objeto a construção e manutenção de marcas de 
alto rendimento, começa a ser adaptado para dar 
conta desse contexto de altíssima complexidade. A 
nova disciplina daí decorrente (o place branding) 
procura articular as ferramentas do branding com 
elementos da sociologia, da geografi a e de outras 
áreas do conhecimento em busca de uma imagem 
coerente, positiva e inspiradora que promova um 
sentido de pertencimento, direcione os esforços de 
comunicação e promova o crescimento sustentável. 

Em Porto Alegre, um grupo de designers ini-
ciou em 2017 um projeto para defi nir uma plata-
forma de marca e uma identidade visual para a ci-
dade. O projeto, denominado “O que marca Porto 
Alegre”, buscou defi nir os elementos defi nidores 
da identidade local, bem como compreender o que 
a população espera da cidade do futuro. Os resul-
tados geraram ideias que formaram os pilares da 
marca de Porto Alegre, bem como alternativas para 
a sua identidade visual, desenvolvida com a partici-
pação de mais de 40 escritórios e cerca de 100 pro-
fi ssionais. O objetivo fi nal deste projeto, ainda em 
andamento, é entregar uma plataforma de marca e 
uma identidade visual para identifi car Porto Alegre 
e suas iniciativas, fortalecer a autoestima dos seus 
habitantes e apresentar uma imagem coerente e 
unifi cada para destacar a cidade fora do estado e 
do país.

Este artigo, portanto, é uma pesquisa qualitati-
va de caráter descritivo que compreende o período 
de dois anos entre a criação do projeto, a pesquisa, 
a construção da estratégia e o projeto de identi-
dade visual, até a geração de três alternativas que 
serão submetidas à consulta pública em março de 
2020. No primeiro capítulo, abordamos os con-
ceitos de identidade, branding e place branding, 
necessários ao entendimento do tema do projeto. 
Em seguida, descrevemos a etapa de pesquisa, que 
compreendeu o levantamento de dados sobre a ci-

dade e pesquisas quantitativas e qualitativas com 
seus cidadãos. Na sequência, descrevemos na etapa 
de estratégia as etapas que levaram à criação dos 
pilares da marca de Porto Alegre. Na etapa de iden-
tidade visual, mostramos o processo de criação das 
alternativas gráfi cas que serão submetidas à con-
sulta pública. Por último, discutimos os resultados 
desse processo, seus componentes inovadores e, 
também, as limitações inerentes a um projeto com 
este escopo e complexidade.

Identidade, branding e place branding
No mundo contemporâneo, cheio de oportuni-

dades fugazes e seguranças frágeis, as identidades 
não funcionam se forem como no passado, rígidas 
e inegociáveis. Acabaram as estruturas rígidas, não 
é mais possível conter as realidades do mundo, as 
identidades ganharam liberdade e cabe a cada indi-
víduo capturar a sua, usando recursos e ferramen-
tas próprias (BAUMAN, 2005). 

Segundo Woodward (2000), existem indí-
cios de que a sociedade atual, multicultural, está 
enfrentando uma “crise de identidade”, com base 
nas transformações da vida contemporânea. Silva 
(2000) complementa que as identidades estão es-
treitamente ligadas aos sistemas de representação 
e é através deles que a identidade e as diferenças 
adquirem sentido. A manutenção das identidades 
está estreitamente conectada a sistemas de poder, 
na medida em que estes validam, reforçam ou des-
constituem identidades em detrimento de outras. 
Para Oliven (2006), as identidades são represen-
tações formuladas em oposição ou contrastes a 
outras identidades, em busca de diferenças. Com 
o propósito de construir esta identidade é preciso 
elaborar traços da cultura que são apropriados e 
usados como sinais que distinguem e diferenciam 
grupos sociais.

Símbolo de uma sociedade complexa, a cidade é 
viva, muda rapidamente e essas alterações propor-
cionadas por demandas atuais como o surgimento 
de novas tecnologias e novas formas de comunica-
ção, potencializam estas mudanças de conceito de 
forma muito rápida. O acesso cada vez mais fácil e 
inclusivo a novas realidades, ajuda a criar um novo 
tipo de cidade, globalizada, difusa e diversa. Nesse 
contexto, surge a necessidade de encontrar o que 
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Lynch (2011) chamou de “imagens públicas”, que a 
partir de um conjunto de fi guras mentais comuns 
ao grande grupo de habitantes do local, pode ser 
entendido como uma cultura comum e uma natu-
reza psicológica básica. 

Para Bauman (2005), é improvável que um 
único fator dê conta de traduzir a complexidade do 
mundo, a tarefa de criar uma identidade é como a 
de um artesão que constrói com qualquer coisa a 
partir do que tem disponível. De encontro a este 
pensamento, observamos um grande número de 
disciplinas que tratam desta necessidade - design, 
arquitetura, urbanismo, sociologia, economia, tu-
rismo, geografi a, marketing – aspecto que é com-
partilhado por vários autores (Pereira, 2016); Pa-
rker et al (2017), Ntounis e Kavaratzis (2017); Ooi 
(2011); (Krucken 2009). 

Uma dessas disciplinas é o branding. Neu-
meier (2008), afi rma que branding é uma “fi loso-
fi a de gestão” que gerencia a dinâmica de relacio-
namentos entre os envolvidos na marca e cria valor 
para ambos, uma marca deve se ajustar no espaço 
de acordo com as aspirações da sua comunidade. 
Para Gobé (2007), o branding efi ciente é resulta-
do das emoções que o design gera, segundo ele, as 
pessoas fazem conexão com o signifi cado de uma 
marca e se ela for baseada na cultura, será multi-
dimensional e fl exível, poderá atravessar o tempo 
cheia de vida e signifi cados, de forma convincente 
e relevante, quando suas estratégias falham é en-
tendido que elas não foram baseadas em conceitos 
culturais bem fundamentados.

Quando falamos em branding falamos em 
propósito, pois é ele que insere a marca em algo 
maior, torna ela aderente, representativa para o 
público e assim poderá causar transformações. Es-
teves (2016), afi rma que a essência de uma marca 
é a parte interna que a orienta e o propósito é como 
ela é percebida, como ela se insere no mundo.

Um estudo de Hanna e Rowley (2008), for-
neceu evidências de consenso acadêmico sobre a 
aplicação de “place branding” ou” marca de lugar” 
para tratar de branding relacionado a referências 
geográfi cas (países, cidades, vilas). Porém, segun-
do os autores, a marca de lugar é um fenômeno no-
vo, em oposição a estudos mais antigos sobre “lu-
gar de destino”, atribuição ligada diretamente ao 

turismo. Neste estudo, adotamos o termo “marca 
de lugar” ou “place branding”, para sintetizar os 
termos, abordados por vários autores, sobre o te-
ma: marca-país ou marca-nação, marca de cidade, 
city branding, city brand e marca de destino ou 
destination brand.

Para Govers (2013), a marca de um lugar so-
mente existe quando seu público interno (socieda-
de pública, privada e civil) e externo (turistas, inves-
tidores, comerciantes, migrantes), a reconhecem e 
atribuem signifi cado, por isso, devemos investir 
muito tempo para criar engajamento e impacto 
social, o place branding precisa evocar o sentido 
de pertencimento, senão, será tempo desperdiçado 
criar uma marca de lugar. Alguns lugares já pos-
suem este engajamento naturalmente, então cabe 
a algum designer usar seus conhecimentos e sua 
sensibilidade e traduzir bem este sentimento e en-
tão a marca irá funcionar, mas esta é uma condição 
muito rara e difícil de ser encontrada. No caso de 
New York, a marca desenvolvida por Milton Glaser 
para uma campanha publicitária foi tão represen-
tativa do sentimento da cidade que criou vida, e o 
I(love)NY é reconhecido mundialmente e utilizado 
até hoje. 

A criação da marca de um local, seja ele um 
país, uma cidade ou um bairro, não pode ser fei-
ta a partir de uma tela em branco, esta construção 
precisa ter raízes profundas na sua origem, na sua 
realidade, ter posicionamento e fazer conexão com 
as pessoas. Gilmore (2011), acredita que quando 
estes valores são bem introduzidos como concei-
to, as marcas são percebidas no âmbito emocional. 
Encontrar o posicionamento, “o espírito do local”, 
talvez seja a tarefa mais difícil do place branding, 
ele precisa ser aspiracional, inspirador, desafi ador 
e diferenciado. O “espírito do lugar” e o das pessoas 
que compõe este lugar precisam estar conectados 
de forma consistente.

Para Esteves (2016), place branding vai muito 
além de imagens belas, ele trabalha com o conceito 
central que perpetua e move um lugar, portanto, 
é também uma forma de engajamento. O engaja-
mento feito de maneira consistente pode levantar 
informações essenciais para o processo de constru-
ção da marca, como reforçar o senso de pertenci-
mento na comunidade local. 
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A construção de marca de lugar, segundo 
Hanna e Rowley (2011), deve se concentrar sobre 
a contribuição dos atributos experienciais e pontos 
de contato com os usuários da marca, como eles 
ajudam a proporcionar a experiência. O engaja-
mento das partes interessadas e infra-estrutura de 
marca são fundamentais para o place branding, e 
este é o aspecto da gestão da marca que distingue 
“marca de lugar” de marcas de produtos ou cor-
porativas. Robert Govers, Erik van Tötlo e Gerard 
Van Keken, desenvolveram um conjunto de cinco 
passos para orientar o desenvolvimento e geren-
ciamento da marca de cidades, regiões, destinos e 
países. As etapas são: 1 Formular as metas do pro-
jeto (visão, missão, objetivos); 2 Analisar a marca 
atual do local (identidade e imagem percebida e 
imagem projetada); 3 Design do local, essência; 4 
Implementar nova marca do local; 5 Monitorar a 
marca do local. 

Govers et al (2009), afi rma que encontrar um 
posicionamento que seja amplo é fundamental, 
pois é importante evitar escolher um em detrimen-
to ao outro. Por exemplo, quando metade dos cida-
dãos acredita ser importante vincular sua cidade a 
monumentos e história e atrair turistas, e a outra 
metade prefere vincular a aspectos inovadores, ca-
be ao place branding traduzir estes conceitos anta-
gônicos e usá-los sob um conceito amplo e agrega-
dor. O autor (2013) acredita que a vocação de um 
lugar é construída pelas pessoas que se sentem li-
gadas a esse lugar e começa com a compreensão do 
sentimento comum de identidade, pertencimento 
e propósito. Quando ações imaginativas e criativas 
são iniciativas das comunidades, podem ser polí-
ticas, infraestruturas, projetos, investimentos ou 
eventos, elas mostram ao mundo que assim são de 
maneira verdadeira e original. 

O desenvolvimento de alianças e redes e a inte-
gração de ações no local são essenciais para forta-
lecer a competitividade e a valorização de produtos 
e serviços, equilibrando tradição e inovação (KRU-
CKEN, 2009). Outros autores corroboram que é 
preciso criar coesão. Para Bauman (2015), “Ou na-
damos juntos ou morremos juntos”. Já na voz de 
Esteves (2016), “Em place branding, ninguém faz 
nada sozinho”.

O projeto “O que marca Porto Alegre?”
Neste capítulo detalharemos as etapas do de-

senvolvimento do projeto de place branding para 
a cidade de Porto Alegre, intitulado “O Que Marca 
Porto Alegre?”. Para cumprirmos este objetivo, uti-
lizamos prioritariamente o acervo digital do proje-
to, composto por arquivos eletrônicos publicados 
na plataforma Google Drive e disponível a todos os 
integrantes da equipe de trabalho. Também conta-
mos com o relato de dois dos autores deste artigo 
(Daniela Lompa Nunes e Átila Gomes Fernandes 
Franco) que estiveram presentes desde as reuniões 
iniciais até a eleição das alternativas fi nalistas pelo 
júri nacional, recorte que compreende este traba-
lho.

Os projetos de place branding têm com frequ-
ência origem ou são promovidos pelo setor público, 
visto que são entendidos pelas administrações co-
mo ferramentas para o desenvolvimento das suas 
comunidades. Não foi este o caso do projeto “O Que 
Marca Porto Alegre?”, criado no âmbito da Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Design (ABE-
DESIGN), mais precisamente no núcleo gaúcho 
desta instituição. A ABEDESIGN é uma instituição 
fundada em 2005 para congregar as empresas de 
design brasileiras com o objetivo de “ampliar o 
mercado de serviços de design, comunicando para 
o mercado, instituições e governo, a importância 
e os resultados que o Design proporciona para a 
sociedade brasileira e para o desenvolvimento do 
país” (ABEDESIGN, 2020). Com uma sede em 
São Paulo e representações em sete estados da fe-
deração, contava com 15 empresas associadas no 
Rio Grande do Sul em janeiro de 2020 (IBIDEM, 
2020).

Em 2017, o setor do design gaúcho sofria os 
impactos de uma crise nacional e sua consequente 
repercussão na atividade dos profi ssionais do Es-
tado. Diante deste cenário de fraca atividade e au-
sência de perspectivas de curto prazo, Átila Franco, 
sócio fundador da CDA Design e diretor regional 
da ABEDESIGN-RS convidou os membros da as-
sociação a pensarem juntos alternativas para dar 
maior visibilidade à profi ssão, mostrando à comu-
nidade o potencial do design e do branding como 
agentes de transformação social. Como resultado 
dessas discussões, foi lançada no dia no dia 19 de 
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maio de 2017 a proposta de um projeto de place 
branding para a cidade de Porto Alegre. Este pro-
jeto seria desenvolvido como uma forma de iden-
tifi car e potencializar as vocações de Porto Alegre 
e reverter uma visão pessimista que, à época, o 
grupo identifi cava no meio profi ssional gaúcho e 
na sociedade em geral, criando, portanto, as con-
dições para alavancar o crescimento sustentável da 
cidade. Sobretudo, o projeto buscaria responder a 
uma provocação inicial, construída pelos próprios 
integrantes do grupo: Como queremos que Porto 
Alegre seja reconhecida por nós e pelo mundo?

Na sequência foram defi nidos os seguintes ob-
jetivos para o projeto “O que marca Porto Alegre? 
”:

1. Defi nir um posicionamento claro para Porto 
Alegre ser reconhecida pelos seus próprios cida-
dãos e pelo mundo;

2. Defi nir uma plataforma de marca com dire-
cionadores que inspirem ações pela cidade, basea-
das neste posicionamento;

3. Criar uma identidade visual contemporânea 
e distintiva para a cidade (ABEDESIGN, 2019).

Em paralelo à defi nição dos objetivos, o proje-
to foi guiado por três premissas básicas:

1. Protagonismo voluntário: o projeto seria 
desenvolvido de forma totalmente voluntária, sem 
o pagamento de honorários a nenhum dos seus in-
tegrantes;

2. Autoria coletiva: o projeto seria de autoria 

de todos os participantes;
3. Propriedade comunitária: a propriedade do 

projeto não poderia ser reivindicada por nenhum 
dos seus autores, órgãos públicos ou privados sen-
do doada à cidade de Porto Alegre (IBIDEM, 2019).

A coordenação do projeto foi feita por Daniela 
Lompa Nunes, diretora da Purpous Branding e res-
ponsável pela metodologia e articulações internas 
entre os profi ssionais da associação e externas com 
outros atores (poder público, instituições privadas, 
empresas de pesquisa entre outros). A profi ssional 
foi co-fundadora da CDA Design, desenvolvendo 
trabalhos para clientes como Correios, Boticário, 
Eudora, TIM, Supermercados Pão de Açúcar, Hiper-
mercados Extra, Agafarma, Pestana Leilões, Ferrei-
ra Costa Home Centers entre outros. Em 2019 fun-
dou a Purpous Branding com Alma, consultoria de 
branding e cultura de marca, com objetivo de gerar 
inovação orientada por propósito e com foco na ge-
ração de impacto positivo e tem entre seus clientes 
Boticário, Motormac, Mercur e Vult. 

Para dar conta da complexidade e das caracte-
rísticas únicas do projeto foi construída uma meto-
dologia própria, que teve como ponto de partida o 
processo desenvolvido por Daniela enquanto sócia 
diretora de branding na CDA Design. Dada a ne-
cessidade de adaptar o método para o escopo e as 
necessidades do place branding, foram utilizadas 
referências de livros, artigos e cases desenvolvidos 
para cidades e lugares no Brasil e no mundo, aces-
sados principalmente por meio eletrônico. 

Figura 01: Processo de Place branding.
Fonte: ABEDESIGN-RS
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A seguir, apresentamos as etapas percorri-
das pelo projeto.

Etapa 1: Pesquisa
A construção de um projeto de place bran-

ding exige atenção especial à etapa de levanta-
mento de dados, visto que as informações não 
se encontram localizadas em um único reposi-
tório, seja físico ou digital. Ao contrário disso, 
os insumos necessários à construção do conhe-
cimento balizador do projeto estão no objeto 
em si: a cidade, com seu patrimônio material 
e imaterial, seus habitantes e seus múltiplos 
olhares sobre a urbe. Por isso, a etapa de pes-
quisa do projeto O que marca Porto Alegre?
buscou abarcar desde um levantamento de 
dados sobre a história, a cultura e as vocações 
da cidade como também o desenvolvimento de 
pesquisas de caráter qualitativo com alguns 
dos seus habitantes, captando impressões que 
juntas formariam um mosaico de dados sobre 
a cidade do presente e de expectativas sobre a 
cidade do futuro.

O primeiro passo foi a criação de grupos de 
estudo para a pesquisa de diversos aspectos re-
lacionados à cidade de Porto Alegre e ao tema 
do projeto através de desk research. Cada gru-
po de estudo foi formado por profi ssionais de 
uma mesma empresa fi liada à associação. Eram 
elas na época: 

• CDA Design – representada por Átila 
Franco

• Up Design – representada por Rosi Ger-
mann

• Planobase – representada por Alexan-
dre Müssnich

• Sceno – representada por Fernando 
Franco

• Grupo Criativo – representada por Ro-
drigo Leme

• Zon Design -  representada por Beatris 
Scomazzon

• Zorzo Design – representada por Lucia-
ne Zorzo

• LM Design – representada por Luiz Ma-
galhães

• Emphasis Design – representada por 

Isabel Hurovich
• Nektar Design – representada por Paula 

Araújo
• Verdi Design - representada por José 

Verdi
• R4 Design - representada por Francisco 

Groch
• BHZ – representada por Euler Silva

Sobre a cidade de Porto Alegre, as aborda-
gens escolhidas foram:

Atividades Econômicas – abrangendo da-
dos sobre os principais segmentos econômicos, 
empresas e vetores de desenvolvimento;

Cartografi a – abrangendo a evolução ur-
bana de Porto Alegre através de mapas e foto-
grafi as, bem como a formação dos bairros da 
cidade;

Eventos – compreendendo a pesquisa dos 
eventos do calendário ofi cial da cidade (divi-
didos nos eixos Histórico, Social, Comunitário 
e Cultural), e também de eventos não ofi ciais 
(promovidos por associações e grupos da socie-
dade civil). A pesquisa também levantou os es-
paços de maior concentração de eventos na ci-
dade, como a tradicional Esquina Democrática;

História e Vocações – Evolução urbanís-
tica, crescimento populacional e mudanças no 
perfi l socioeconômico da cidade;  

Ícones – elementos icônicos da paisagem 
porto-alegrense, divididos por agrupamentos 
(proximidade, afi nidade e tipologia);

Projetos e Iniciativas – ações organizadas 
pela sociedade civil e poder público com viés 
de inovação; 

Recursos Naturais – geografi a, clima, fl ora 
e fauna do município.

Sobre place branding, foram feitas duas 
pesquisas: a primeira enfocou projetos desen-
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volvidos no Brasil e no mundo, trazendo desde 
exemplos de marcas-país (com maior aprofun-
damento nos cases Bahamas e Peru) até marcas 
para cidades, como São Paulo e Florianópolis. 
Em se tratando de um levantamento preliminar 
de dados, não foi feita uma separação rigoro-
sa entre projetos com características claras de 
place branding (abarcando uma estratégia de 
promoção de longo prazo) e propostas com en-
foque na identidade visual dos lugares pesqui-
sados.

Já o segundo grupo abordou a repercussão 
social do termo place branding, utilizando co-
mo principal fonte artigos publicados na mídia 
internacional. Esta pesquisa demonstrou como 
muitas vezes o termo branding - e por extensão 
place branding – pode ser visto pelos morado-
res de um lugar como uma espécie de “embele-
zamento” de caráter superfi cial, podendo inclu-
sive receber uma conotação negativa.

Para dar visibilidade às ações do grupo e 
atrair interessados em participar do projeto foi 
criada uma página na rede social Facebook no 
dia 06 de novembro de 2017. A página conta-
va com 1539 seguidores em 09 de fevereiro de 
2020. Já a página do projeto no Instagram, 
criada em 11 de julho de 2019, contava com 
1354 seguidores nesta mesma data (FACE-
BOOK, 2020).  

Também nesta fase do projeto foram conta-
tadas várias entidades da cidade com o objetivo 
de apresentar o projeto e unir forças para dis-
seminação e engajamento da população. Den-
tre as entidades visitadas, estavam: secretarias 
de Desenvolvimento e Turismo de Porto Ale-
gre, Contur (Conselho de Turismo), Clube de 
Diretores Lojistas (CDL), Sindilojas, SEBRAE, 
Sindiscon, Sindha, Secovi, Porto Alegre Con-
vention Bureau e Câmara Municipal, entre ou-
tros. O retorno das entidades foi extremamente 
positivo, porém como não havia naquele mo-
mento a clareza necessária do papel de cada um 
dos atores no projeto, não se traduziu em ações 
efetivas.

Pesquisas com a população
Entre os meses de dezembro de 2017 e mar-

ço de 2018 foram desenvolvidas duas pesquisas, 
uma de caráter quantitativo e outra de caráter 
qualitativo, com o objetivo de compreender a 
relação dos moradores de Porto Alegre com a 
cidade e as suas expectativas quanto à cidade 
do futuro. Com isso, pretendeu-se identifi car 
vocações da cidade e gerar insights úteis para o 
desenvolvimento do projeto de place branding 
(ZEST, 2018). O trabalho foi desenvolvido pro-
-bono pelas pesquisadoras Gabriela Teló e Lau-
ra de Lemos e doada à ABEDESIGN-RS.

A pesquisa qualitativa foi composta por 14 
entrevistas pessoais em profundidade com for-
madores de opinião selecionados pela ABEDE-
SIGN-RS, ocorridas entre os meses de dezem-
bro de 2017 e março de 2018. Os entrevistados 
foram sete homens e sete mulheres com idades 
entre 24 e 68 anos, moradores de diversos bair-
ros e representantes de diferentes segmentos 
econômicos da cidade. Já a pesquisa quantitati-
va foi feita através de correio eletrônico e com-
partilhada pelas redes sociais no período de 1º 
a 12 de março de 2018, abrangendo um total 
de 200 participantes de 55 bairros diferentes, 
sendo 75% moradores de Porto Alegre há mais 
de 15 anos ou morador permanente.  

A pesquisa iniciou buscando acessar a me-
mória afetiva dos pesquisados, para recolher as 
impressões sobre a “cidade do passado”. Nos 
relatos fi cou muito clara a relação entre os ha-
bitantes e os espaços públicos, na forma de uma 
ocupação orgânica e despreocupada da cidade 
(brincadeiras de rua, interação com as pesso-
as do bairro, frequentar os parques e a orla do 
Guaíba etc.). Já sobre o presente, o sentimento 
predominante dos pesquisados foi o de baixa 
autoestima. 

As pesquisadoras perguntaram qual era a 
primeira cor, cheiro, imagem, sensação e senti-
mento que vinha na cabeça quando se pensava 
em Porto Alegre, buscando entender como as 
memórias da cidade poderiam se traduzir em 
estímulos úteis ao projeto. Entre as cores, ver-
de e azul representaram quase a metade das 
citações, com o laranja sendo mencionado em 
terceiro lugar com 18%. As cores mais citadas 
foram relacionadas com atributos naturais da 
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cidade pelas pessoas entrevistadas (pôr-do-sol, 
Guaíba, árvores etc.). Novamente a natureza 
esteve presente na menção aos “cheiros da ci-
dade”, juntamente com o churrasco (atributo 
cultural). Porém o odor de sujeira também foi 
lembrado pelos participantes da pesquisa qua-
litativa. Sobre a imagem de Porto Alegre, os 
atributos ligados à natureza e às belezas natu-
rais foram os mais citados pelos participantes 
da etapa quantitativa, somando quase 50% das 
citações. Também foram citados monumentos 
(como o Laçador) e locais como o cais do porto 
e outros prédios históricos.

Com relação ao sentimento das pessoas 
sobre Porto Alegre, os entrevistados mencio-
naram o fato de ser uma cidade acolhedora, 
conectada às suas tradições e com uma cena 
cultural forte. Para os que não nasceram na 
cidade, houve a percepção de que “Porto Ale-
gre e as pessoas que aqui vivem “abraçam” os 
visitantes de uma forma que os faz querer fi-
car” (ZEST, 2018). Os sentimentos de acolhi-
mento e aconchego foram os mais relatados 
pelos participantes, porém o abandono, a in-
segurança e a tristeza foram mencionados en-
tre os atributos negativos. Para quase 50% dos 
entrevistados, a cultura gaúcha (representada 
principalmente pelo chimarrão e pelo churras-
co), bem como as pessoas e a natureza são os 
elementos que fazem a cidade se tornar úni-
ca. Porto Alegre é a cidade do pôr-do-sol mais 
lindo e da natureza, verde, parques e praças, 
além de ser a cidade da cultura, sendo com-
parada a Buenos Aires e São Francisco. Vista 
como acolhedora e criativa, conectada às suas 
tradições, com uma cultura viva e repleta de 
belezas naturais e arquitetônicas, a cidade se 
destaca também pelo espírito de persistência, 
da vontade de “fazer acontecer” dos seus habi-
tantes (IBIDEM, 2018).

Por fim os entrevistados afirmaram que 
Porto Alegre possui uma alta capacidade de de-
senvolver profissionais nas áreas de serviços, 
citando a saúde, a gastronomia e os eventos 
como segmentos que movimentam pessoas, 
investimento e trazem visitantes. Em resu-
mo, a pesquisa registrou o potencial de Porto 

Alegre em torno dos eixos natureza, pessoas 
acolhedoras e cultura e tradição, apontando a 
economia criativa e os eventos como instru-
mentos para alavancar o desenvolvimento e 
fortalecerem a imagem da cidade.

Uma segunda pesquisa quantitativa foi 
desenvolvida já após a entrada do projeto no 
Pacto Alegre. Com o objetivo de atingir um nú-
mero maior de respondentes, aprofundar ele-
mentos recolhidos na pesquisa anterior e tra-
zer insumos para a criação da identidade visual 
da cidade foi elaborada uma “escuta digital” 
– com aplicação online – disponível entre os 
dias 12 e 31 de Julho de 2019 nas redes sociais. 
A escuta foi lançada no final do Workshop de 
Percepções e os participantes foram convida-
dos a responder e disseminar a pesquisa, que 
também foi compartilhada nas redes sociais e 
através do aplicativo Whatsapp. Esta pesqui-
sa, desenvolvida em conjunto pelas empresas 
Zest, Reali e Vitamina, foi construída com o 
objetivo de ser breve e acessível, de forma a 
garantir o engajamento e contemplar o maior 
número possível de pessoas. Para isso foi utili-
zado um conjunto de perguntas “...que engloba 
uma bateria de imagens, representadas por co-
res e formas universais, e que possuem um sig-
nificado similar no imaginário coletivo, inde-
pendente de perfil” (ABEDESIGN-RS, 2019). 

A pesquisa contemplou nove perguntas e te-
ve um total de 1545 respondentes entre morado-
res, ex-moradores e lovers (fãs da cidade). Com 
relação ao perfi l, 75% dos respondentes tinham 
entre 25 e 54 anos; 65% eram do gênero femini-
no; e 87% eram moradores de Porto Alegre. As 
perguntas seguintes convidavam o entrevistado a 
pensar na Porto Alegre do futuro e como ela seria 
relacionada entre diferentes opções de paletas de 
cores, imagens, linhas, formas geométricas e mo-
vimentos. Por último, solicitava-se ao entrevis-
tado que escrevesse uma breve mensagem para 
a Porto Alegre do futuro. Esta provocação trou-
xe uma série de respostas interessantes, como a 
de um entrevistado que relacionou a “essência 
de capital” de Porto Alegre com o “acolhimen-
to de uma cidade do interior” (ABEDESIGN-RS, 
2019).



36
BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021

36
ARTIGO

A pesquisa concluiu que a cidade transita en-
tre a tradição e a inovação, possuindo um cará-
ter “circular”, ou seja, que ao mesmo tempo em 
que é infi nito e em constante movimento acolhe 
e protege os seus habitantes e aqueles que aqui se 
instalam. O trabalho gerou alguns insights para o 
desenvolvimento da marca gráfi ca da cidade: um 
símbolo que denote crescimento e modernidade, 
possuindo também elementos tradicionais, mas 
sem utilizar elementos óbvios, e que transmita as 
ideias de conexão e pluralidade. 

O Pacto Alegre
No fi nal do primeiro semestre de 2018 a 

ABEDESIGN-RS estabeleceu uma parceria com 
a Aliança pela Inovação, iniciativa das três prin-
cipais universidades da cidade (UFRGS, PUCRS 
e Unisinos) criada em abril do mesmo ano. Esta 
aliança resultou na assinatura do Pacto Alegre, 
com a união da Prefeitura Municipal e de mais de 
80 entidades, no dia 21 de novembro do mesmo 
ano. Foram defi nidos seis “macrodesafi os” para 
o movimento, dentre os quais “promover a ima-
gem de uma cidade inovadora” (PACTO ALE-
GRE, 2020). 

O projeto “O que marca Porto Alegre?” foi 

Figura 02: Cores, imagem e formas eleitas pelos respondentes.
Fonte: ABEDESIGN-RS

apresentado em um workshop com foco no ma-
crodesafi o “imagem da cidade” no dia 12 de abril 
de 2019 (PACTO ALEGRE, 2020) e escolhido, 
por meio de votação entre os participantes, como 
um dos 32 projetos que compõem a primeira fase 
do movimento. O projeto foi inserido na plata-
forma do Pacto com a proposta de “desenvolver 
um conjunto de estratégias e uma marca que po-
sicione e valorize a cidade com desdobramento 
para uso externo (estratégia de comunicação de 
abrangência mundial) e interno (direcionadores 
de ações públicas e autoestima da cidade)” (PAC-
TO ALEGRE, 2020). 

Ao ser inserido no rol dos projetos contem-
plados pelo Pacto Alegre, o projeto de foi alça-
do a um novo nível de visibilidade e também a 
um novo patamar de exigências. Imediatamente 
houve um incremento qualitativo nas conexões 
estabelecidas com a sociedade civil e a adminis-
tração pública, seja pela quantidade e qualida-
de de novos interlocutores e possíveis sponsors
do projeto quanto pela agilidade na obtenção de 
insumos necessários à sua evolução (divulgação 
institucional, locais para reuniões entre outros). 
Não se tratava mais nesse momento de uma ideia 
desenvolvida de forma voluntária por um grupo 
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de profi ssionais de design que buscavam melho-
rar a cidade e o ambiente de negócios, mas de um 
projeto com escopo defi nido, impulsionadores 
de peso e grande visibilidade. Às novas oportuni-
dades de articulação trazidas pelo Pacto se soma-
ram uma maior responsabilidade e a expectativa 
de todo um ecossistema voltado para pensar o 
desenvolvimento da cidade.

Etapa 2: Estratégia

Workshop de Percepções
No segundo semestre de 2019, já como uma 

ação do Pacto Alegre, iniciou-se a fase de estraté-
gia. Foi organizado um grande workshop no dia 
12 de julho no campus Porto Alegre da Universi-
dade do Rio dos Sinos. O evento reuniu mais de 
120 moradores com idades entre 17 e 82 anos, 
residentes em 40 bairros da cidade, que foram 
convidados através de e-mail e pelo aplicativo 
Whatsapp. 

Foi um momento marcado pelo encontro de 
diferentes atores da cidade, já que, para dar con-
ta dos objetivos, buscou-se a maior diversidade 
possível entre o público convidado. O workshop 
teve o objetivo de coletar percepções dos habi-
tantes de Porto Alegre. Os participantes foram 
estimulados a evocar as suas lembranças da Por-
to Alegre do passado, imaginar a cidade do futu-
ro e pensar nos aspectos positivos da cidade no 
presente.

Quando estimulados a pensar na Porto Ale-
gre do passado, as respostas evocaram a imagem 
de uma cidade menor, mais “lenta”, segu-
ra e “vazia”, bem como um maior contato 
com a natureza. A ocupação dos espaços 
públicos através das brincadeiras de rua 
ou do simples caminhar pela cidade, bem 
como a participação em eventos comuni-
tários como o Carnaval e a existência de 
cinemas de rua foram lembranças bas-
tante citadas. Ao mesmo tempo, a evo-
cação de uma cidade mais integrada com 
a natureza e a água (banhos no Guaíba, 
peixes no Arroio Dilúvio) se fez presen-
te. Sobre a cidade do futuro, foi possí-
vel perceber um certo pragmatismo nas 

respostas, na forma de anseios e soluções para 
problemas pontuais em detrimento a propostas 
inovadoras. De forma geral, os participantes re-
lataram o desejo por uma cidade que promova 
uma reconexão do morador com a rua, que valo-
rize a inclusão e a igualdade e que promova uma 
apropriação democrática dos espaços públicos 
por todos os segmentos da população – de certa 
forma, um retorno à “cidade do passado”, porém 
ressignifi cada. 

Houve certa difi culdade na geração de um 
“retrato” preciso da cidade atual, motivado em 
parte pela difi culdade em descrever o momento 
presente, mas também pela existência de um cer-
to descontentamento sobre a situação atual de 
Porto Alegre. No entanto, o surgimento de uma 
incipiente “consciência coletiva” que traz a von-
tade de revitalizar a cidade e promover a conexão 
entre os seus moradores para viabilizar uma ci-
dade melhor foi um elemento mencionado pelos 
participantes do evento.

De forma geral, a presença da água tanto nas 
evocações do passado quanto nas aspirações sobre 
o futuro da cidade foi um elemento bastante impor-
tante. O desejo de uma retomar esses espaços (se-
ja através da revitalização do cais, do incentivo ao 
transporte fl uvial ou da limpeza do Guaíba) revela o 
desejo dos porto-alegrenses em se reencontrar com 
seus elementos naturais. Por outro lado, o anseio 
por integração e conexão – seja das pessoas com a 
cidade quanto entre elas mesmas - de forma demo-
crática e plural evocou a necessidade de pensar em 
soluções para a promoção desses encontros.

Figura 03: Workshop.
Fonte: ABEDESIGN-RS
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 Sprint de Posicionamento - Plataforma 
da Marca

Nos dias 2, 3 e 4 de setembro os membros 
da associação reuniram-se com integrantes do 
Pacto Alegre, facilitadores e convidados em um 
Sprint de Posicionamento que tinha como obje-
tivo fi nal defi nir a plataforma da marca de Por-
to Alegre. Para que fosse possível avançar com 
maior rapidez e colaboração com as questões 
estratégicas foram estruturadas dinâmicas em 
três tardes consecutivas. O trabalho foi adap-
tado do Método de Matriz de Convergência, 
criado e utilizado por Daniela Nunes nos seus 
projetos de branding. 

Foram defi nidas quatro áreas de aprofunda-
mento: A Cidade, Pessoas (Moradores/Visitan-
tes/Negócios), Lugares do Mundo (Benchma-
rks) e Tendências. Os participantes receberam 
um link onde estavam todas as pesquisas reali-
zadas pela ABEDESIGN-RS para estudo prévio. 
Além desses dados, foram convidados sete pro-
fi ssionais de diferentes áreas relacionadas aos te-
mas da matriz para trazer subsídios e enriquecer 
as discussões. 

Foi feita a abertura com a apresentação do 
método e das dinâmicas que aconteceriam. Em 
seguida, os sete speakers trouxeram visões di-
versas sobre temas relacionados à cidade. Na se-
gunda parte os participantes foram divididos em 
quatro grupos. Cada grupo se aprofundou numa 
das quatro áreas da Matriz de Convergência. A 
busca naquele momento era de reunir em cada 
quadrante da Matriz os pontos mais relevantes, 
denominados highlights. Estes pontos foram 
cruzados no segundo dia, e a partir destes cruza-
mentos foram defi nidos cinco pilares ou direcio-
nadores para a Plataforma da Marca da cidade: 

Pilar 1 (Colaboração e Inclusão) - resgatar 
e reforçar o coletivo como a base para pensar a 
cidade que desejamos - Entendemos que a cida-
de é reconhecida globalmente como uma cidade 
inovadora no campo das relações sociais e da de-
mocracia participativa. Que foi formada por mui-
tos povos e está sempre recebendo e acolhendo 
pessoas do interior do estado. E que a cidade se 
encontra num momento importante de se repen-

sar com muitos coletivos formados e um ecossis-
tema de inovação se consolidando. 

Pilar 2 (Inovação e empreendedorismo) – 
fortalecer o ecossistema para que todos evoluam 
conjuntamente - A cidade possui universidades 
reconhecidas entre as melhores do país. Possui 
um ecossistema de inovação que vem se fortale-
cendo e uma economia criativa forte e expressi-
va. O Pacto Alegre vem gerando um movimento 
que junto com os outros coletivos começam a ge-
rar oportunidades e transformação com impacto 
para todos. 

Pilar 3 (Natureza e circularidade) - focar 
em crescimento sustentável como um caminho 
de diferenciação e legado às futuras gerações - 
Somos a segunda capital com a maior área rural 
do país, a produção agroecológica é um segmen-
to que cresce aceleradamente. Nossa cidade está 
entre as capitais mais arborizadas do país, valo-
rizamos nosso pôr do sol, lagartear com amigos, 
compartilhar o chimarrão e a bergamota ao sol. 
Estamos redescobrindo o Guaíba, depois de dé-
cadas virados de costas. Somos um povo urbano 
que aprecia a natureza. 

Pilar 4 (Saúde integral e qualidade de vi-
da) – focar na cidade que propicia cada vez mais 
acesso a uma vida de qualidade - A cidade conta 
com excelente estrutura de hospitais. As univer-
sidades formam excelentes profi ssionais na área 
da saúde. Possui muito verde e muitos parques. 
A orla nova tem sido ponto de encontro e de es-
portes. Já foi vista como a capital da qualidade 
de vida, título que se pode e se quer assumir no-
vamente. 

Pilar 5 (Arte e cultura) - Valorizar e apoiar 
as diferentes tribos, bairros, crenças e valores 
cria um todo forte, diverso e pulsante e também 
é um excelente estímulo ao turismo - Porto Ale-
gre é uma cidade com cena cultural forte. Abriga 
a Bienal do Mercosul, um dos mais importantes 
eventos de arte contemporânea da América Lati-
na. Possui uma orquestra sinfônica reconhecida, 
a OSPA. A Feira do Livro, o Poa em Cena, o Sarau 



BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021
3939

ARTIGO

Elétrico. Possui excelentes museus e espaços cul-
turais. Oferece muitas vantagens para produções 
audiovisuais. Possui uma gastronomia excelente 
e multicultural.

Os pilares da marca são a base que irá sus-
tentar a sua plataforma e as construções de place 
making. Essa construção está em processo, pois 
são necessárias a articulação e o engajamento 
de novos atores. À medida em que o projeto “O 
que Marca Porto Alegre” avança e as relações 
vão amadurecendo, abrem-se novos caminhos 
e oportunidades para consolidar os princípios 
da marca de Porto Alegre e as ações decorrentes 
deste posicionamento.  

Etapa 3: Design da Identidade Visual
A etapa de design da identidade visual ini-

ciou-se no mês de agosto. Com o objetivo de au-
mentar a participação do segmento do design foi 
feito o convite para a adesão de empresas não as-
sociadas na ABEDESIGN. O convite público foi 
feito na rede social Facebook e também de forma 
direta a profi ssionais do mercado.

As empresas de design associadas formaram 
squads (grupos) de projeto, contendo duas em-
presas integrantes da ABEDESIGN-RS e os es-
critórios engajados. Ao todo, os seis squads aca-
baram reunindo mais de 40 empresas de design 
da cidade (fi gura 03).

Figura 04: escritórios e ins� tuições envolvidas no projeto.
Fonte: ABEDESIGN-RS

Os hubs tinham a tarefa de desenvolver no 
mínimo uma alternativa para a identidade visual 
da cidade, composta pela assinatura visual e seus 
desdobramentos (versões, padrão cromático e 
tipográfi co) e pontos de contato (promocionais, 
digitais, sinalização e mobiliário urbano). Foram 
estabelecidos três checkpoints (reuniões de ali-
nhamento) com todos os participantes, sendo 
que as duas primeiras serviriam para coletar 
impressões do grande grupo sobre cada alterna-

tiva e eliminar aquelas com menor potencial, en-
quanto a terceira e última seria uma pré-seleção 
para avaliação do júri nacional. 

No dia 11 de outubro aconteceu o primeiro 
encontro do grupo para apresentação dos ca-
minhos criativos. Os seis squads apresentaram 
ideias, traduções visuais para os conceitos da 
plataforma da marca e rafes iniciais. Os grupos 
eram livres para utilizar o material que quises-
sem de outros grupos, enfatizando o caráter de 
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co-criação e autoria coletiva do projeto.
Em 22 de novembro, 11 propostas foram 

apresentadas na etapa de pré-seleção, sendo ao 
menos uma proposta de cada hub de projeto. 
A pré-seleção foi feita pelos próprios membros 
dos hubs e empresas convidadas e pela coorde-

nadora Daniela Nunes, representando o hub de 
estratégia. Nessa fase, cada hub escolheu três al-
ternativas, sendo vedado ao hub a possibilidade 
votar no(s) seu(s) próprio(s) projeto(s). Ao fi nal 
do processo, seis marcas foram escolhidas para 
avançarem à próxima etapa.

Figura 05: as seis propostas pré-selecionadas.
Fonte: ABEDESIGN-RS

Na seletiva seguinte foram convidados mem-
bros da diretoria da ABEDESIGN nacional, com-
posta por designers atuantes no sudeste do país. 
Os jurados foram os seguintes:

• Andre Poppovic – Diretor Criativo da Oz 
Strategy + Design

• Beto Almeida – CEO da Interbrand Brasil
• Bruno Porto – Designer e curador de várias 

edições da Bienal da ADG
• Danilo Cid – Diretor Criativo da Ana Couto 

Branding
• Fred Gelli – Diretor Criativo da Tátil Design
• Gabriel Patrocínio - Designer, doutor em 

Políticas Públicas de Design pela Universidade 
de Cranfi eld (Reino Unido) e professor da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

• Gian Franco – CEO da Pande Design
• Gustavo Greco – CEO e Diretor Criativo da 

Greco Design
Buscando uma maior objetividade à etapa de 

seleção, foi elaborada uma ferramenta composta 
por cinco critérios de avaliação de marca base-
ados na metodologia de Raúl Belluccia (2016). 
Porém em se tratando de profi ssionais com larga 
experiência de mercado os avaliadores puderam 
agregar livremente outras variáveis que julgas-
sem pertinentes à sua avaliação. Os critérios su-
geridos foram os seguintes: 

Semântica - Capacidade da marca em ex-
pressar um conceito forte, alinhado com os obje-
tivos do projeto e capaz de gerar uma sensação de 
vínculo, interesse ou pertença nos públicos-alvo;

Versatilidade - Capacidade da marca de en-
dossar corretamente todas as mensagens da ci-
dade, em qualquer situação, objetivo ou suporte; 

Singularidade - Capacidade da marca em 
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gerar recordação a partir da originalidade ou 
simplicidade das suas formas, sem confundir-se 
com outras identidades existentes;

Reprodutibilidade - Capacidade da marca 
de ser corretamente reproduzida em qualquer 
tamanho, suporte ou condição de uso;

Vigência - Capacidade da marca em manter-
-se relevante ao longo do tempo, ou seja, de não 
ser associada a algum modismo gráfi co passagei-
ro.

Os projetos foram colocados em uma pasta 
na plataforma Google Drive. Cada proposta pos-
suía um arquivo digital com versões da assina-
tura e aplicações juntamente com um vídeo de 
apresentação de até 30 segundos. Junto foram 
compartilhados com os jurados os critérios de 
avaliação, uma planilha de votação e um arqui-
vo digital contendo o histórico e os objetivos do 

projeto O que marca Porto Alegre?. Os jurados 
deveriam votar nos três projetos que consideras-
sem as melhores opções para a identidade visual 
de Porto Alegre, apontando a sua ordem de pre-
ferência. Também foi solicitado aos participan-
tes um parecer descritivo sobre todas as propos-
tas, visto que o processo previa uma fase fi nal de 
ajustes após a seleção das alternativas fi nalistas 
e os apontamentos dos jurados seriam utilizados 
nesta etapa fi nal de refi namento. 

Os designers convidados a integrar o júri fo-
ram de forma geral bastante participativos e de-
monstraram grande disponibilidade em colaborar 
com o projeto, não somente votando nas alterna-
tivas escolhidas, mas também elaborando pare-
ceres sobre todas as propostas avaliadas. Alguns 
jurados, no entanto, limitaram-se a fazer a defesa 
textual apenas das alternativas selecionadas.

Figura 05: modelo de fi cha de avaliação preenchida por um avaliador.
Fonte: ABEDESIGN-RS

O anúncio dos projetos fi nalistas foi feito 
em reunião com todos os participantes no dia 
28 de novembro. Com as alternativas escolhi-
das, promoveu-se uma reorganização interna 

dos squads, com o objetivo de “quebrar” a ideia 
de autoria e fortalecer o sentido de propriedade 
coletiva estabelecido desde o início do projeto.
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Figura 06: as três propostas fi nalistas.
Fonte: ABEDESIGN
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Os novos squads tinham a missão de avaliar 
os pareceres recebidos pelo júri nacional e rea-
lizar os refi namentos necessários, com vistas à 
submissão das alternativas à consulta pública no 
mês de março de 2020, para que no dia 26, da-
ta do seu 248º aniversário, a população viesse a 
conhecer o projeto escolhido pelos cidadãos para 
ser a marca de Porto Alegre. 

Discussão
É importante esclarecer algumas caracterís-

ticas incomuns deste projeto. Como já mencio-
nado, o processo de trabalho foi pensado cole-
tivamente, sem recursos fi nanceiros e contando 
sempre com a colaboração de voluntários. O fato 
de não ter um contratante específi co constituiu-
-se em um desafi o adicional, tanto pela ausên-
cia de recursos quanto pela pouca representati-
vidade do projeto na sociedade civil, ao menos 
no seu início. Nesse sentido, a entrada no Pacto 
Alegre representou um impulso essencial para 
conectar ao projeto pessoas e instituições capa-
zes de promover as conexões necessárias, viabi-
lizar parcerias e encontros, promover eventos e 
workshops e investir institucionalmente na pro-
posta. Ao mesmo tempo, a entrada do projeto O 
que marca Porto Alegre? em uma outra esfera 
trouxe maior visibilidade e também uma maior 
cobrança por resultados, visto que já não se tra-
tava de uma iniciativa de um grupo de designers, 
mas um projeto inserido em um rol muito mais 
amplo de iniciativas. Assim, muito do que aca-
bou sendo defi nido em termos de cronograma 
de trabalho, em especial nas fases de estratégia 
e design da identidade visual, foi resultado das 
pressões internas do Pacto Alegre em “materia-
lizar” o projeto. O aspecto “tangível” do projeto (a 
identidade visual) serviria, portanto, como uma 
comprovação tácita do esforço “intangível” (pes-
quisa e estratégia) envolvidos para gerar a marca 
de Porto Alegre.

Um dos atores fundamentais, que tem como 
garantir que as estratégias se transformem em 
ações na cidade, é o poder público. A participa-
ção da prefeitura como um dos impulsionadores 
do projeto será crucial para garantir a adoção da 
marca e transformar os seus pilares em ações. 

Por outro lado, esta nova marca da cidade, que 
tanto precisa do poder público para garantir a 
sua implementação e posterior manutenção, 
também precisará ter vida própria. A divulgação 
do projeto para a população ganha importância 
fundamental, pois qualquer associação da marca 
da cidade com uma “marca de gestão” ou “marca 
da prefeitura” poderá ter consequências prejudi-
ciais e, inclusive, inviabilizar o projeto no longo 
prazo, seja pela rejeição dos cidadãos ou pelo 
descarte por gestores públicos que vierem a as-
sumir o executivo municipal no futuro.

Com relação ao processo de trabalho, é mis-
ter enfatizar o esforço do grupo que desde 2017 
assumiu a tarefa de pensar em uma marca para 
Porto Alegre. Ao mesmo tempo, as caracterís-
ticas únicas de um projeto de place branding 
entraram em choque com certo viés autoral dos 
designers envolvidos, que precisaram em muitos 
momentos abrir mão de suas escolhas, alterna-
tivas e opiniões em prol das decisões da maio-
ria. No entanto, somente foi possível um enga-
jamento tão alto de um número tão grande de 
profi ssionais pelo sentimento de pertencimento, 
conforme comentado por Govers, além de dois 
propósitos claros e relevantes: a valorização da 
cidade de Porto Alegre e a visibilidade do design 
como catalisador de iniciativas de inovação.

Por último, há lições a serem aprendidas no 
que se refere à viabilidade do desenvolvimento 
de projetos de place branding com essas carac-
terísticas. Somente garantindo a interlocução e a 
participação de atores do poder público, acade-
mia e sociedade civil é possível desenvolver uma 
construção consistente e viabilizar a sua manu-
tenção ao longo do tempo.

Considerações fi nais
No momento em que escrevemos as conside-

rações fi nais deste trabalho, as propostas de iden-
tidade visual para a cidade de Porto Alegre passam 
por um último refi namento antes da entrega fi nal. 
Após esta etapa, será iniciada a fase de consulta 
pública, onde as três propostas serão submetidas 
à avaliação dos moradores de Porto Alegre. 

Tratou-se de um processo extremamen-
te complexo e ainda inacabado, mas de muitos 
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aprendizados. As características de amplitude, 
gestão compartilhada, co-criação e voluntariado 
trouxeram muitos desafi os. Um grande número 
de pessoas agregou-se ao projeto ao longo de su-
as etapas, algumas abandonaram a iniciativa e 
muitas seguem colaborando entusiasmadas. O 
saldo, no entanto, é positivo.

A entrega idealizada pelo grupo irá se conso-
lidar. Três identidades visuais serão levadas pa-
ra a população escolher a que melhor representa 
Porto Alegre. Através do Pacto Alegre, a prefei-
tura irá adotar a marca escolhida e desenvolver 
mecanismos para garantir a sua consolidação. 
Acreditamos na força de uma identidade visual 
bem projetada e do seu potencial em orgulhar os 
moradores, atrair visitantes e investimentos para 
a cidade. 

O projeto O que marca Porto Alegre? é sim-
bólico do atual momento de Porto Alegre, re-
presentando uma nova cidade onde muitas ini-
ciativas (Pacto Alegre, Poa Inquieta, coletivos e 
muitos outros) convergem para a busca soluções 
para os problemas da urbe sem esperar pelo po-
der público. O movimento feito por este grupo de 
designers transmite a força da colaboração, mos-
trando que de forma conjunta é possível realizar 
muitas (r)evoluções na cidade.
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Resumo: 
Um dos temas tratados com mais atenção e intensi-
dade nas ciências do comportamento concentra-se 
nestes questionamentos: como a complexidade das 
relações entre indivíduos se estabelece e quais seus 
impactos em nossa confi guração como pessoas e na 
sociedade como grupo?  No presente estudo, o foco 
está em compreender qual a natureza do ambien-
te social que caracteriza uma determinada região 
da cidade de São Paulo, um bairro da zona oeste, 
chamado Baixo Pinheiros. A metodologia usada foi 
qualitativa exploratória e os instrumentos metodo-
lógicos foram: pesquisas bibliográfi ca e de internet; 
entrevistas e análise de discurso. Para esse estudo, 
buscamos a neurociência, por meio de uma técnica 
não invasiva chamada ZMET - Zaltman Metaphor 
Elicitation Technique (ZALTMAN, 2003). Como 
resultado, foi possível compreender que a natureza 
do ambiente social encontros é o que caracteriza 
a região Baixo Pinheiros. É importante salientar 
que o resultado obtido é signifi cativo, pois muitas 
vezes o que parece óbvio não é dito e nem explo-
rado como estratégia e, afi nal, são essas formas de 
encontro que atraem as pessoas, as empresas, os 
investimentos. São também elas que fortalecem a 
integração humana dos que vivem, trabalham ou 
simplesmente transitam pelo bairro.

Palavras-chave: branding; place branding; 
neurociência; ZMET; Baixo Pinheiros.

Abstract:
One of the themes dealt with more attention and 
intensity in the behavioral sciences, focuses on 
these questions: how is the complexity of the rela-
tionships between individuals established and what 
are their impacts on our confi guration as people 
and on society as a group? In the present study, the 
focus is on understanding the nature of the social 
environment that characterizes a particular region 
of the city of São Paulo, a neighborhood on the west 
side, called Baixo Pinheiros. The methodology used 
was qualitative exploratory and the methodological 
instruments were: bibliographic and internet rese-
arch; interviews and speech analysis. For this stu-
dy, we seek neuroscience, through a non-invasive 
technique called ZMET - Zaltman Metaphor Elici-
tation Technique (ZALTMAN, 2003). As a result, 
it was possible to understand that the nature of the 
social environment encounters is what characteri-
zes the Baixo Pinheiros region. It is important to 
point out that the result obtained is signifi cant, be-
cause many times what seems obvious is not said or 
explored as a strategy and, after all, it is these forms 
of meeting that attract people, companies, invest-
ments. They are also the ones that strengthen the 
human integration of those who live, work or sim-
ply transit through the neighborhood.

Keywords: branding; place branding; neuros-
cience; ZMET; Baixo Pinheiros.
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Resumén: 
Uno de los temas tratados con más atención e in-
tensidad en las ciencias del comportamiento está 
concentrado en eses cuestionamientos: ¿cómo la 
complexidad de las relaciones entre individuos 
si establece y cuáles son sus impactos en nuestra 
confi guración como personas y en la sociedad co-
mo un grupo?  En el presente estudio, el enfoque 
está en comprender cual es la naturaleza del am-
biente social que caracteriza una determinada 
región de la ciudad de São Paulo, un barrio de 
el área oeste, llamado Baixo Pinheiros. La me-
todología utilizada fue cualitativa exploratoria y 
los instrumentos metodológicos fueran: inves-
tigación bibliográfi ca y de internet; encuestas y 
análisis del discurso. Para ese estudio, utiliza-
mos la neurociencia, por medio de una técnica 
no invasiva llamada ZMET - Zaltman Metaphor 
Elicitation Technique (ZALTMAN, 2003). Como 
resultado, fue posible comprender que la natu-
raleza del ambiente social encuentros es el que 
caracteriza la región Baixo Pinheiros. Es impor-
tante señalar que el resultado alcanzado es signi-
fi cativo, pues muchas veces el obvio no es dicho 
ni explotado como estrategia y, fi nalmente, son 
esas formas de encuentros que atraen las perso-
nas, las empresas, los investimentos. Son ellas 
también que fortalecen la integración humana de 
los que viven, trabajan o simplemente transitan 
por el barrio.

Palabras-clave: branding; place branding; 
neurociencia; ZMET; Baixo Pinheiros.

Résumé:
L’un des thèmes traités avec le plus d’attention 
et d’intensité par l’étude du comportement part 
de cette question: comment la complexité des 
relations entre individus s’établit, et comment 
impacte t-elle notre confi guration en tant qu’in-
dividus et notre société en tant que groupe? 
L’étude présente a comme but comprendre la 
nature du milieu social qui caractérise une ré-
gion donnée de la ville de São Paulo, un quartier 
de la zone ouest, Baixo Pinheiros. Nous avons 
employé une méthodologie qualitative explo-
ratoire incluant recherches bibliographiques, 
recherches sur internet, entretiens et analyse 
de discours à travers de la neuroscience, plus 
spécifi quement une technique non invasive 
nommée ZMET- Zaltman Metaphor Elicitation 
Technique (Zaltman, 2003). Comme résultat il 
nous a été possible de comprendre que la nature 
du milieu social des rencontres est ce qui carac-
térise la région de Baixo Pinheiros. Il est impor-
tant de renforcer que le résultat obtenu est signi-
fi catif, parce que souvent ce qui est évident n’est 
ni dit ni exploité comme stratégie et au fi nal ce 
sont ces formes de rencontres qui attirent les 
personnes, les entreprises, les investissements. 
Ce sont elles aussi que renforcent l’intégration 
humaine des personnes qui vivent, travaillent, 
ou circulent simplement dans le quartier.

Mots-clés: branding, place branding, neuros-
cience, ZMET, Baixo Pinheiros
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“Encontro (s.m.) Gosto quando acontece no 
ar, entre nossas almas, através do nosso olhar. 
É esbarrar e gostar. É marcar e aparecer (...)”.
(DOEDERLEIN, 2017)

Introdução 

1. Abertura e justifi cativa
Os grupos humanos, ou seja, nós todos, te-

mos uma origem tribal e nos constituímos como 
sujeitos pela multiplicidade de vínculos que es-
tabelecemos. Desde os mais arcaicos em nossas 
vidas até aqueles que compõem o nosso dia a dia 
na vida urbana. 

Um dos temas tratados com mais atenção 
e intensidade nas ciências do comportamento 
concentra-se nestes questionamentos: como a 
complexidade das relações entre indivíduos se 
estabelece e quais seus impactos em nossa confi -
guração como pessoas e na sociedade como gru-
po?

Ao longo da história, as conexões que faze-
mos com os locais onde vivemos - as cidades, os 
países, as regiões - deixam marcadas as nossas 
pegadas por onde passamos, onde se estabele-
cem nossas raízes, nossas tramas e a nossa vida. 
São esses espaços que abrigam a cultura, no sen-
tido antropológico do termo, dos grupos huma-
nos (TROIANO, 2017). 

Ou seja, o que distingue habitats diferentes 
não é apenas a sua geografi a, a sua posição espa-
cial no planeta. O que, de fato, distingue os habi-
tats onde convivemos com nossos “vizinhos” so-
ciais é o conjunto de todos os sinais, dos hábitos, 
das rotinas, das crenças, das nossas produções 
artísticas, da nossa forma de trabalhar enfi m, de 
tudo que constitui a nossa identidade local.

É por tudo isso que cada cidade, cada país, 
cada região acaba adquirindo uma personalida-
de própria, muitas vezes única, embora sejam 
povoadas por seres da mesma espécie.

Essa personalidade tem um sentido de in-
clusão e de pertencimento. Cria um sentimento 
de que fazemos parte do lugar e indicamos aos 
recém-chegados o que vão encontrar ali e o que é 
importante para que se sinta incluído pela mes-
ma cultura. Mas a personalidade tem outro papel, 

o sentido da diferenciação, aquilo que reforça a 
identidade local por contrastar com as demais 
que não são iguais a ela. Fernando Pessoa, num 
de seus poemas diz: “O Tejo não é mais belo que 
rio que passa pela minha aldeia, porque o Tejo 
não é o rio que passa pela minha aldeia.”

2. Place Branding: a marca de um bairro
A partir dessas ideias é que se tem desen-

volvido o conceito de Place Branding, que, como 
todas as iniciativas autênticas de Branding, es-
tá apoiado em duas dimensões complementares 
(TROIANO, 2017).

Uma primeira é o reconhecimento da idios-
sincrasia, das peculiaridades que constituem um 
determinado espaço social. Estamos falando do 
trabalho, que lembra muito a atividade de an-
tropólogos, de reconstituir de forma organizada 
quais são os traços de uma determinada cultura 
local. Esse é um ponto de partida obrigatório, 
mesmo porque não há atividade profi ssional de 
Branding que seja capaz de impor uma identi-
dade, uma personalidade quando elas próprias 
não fazem parte do próprio grupo humano que 
estamos estudando.

E uma segunda, que permite expandir den-
tro desse grupo ou para além de seus limites, o 
reconhecimento do que caracteriza aquele espa-
ço social.

No presente estudo, o foco está na primeira 
dimensão, cujo objetivo é compreender qual a 
natureza do ambiente social que caracteriza uma 
determinada região da cidade de São Paulo, um 
bairro da zona oeste, chamado Baixo Pinheiros.

A metodologia usada foi qualitativa explo-
ratória e os instrumentos metodológicos foram: 
pesquisas bibliográfi ca e de internet; entrevistas 
e análise de discurso. Participaram das entrevis-
ta, pessoas que moram, trabalham ou gostam de 
passear pelo bairro, a fi m de traçar as associações 
e os sentimentos mais recorrentes e constantes 
relacionados àquele local. Para isso, buscamos a 
neurociência, por meio de uma técnica não inva-
siva chamada ZMET - Zaltman Metaphor Elicita-
tion Technique (ZALTMAN, 2003).

Para entender a vida de um determinado lo-
cal é preciso entender quem o habita, suas pes-
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soas. Nosso objetivo foi desvendar o que leva as 
pessoas ao bairro, identifi car quais os caminhos 
mentais e os gatilhos as leva à tomada de decisão 
de habitar aquelas ruas.

3. ZMET: a contribuição da neurociência
Essa resposta veio de um profundo mergu-

lho na mente e nos sentimentos de gente que se 
faz presente com frequência no Baixo Pinheiros. 
Falamos com pessoas que moram, trabalham, ou 
gostam de passear pelo bairro, a fi m de traçar as 
associações e os sentimentos mais recorrentes e 
constantes relacionados àquele local.

ZMET foi criada e patenteada na Harvard 
Business School, nos Estados Unidos, por Ge-
rald Zaltman. Após uma viagem ao Nepal, ele 
identifi cou uma peculiaridade bem específi ca do 
lugar: as fotografi as cortavam os pés das pessoas. 
A partir dessa constatação, descobriu que os pés 
descalços signifi cavam pobreza naquele país: um 
traço cultural expresso pela imagem - o que se re-
laciona muito com o presente estudo no sentido 
de identidade local. A partir dessa constatação, 
Zaltman passou a estudar o mundo e as pessoas 
através de imagens.

Todo o nosso pensamento se desenvolve 
a partir de imagens, por exemplo, se falamos a 
palavra cidade, muito antes de pensarmos no 

signifi cado dessa palavra e no contexto em que 
a palavra possa estar inserida, uma imagem se 
forma em nossa mente. Essas imagens são for-
madas pelo repertório de vida, pelas referências 
que cada um coleciona em sua mente e são tra-
duzidas em metáforas.

As metáforas estão em tudo o que fazemos: 
a “chuva de canivetes”, o “dinheiro que não nas-
ce em árvore”, quando dizemos que “tiramos um 
peso das costas” ao resolver um problema. São 
analogias, fi guras de linguagem, provérbios que 
fazem com que as pessoas se entendam melhor e 
mais rapidamente, é como “um atalho” que faci-
lita nossas comunicações. E é nessas metáforas 
que a análise ZMET está embasada.

Nesse projeto, utilizamos ZMET pedindo 
que os participantes das entrevistas procurassem 
imagens que representassem seus sentimentos e 
pensamentos em relação a Baixo Pinheiros. Es-
sa pergunta levou a diferentes metáforas, todas 
com um ponto em comum: o encontro, das mais 
variadas formas e signifi cados. 

As metáforas (ZALTMAN, 2008) trazidas 
pelos participantes, são exploradas e se transfor-
mam em um mapa mental, que evidencia os ca-
minhos, associações e conexões relacionadas aos 
sentimentos em relação a Baixo Pinheiros.

Imagem 1: mapa mental do projeto Baixo Pinheiros. TroianoBranding, 2019.
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“(...) conseguimos extrair uma fotografi a 
mental dos entrevistados em relação ao te-
ma investigado. Ele é gerado a partir de ma-
pas individuais (...) e em seguida nos conduz a 
um mapa que integra os elementos consensu-
ais de todos os que foram expostos à técnica.”
(TROIANO, 2017)

Durante entrevistas individuais profundas, 
de até 2 horas, foram identificadas cinco for-
mas de encontro mais marcantes e específicas 
que acontecem no bairro, envolvendo pessoas, 
seus lazeres e seus negócios. São traços que, 
juntos, fazem desse lugar um espaço urbano 

único, e que formam uma personalidade forte, 
que se sente ao caminhar por suas ruas.

Nas cinco faces do bairro, o encontro de 
opostos, a diversidade, a convivência com o di-
ferente se destacam:

1. Encontro de todos.
É o lugar em que pessoas diferentes – em 

estilo, costumes, origens e visões de mundo – 
circulam e se sentem mais livres para expres-
sarem quem são. A diversidade do bairro, tanto 
em espaços quanto em pessoas, é a primeira 
associação que as pessoas trazem sobre a re-
gião.

Imagem2: imagens selecionadas pelos entrevistados para representar Baixo Pinheiros. TroianoBranding, 2019.

Imagem3: imagem selecionada pelo entrevistado para representar 
Baixo Pinheiros. TroianoBranding, 2019.

2. Encontro que acolhe.
O ambiente criado em Baixo Pinheiros 

traz o aconchego como um dos aspectos prin-
cipais. As árvores, o ar interiorano das vilas e 
casinhas, as luzes que decoram ruas e bares, 
trazem essa sensação de acolhimento ao Baixo 
Pinheiros.
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“Eu trouxe essa foto para falar desse sen-
timento de comunidade, pertencimento talvez, 
que o bairro traz. Aqui as pessoas se cumpri-
mentam na rua, se conhecem. Isso traz seguran-
ça. Você se sente como esse grupo em volta da 
fogueira.” - Morador e trabalhador

3. Encontro que equilibra.
O trabalho e o lazer se misturam, assim 

como as vilas e os grandes empreendimentos 
imobiliários. É um bairro de grandes opostos 
que equilibram o dia a dia de quem trabalha e 
vive na região.

    • O dia a dia movimentado por conta do 
comercio e prédios comerciais e a noite com 
clima mais tranquilo e descontraído.

    • As grandes avenidas cheias de carros 
em movimento, convivendo com pequenas vie-
las e casas antigas.

    • O jeito interiorano do bairro misturados 
a aspectos mais urbanos, como pessoas desco-
ladas e fashionistas.

A convivência de opostos, do movimento 
e da calmaria, traz mais produtividade para 
quem trabalha e mais qualidade de vida para 
todos que circulam pelo bairro. 

4. Encontro que transforma.
A transformação constante envolve Baixo 

Pinheiros. Além da especulação imobiliária, 
que trouxe prédios e movimento para o bair-
ro, os próprios moradores e comerciantes da 
região se envolvem e investem na melhoria da 
região. 

É um lugar que vive em movimento, em rit-
mo forte, e que traz, junto disso, o desejo da sua 
comunidade: crescer, prosperar, sem perder sua 
alma. O público que circula no bairro também é 
visto como mais consciente em relação a ques-
tões sociais e ambientais. O bairro é ponto de 
encontro de manifestações, mercados de orgâ-
nicos e lojas e marcas de pequenos produtores.

E por conta da diversidade cultural e con-
centração de pessoas e negócios mais conscien-
tes, quem circula por Baixo Pinheiros também 
se sentem evoluindo, pela convivência com tudo 
isso.

5. Encontro que choca.
O crescimento desordenado é um fato e 

uma preocupação para as pessoas que circulam 
no bairro. As grandes perguntas são: Até onde 
isso vai? Onde deve parar?

A preocupação está em não se tornar um 
bairro caro, que limite a presença de diferentes 
perfi s de pessoas e até expulse parte dos mora-
dores e frequentadores, acabando com a diver-
sidade que o torna tão único.

Imagem4: imagens selecionadas pelos entrevistados para representar Baixo Pinheiros. TroianoBranding, 2019.
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4. Conclusão
A partir de ZMET pudemos mapear os ele-

mentos que compõe o imaginário das pessoas 
sobre Braixo Pinheitos, da cidade de São Paulo. 
Com isso, foi possível compreender que a natu-
reza do ambiente social encontros é o que carac-
teriza a região. Cada um desses cinco tipos de en-
contro forma o que hoje é Baixo Pinheiros para as 
pessoas que o ocupam diariamente.  

1. Encontro de todos.
2. Encontro que acolhe. 
3. Encontro que equilibra.
4. Encontro que transforma.
5. Encontro que choca.
É importante salientar que o resultado obti-

do é signifi cativo, pois muitas vezes o que parece 
óbvio não é dito e nem explorado como estraté-
gia. Olhar para o que as pessoas sentem e pen-
sam é um dos caminhos fundamentais para saber 
quais as melhores rotas de comunicação e ação 
seja em relação a lugares ou empresas. Afi nal, no 
caso desse estudo, são essas formas de encontro 
que atraem as pessoas, as empresas, os investi-
mentos. São também elas que fortalecem a in-
tegração humana dos que vivem, trabalham ou 
simplesmente transitam pelo Baixo Pinheiros.

Baixo Pinheiros é a simbiose ou sincretismo 
entre suas duas dimensões urbanas característi-
cas: a transformação e a permanência. O defi ni-
tivo e o provisório. O sólido e o “líquido” (BAU-
MAN, 2007). É o lugar onde os diferentes e os 
iguais se encontram.
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Resumo: 
Este trabalho analisa o impacto da identidade de 
género das marcas e dos consumidores no apelo da 
personalidade da marca e na intenção de compra, 
focando-se no caso particular das identidades an-
drógenas. Tendo por base um estudo quantitativo 
realizado junto de uma amostra de consumidores 
portugueses e a aplicação de PLS-SEM, os resulta-
dos obtidos indicam que quanto maior o nível de 
androgeneidade da marca e do consumidor maior 
o apelo da personalidade da marca e maior a inten-
ção de compra da mesma. As marcas devem defi nir 
a sua identidade de género, dotando-se simultâne-
amente de características femininas e masculinas 
de acordo com a identidade dos seus consumido-
res.

Palavras-chave: identidade de género da mar-
ca; identidade de género do consumidor; apelo da 
personalidade da marca, intenção de compra.

Abstract:
This work analyzes the impact of the gender iden-
tity of brands and consumers on the appeal of the 
brand’s personality and purchase intention, focu-
sing on the particular case of androgen identities. 
Based on a quantitative study carried out with a 
sample of Portuguese consumers and the applica-
tion of PLS-SEM, the results indicate that the hi-
gher the level of androgenicity of the brand and of 
the consumer, the greater the appeal of the brand 
personality and the greater is the intention to pur-
chase. Brands must defi ne their gender identity, 
endowing themselves with female and male cha-
racteristics according to the identity of consumers.

Keywords: brand gender identity; consumer 
gender identity; brand personality appeal, purcha-
se intention.



56
BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021

56
ARTIGO

Resumén: 
Este trabajo analiza el impacto de la identidad de 
género de las marcas y los consumidores sobre 
el atractivo de la personalidad de la marca y la 
intención de compra, centrándose en el caso par-
ticular de las identidades andróginas. A partir de 
un estudio cuantitativo realizado con una mues-
tra de consumidores portugueses y la aplicación 
de PLS-SEM, los resultados obtenidos indican 
que cuanto mayor es el nivel de androgeneidad 
de la marca y el consumidor, mayor es el atrac-
tivo de la personalidad de la marca y mayor en la 
intención de compra. Las marcas deben defi nir 
su identidad de género al mismo tiempo que se 
dotan de características femeninas y masculinas 
según la identidad de sus consumidores. 

Palabras-clave: Identidad de género de la 
marca; identidad de género del consumidor; 
atractivo de la personalidad de la marca; inten-
ción de compra.

Résumé:
Ce travail analyse l’impact de l’identité de genre 
des marques et des consommateurs par rapport 
à l’attrait de la personnalité de la marque et à 
l’intention d’achat, en se concentrant sur le cas 
particulier des identités androgènes. À partir 
d’une étude quantitative réalisée auprès d’un 
échantillon de consommateurs portugais et de 
l’application de PLS-SEM, les résultats obtenus 
indiquent que plus le niveau d’androgénité de la 
marque et du consommateur est élevé, plus l’at-
trait de la personnalité de la marque et l’inten-
tion de l’achat est grand. Les marques doivent 
défi nir leur identité de genre, tout en se dotant 
de caractéristiques féminines et masculines se-
lon l’identité de leurs consommateurs.

Mots-clés: identité sexuelle de la marque ; 
identité sexuelle du consommateur ; attrait de la 
personnalité de la marque ; intention d’achat.
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Introdução 
Os consumidores percecionam nas marcas 

um conjunto de traços de personalidade humana, 
incluindo os associados ao género. As marcas pos-
suem uma identidade de género (NEALE; ROBBIE; 
MARTIN, 2016) e, na sua maioria, são inequivoca-
mente masculinas ou femininas aos olhos dos con-
sumidores (STERN; TEWARI; GOULD, 1993). Por 
sua vez, a identidade de género do individuo explica 
diferenças signifi cativas nos seus comportamentos 
enquanto consumidor (NEALE et al., 2016). As al-
terações nos papéis de género originárias da eman-
cipação feminina têm contribuido para a existência 
de mudanças signifi cativas na identidade de géne-
ro dos consumidores. Estas alterações caminham 
no sentido de um maior distanciamento e desfa-
samento face às características associadas aos gé-
neros tradicionais feminino e masculino. O lugar 
social da mulher nas sociedades contemporâneas é 
hoje diferente, o que resulta numa maior fl exibili-
dade e transposição nos papéis de género, abrindo 
assim espaço para as identidades transgéneras. Em 
consonância, Fugate e Phillips (2010) referem que 
a mudança dos padrões de identifi cação de género 
se traduz numa maior identifi cação dos homens 
com o género feminino e, simultaneamente, as mu-
lheres identifi cam-se cada vez mais com o género 
masculino e ambos se identifi cam cada vez mais 
com os dois géneros.

O consumidor relaciona-se com a marca atra-
vés do modo como esta refl ete os seus traços de per-
sonalidade (AAKER, 1997; KOTLER, 2010; LIE-
VEN; GROHMANN; HERRMANN; LANDWEHR; 
TILBURG, 2014) e prefere marcas que refl itam a 
sua imagem e identidade transpondo, assim, as 
funcionalidades e características do produto (KO-
TLER, 2010). O apelo da personalidade da marca 
é defi nido como a capacidade de uma marca atrair 
os consumidores através das suas caraterísticas 
humanas (FRELING; CROSNO; HENARD, 2011) 
e uma personalidade de marca favorável aumenta 
as intenções de compra (AAKER, 1997; KOTLER, 
2010; LIEVEN et al., 2014). Deste modo, a mu-
dança social em direção a papéis de género mais 
andrógenos, pais atenciosos ou mulheres ambicio-
sas e independentes, pode afetar positivamente as 
respostas dos consumidores às marcas andrógenas 

(GROHMANN, 2009).
As marcas transmitem ideologias que podem 

ajudar os consumidores a alcançar os seus objetivos 
e projetos de identidade fundamentais. Na socieda-
de atual, homens e mulheres têm vindo a assumir 
papéis e signifi cados que eram tradicionalmente do 
género oposto (NEALE et al., 2016) alterando-se os 
padrões de identifi cação de género. Esta mudança 
social em direção a papéis de género mais andró-
genos torna necessária uma melhor compreensão 
dos efeitos da identidade de género das marcas e 
dos consumidores nas atitudes e comportamentos 
dos consumidores. Este estudo tem como objetivo 
analisar os efeitos do nível de androgeneidade da 
marca no apelo da personalidade da marca e, por 
sua vez, na intenção de compra. Adicionalmente, 
pretende-se analisar o efeito do nível de androge-
neidade do consumidor no apelo da personalidade 
da marca e, também, o seu efeito moderador na re-
lação entre o nível de androgeneidade da marca e o 
apelo da personalidade da marca. 

Apesar de o género ser uma dimensão de 
análise e diferenciação por parte dos marketeers
na defi nição de estratégias das marcas (GROH-
MANN, 2009; ULRICH, 2013), esta temática ainda 
carece de muita pesquisa particularmente no que 
respeita às marcas transgéneras (indiferenciadas 
e andrógenas). Na secção seguinte apresenta-se 
o enquadramento teórico subjacente às hipóteses 
de investigação formuladas. Depois, descreve-se 
a metodologia de investigação adotada no estudo 
empirico realizado, nomeadamente, em termos de 
recolha de dados, características da amostra e esca-
las de medida das variáveis em análise. Na secção 
3 descrevem-se os resultados obtidos. Por último, 
apresentam-se as conclusões deste trabalho, bem 
como as suas implicações práticas e recomenda-
ções para futuras investigações.

1. Revisão de literatura e hipóteses de in-
vestigação

De acordo com Ulrich, Tissier-Desbordes e 
Dubois (2011), o género da marca é um conceito 
multidimensional que inclui as seguintes dimen-
sões percebidas pelos consumidores: i) atributos de 
género na comunicação; ii) personalidade de géne-
ro da marca; iii) atributos e benefícios de género 
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dos produtos; iv) género do principal utilizador da 
marca; v) género do nome da marca e vi) atributos 
de género no logótipo. Uma vez que a identidade 
de género é atribuída às marcas pelas perceções 
dos consumidores, também as marcas apresentam 
identidades femininas, masculinas e transgéneras 
(ou indiferenciadas). Isto é, de forma idêntica aos 
consumidores também as marcas se consideram 
detentoras do género feminino - quando possuem 
altas características atribuídas a este género e bai-
xas características masculinas; género masculino 
– quando possuem altas características atribuídas 
a este género e baixas características femininas; an-
drógenas – quando possuem altas características 
femininas e masculinas; ou trangéneras - quando 
possuem baixas características femininas e mascu-
linas e não assumem um papel de género defi nido 
(BEM, 1974; GROHMANN, 2009; PALAN, 2001; 
HOFFMAN & BOARDERS, 2001; KILAMENAKIS, 
2011; ULRICH, 2013; AULTMAN, 2014).

O apelo da personalidade da marca é defi nido 
como a capacidade de uma marca atrair consumi-
dores através das caraterísticas humanas a esta as-
sociadas (FRELING et al., 2011). De acordo com 
os autores, o apelo da personalidade da marca en-
globa a (1) favorabilidade - o grau em que os con-
sumidores consideram a personalidade da marca 
favorável, ou seja, que satisfaz o consumidor; (2) 
originalidade - capacidade da personalidade de 
marca ser passível de ser distinguida e diferencia-
da das restantes marcas; e (3) clareza - a persona-
lidade da marca tem de ser reconhecível aos olhos 
dos consumidor, ou seja, os seus atributos têm de 
surgir facilmente na mente do consumidor. Por 
sua vez, o consumidor identifi ca-se com a marca 
através da forma como esta refl ete os seus traços 
de personalidade (AAKER, 1997; KOTLER, 2010; 
LIEVEN et al., 2014). 

A evolução social trouxe um apaziguamen-
to nas proibições e no estigma social associado a 
comportamentos de cada sexo, fazendo com que 
homens e mulheres assumissem papéis e signifi ca-
dos que eram tradicionalmente de domínio único 
do género oposto (NEALE et al., 2016). Esta mu-
dança nos papéis de género conduz a uma maior 
identifi cação dos homens com o género feminino e 
das mulheres com o género masculino e ambos se 

identifi cam cada vez mais com os dois géneros (FU-
GATE & PHILLIPS, 2010). Neste contexto, prevê-
-se que as marcas andrógenas, ou seja, com altos 
níveis de traços masculinos e femininos em simul-
tâneo, sejam mais apelativas para os consumidores 
atuais, pelo que se defi niu a seguinte hipótese de 
investigação:

H1: O nível de androgeneidade da marca in-
fl uencia positivamente o apelo da personalidade da 
marca.

O género é uma variável central na forma como 
vemos o mundo e que afeta a nossa perceção dos 
produtos e marcas (ULRICH, 2013). Os consumi-
dores consideram mais apelativas as marcas com 
personalidades semelhantes às suas próprias per-
sonalidades (GROHMANN, 2009, NEALE et al., 
2016). Identidades coerentes entre consumidor e 
marca permitem que o consumidor expresse uma 
dimensão importante do seu autoconceito (GROH-
MANN, 2009). Deste modo, uma mudança social 
em direção a papéis de género mais andrógenos, 
devido a uma maior fl exibilidade nos papéis de 
género tradicionais, pode afetar positivamente as 
respostas dos consumidores às marcas andrógenas 
ao longo do tempo (GROHMANN, 2009). Prevê-se 
que quanto maior for o nível de androgeneidade do 
consumidor, maior o apelo das marcas andrógenas 
e também que o nível de androgeneidade do consu-
midor modere positivamente a relação entre o nível 
de androgeneidade da marca e o apelo da persona-
lidade da marca. Em consonância, defi niram-se as 
seguintes hipóteses de investigação:

H2: O nível de androgeneidade do consumidor 
infl uencia positivamente o apelo da personalidade 
da marca andrógena.

H3: O nível de androgeneidade do consumidor 
modera a relação entre a androgeneidade da marca 
e o apelo da personalidade da marca.

As escolhas dos consumidores são feitas em 
consonância com os seus objetivos, sentimentos e 
autodeterminações (LEVY, 1959), preferindo mar-
cas que refl itam a sua imagem e identidade trans-
pondo, assim, as funcionalidades e características 
do produto (KOTLER, 2010). Deste modo, a per-
sonalidade da marca infl uencia comportamentos e 
intenções de compra e a perceção de uma persona-
lidade de marca favorável reforça as atitudes positi-
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vas e intenções de compra dos consumidores, 
tal como defendem Freling et al. (2011). Neste 
sentido, formulou-se a hipótese seguinte:

H4: O apelo da personalidade da marca 
influencia positivamente a intenção de com-

pra.
Considerando a revisão da literatura e 

tendo por base as quatro hipóteses de inves-
tigação definidas procede-se à ilustração do 
modelo de investigação (Figura 1).

Figura 1: Modelo de inves� gação

2. Metodologia de investigação

2.1. Recolha de dados e amostra
Para testar as hipóteses de investigação foi 

realizado um estudo quantitativo, transversal, 
cuja população alvo foram indivíduos com mais 
de 18 anos, residentes em Portugal. A recolha 
de dados foi realizada através da aplicação de 
um questionário estruturado e divulgado onli-
ne através de e-mail, SMS e das redes sociais 
Facebook e Instagram. No texto introdutório 
que antecedia o questionário, os inquiridos fo-
ram informados sobre o objetivo geral do estu-
do, sobre o anonimato das suas respostas e que 
não existiam respostas certas ou erradas.

Foram selecionadas as marcas Citroën, 
H&M e Peugeot, marcas conhecidas no pano-
rama português e identificadas como marcas 
andrógenas (LIEVEN et al., 2014). Foi solicita-
do aos inquiridos para selecionarem, tendo em 
conta o seu nível de familiaridade, uma destas 
marcas para responder às diversas questões. A 
recolha de dados decorreu entre os meses de 
agosto de 2018 e abril de 2019.

A amostra final é composta por 204 res-
postas com referência às marcas Citroën (46), 
H&M (82), Peugeot (76). Os inquiridos são, 
maioritariamente do sexo feminino (73,04%), 
solteiros (49,02%), com idades entre os 18 e 
61 anos (idade média 34,04 anos) e habilita-
ções literárias ao nível da licenciatura ou su-
perior (65,7%).

2.2. Medição das variáveis
Para medir a identidade de género da mar-

ca foi utilizada a brand gender scale (GROH-
MANN, 2009). Esta escala é constituída por 12 
items, dos quais 6 são características atribuí-
das ao género masculino (aventureira, agressi-
va, corajosa, audaz, dominante, forte) e 6 são 
características atribuídas ao género feminino 
(expressa sentimentos de ternura, frágil, ele-
gante, sensível, doce, suave). Foi solicitado aos 
inquiridos para avaliarem em que medida cada 
uma destas características se aplica à marca (1 
- não se aplica de todo à marca a 7 - aplica-
-se totalmente à marca). Para medir o apelo 
da personalidade da marca foi utilizada a es-
cala brand personality appeal (FRELING et 
al., 2011). Esta escala é composta por 16 items 
que avaliam a personalidade da marca quanto 
à sua clareza (a personalidade desta marca é… 
aparente, distinta, óbvia, bem definida, clara), 
originalidade (a personalidade desta marca é… 
distintiva, original, surpreendente, inovadora) 
e favorabilidade (a personalidade dessa marca 
é… excelente, satisfatória, agradável, atraente, 
positiva, boa, desejável). Para avaliar a iden-
tidade de género do consumidor foi utilizada 
a escala BSRI (versão curta) desenvolvida por 
Bem (1981) e uma das escalas mais utilizadas em 
estudos de género (WOODHILL & SAMUELS, 
2004). Foram utilizados 10 items correspon-
dentes às características que são atribuídas ao 
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género feminino (gentil, calorosa, ternuren-
ta, compassiva/tenho compaixão, sensível às 
necessidades dos outros, compreensiva, sim-
pática, disponível para tranquilizar emoções, 
afetuosa, adora crianças) e 10 items relativos 
às características que são atribuídas ao géne-
ro masculino (dominante, agressiva, disposta 
a tomar uma decisão, vigorosa/poderosa, as-
sertiva, defende as suas próprias crenças, com 
personalidade forte, disposta a correr riscos, 
tenho capacidade de liderança, independente). 
Por último, a intenção de compra foi medida 
através de 3 items propostos por Weisstein et 
al. (2017) que avaliam a probabilidade do con-
sumidor considerar adquirir produtos de uma 
determinada marca (a probabilidade de con-
siderar adquirir produtos da marca é alta; a 
probabilidade de adquirir produtos da marca 
é alta; a probabilidade de adquirir produtos da 
marca é elevada). Todas estas variáveis foram 
medidas através de escalas de Likert 7 pontos 
(1 - discordo totalmente a 7 - concordo total-
mente).

3. Resultados
As hipóteses de investigação foram tes-

tadas com recurso aos modelos de equações 
estruturais, tendo sido utilizado o software 
SmartPLS versão 3.2.8 (RINGLE; WENDE; 
BECKER, 2015). Estes modelos permitem me-
dir variáveis latentes e testar relações comple-
xas entre estas variáveis, sendo o PLS-SEM 
uma ferramenta estatística bastante utilizada 
na área do marketing e especialmente adequa-
da para amostras de pequena dimensão. Os re-
sultados são analisados quanto à fiabilidade e 
validade do modelo de medida e, de seguida, 
relativamente ao modelo estrutural.

3.1. Modelo de medida
O modelo de medida refletivo, no qual os 

indicadores são um reflexo da variável latente, 
foi avaliado em termos de consistência interna 
(individual e compósita) e validade (conver-
gente e discriminante). O Quadro 1 e 2 apre-
sentam os diversos indicadores de consistência 
e validade das variáveis em estudo. 

Relativamente à consistência interna indi-
vidual de cada indicador, verifica-se que os res-
petivos loadings na variável latente correspon-
dente variam entre 0,667 e 0,993 e, portanto, 
os indicadores apresentam uma boa consistên-
cia interna. A consistência interna compósita 
das variáveis latentes foi avaliada através do 
alpha de Cronbach e da composite reliability 
(CR). Ambos os indicadores apresentam valo-
res bastante superiores a 0,7 conforme reco-
mendado (HAIR et al., 2014), demonstrando 
assim uma muito boa consitência interna das 
variáveis.

Em termos de validade convergente, me-
dida pelo grau de ligação entre os indicadores 
e a variável latente subjacente, analisou-se a 
variância média extraída ou  (AVE). Segundo 
Fornell e Larcker (1981), este indicador deve-
rá assumir um valor mínimo superior ou igual 
a 0,5 para que exista suficiente validade con-
vergente na variável latente, ou seja, a variá-
vel latente deve captar pelo menos metade da 
variância dos seus indicadores. Verifica-se que 
as variáveis em estudo apresentam valores da 
AVE de pelo menos 0,595 e, portanto, cum-
prem este critério de validade convergente.

Quanto à validade discriminante, esta 
compara a variabilidade partilhada entre a va-
riável latente e os seus indicadores e a varia-
bilidade partilhada entre esta e os indicadores 
das restantes variáveis latentes. Há validade 
discriminante quando a raiz quadrada da AVE 
de cada variável latente é superior ao quadra-
do das correlações entre essa variável latente e 
as demais variáveis (FORNELL & LARCKER, 
1981). Os resultados obtidos confirmam a exis-
tência de validade discriminante e, portanto, 
as variáveis em estudo são distintas umas das 
outras e partilham uma maior variância com os 
seus indicadores do que com outras variáveis.
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Quadro 1: Análise de confi abilidade e validade
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Quadro 2: Médias, desvio-padrão, correlações e raiz quadrada da AVE
Nota: os valores a negrito representam a raiz quadrada da AVE; os valores abaixo da diagonal representam as correlações entre as variáveis latentes.

3.2. Modelo estrutural
Uma vez confi rmada a consistência e valida-

de das variáveis, avaliou-se o modelo estrutural 
para testar a signifi cância das hipóteses defi ni-
das. O quadro 3 apresenta os resultados do mo-
delo estrutural. Em termos globais, o modelo 
estrutural explica 49,4% da variância da Inten-

ção de Compra, o que é considerado relevante 
em termos de interpretação (Hair et al., 2014). A 
análise individual dos coefi cientes do respetivo 
modelo (path coeffi  cient) e da sua signifi cância 
estatística permite-nos testar as hipóteses de in-
vestigação.

Quadro 3: Resultados do modelo estrutural
Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Conforme previsto na hipótese 1, os resulta-
dos obtidos indicam que quanto maior o nível de 
androgeneidade da marca maior o apelo da per-
sonalidade da marca (β=0,681, t-value=13,992, 
p<0,001), suportando a H1. A hipótese 2 que 
previa uma infl uência positiva do nível de andro-
geneidade do consumidor no apelo da persona-
lidade da marca, também é suportada (β=0,141, 
t-value=2,162, p<0,05), sugerindo que quanto 
maior o nível de androgeneidade do consumidor 
maior o apelo da personalidade da marca. Contra-
riamente ao previsto na hipótese 3, os resultados 
obtidos indicam que o nível de androgeneidade 
do consumidor não modera a relação entre a an-
drogeneidade da marca e o apelo da personalida-
de da marca (β=-0,089, t-value=1,625, p>0,05), 
não suportando esta hipótese. Por último, a hi-
pótese 4 previa uma infl uência positiva do apelo 

da personalidade da marca na intenção de com-
pra, sendo esta hipótese suportada (β=0,703, t-
-value=19,195, p<0,001).

Conclusão
As mudanças dos padrões de identifi cação de 

género que têm ocorrido, em particular nas so-
ciedades ocidentais, em que homens e mulheres 
se identifi cam cada vez mais com características 
dos dois géneros infl uenciam quer os consumido-
res, quer as marcas. Os resultados obtidos neste 
estudo realizado no mercado português e, tendo 
por base as marcas Citroën, H&M e Peugeot, su-
portam três das quatro hipóteses de investigação 
formuladas, sugerindo que: i) o nível de andro-
geneidade da marca infl uencia positivamente o 
apelo da personalidade da marca; ii) o nível de 
androgeneidade do consumidor infl uencia po-
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sitivamente o apelo da personalidade da marca 
andrógena; iii) o efeito moderador do nível de 
androgeneidade do consumidor na relação entre 
a androgeneidade da marca e o apelo da perso-
nalidade da marca não é estatisticamente signi-
fi cativo; e iv) o apelo da personalidade da marca 
infl uencia positivamente a intenção de compra.

Os resultados obtidos no contexto português 
reforçam a importância da defi nição de identi-
dades de género das marcas andrógenas para os 
consumidores em geral. Quanto maior o nível de 
androgeneidade da marca, ou seja, quanto mais 
características femininas e masculinas combi-
nar, mais apelativa se torna a personalidade des-
ta marca para os consumidores. Adicionalmen-
te, verifi cou-se também uma associação positiva 
entre o nível de androgeneidade do consumidor 
e o apelo da personalidade da marca andrógena, 
suportando a ideia de que os consumidores se 
sentem mais atraídos pelas marcas que refl etem 
os seus traços de personalidade (LEVY, 1959; 
GROHMANN, 2009; NEALE et al., 2016). Em 
consonância com estudos anteriores, a perce-
ção de uma personalidade de marca apelativa 
aumenta as intenções de compra dessa marca 
por parte dos consumidores (AAKER, 1997; KO-
TLER, 2010; FRELING et al., 2011; LIEVEN et 
al., 2014). 

Deste modo, os gestores de marca podem 
ajustar as suas estratégias no que se refere à de-
fi nição e comunicação da personalidade da mar-
ca, construindo identidades de género de marca 
andrógena. Apesar de ser uma tarefa à partida 
desafi ante, pois implica trabalhar características 
opostas simultaneamente, como por exemplo, 
agressividade e sensibilidade ou ou dominante 
e frágil, tal exercicio poderá ser recompensado 
em termos de aumento do apelo da personali-
dade da marca. Recomenda-se também que os 
gestores de marca tenham em consideração a 
identidade de género do público-alvo da marca e 
construam a identidade da marca de forma a que 
os consumidores se identifi quem com a mesma. 
Um maior apelo da personalidade da marca, isto 
é, a capacidade de a marca atrair consumidores 
através da sua associação a caraterísticas huma-
nas (FRELING et al., 2011) irá contribuir para 

aumentar as intenções de compra da marca.
Por último, atendendo à reduzida inves-

tigação sobre a identidade de género da marca 
andrógena e ao facto de as conceções de género 
diferirem entre as várias sociedades e culturas, 
torna-se importante a realização de mais estudos 
sobre esta temática em outros contextos e a aná-
lise de um maior número de marcas.
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Resumo: 
Este artigo analisa como os discursos emprega-
dos pela mídia geram uma identidade de mar-
ca visual para vender o Mindfulness no âmbito 
organizacional na Colômbia. O documento abre 
uma análise semiótica que compara (1) Os dis-
cursos empregados pela mídia ao vender min-
dfulness para uma audiência geral e (2) Quan-
do quer se vender para o ámbito empresarial. 
Geralmente e para o domínio organizacional, a 
pesquisa do  Mindfulness tem se concentrado 
em promover seus benefícios para a produtivi-
dade, tomada de decisão e os processos inovado-
res, mas a pesquisa raramente faz ênfase sobre 
como a Mindfulness é vendido para diferentes 
contextos culturais e audiências. O texto explora 
o conteúdo visual do sete artigos que tem como 
alvo vender Mindfulness para o público geral. Da 
mesma forma, analisa onze artigos para promo-
ver o Mindfulness para o âmbito empresarial e 
alcançar a análise comparativa. A análise visual é 
guiada pela perspectiva de exibição de gênero de 
Erving Goff man. Ele se concentra em ilustrar co-
mo os entendimentos que tem as pessoas sobre 
a sua realidade é retratada na publicidade como 
uma representação desse entendimento que eles 
acham como certo. A metodologia foi a netno-
grafi a para a recoleção de imagens e uma com-
preensão mais ampla do contexto em que elas 
foram usadas. A análise do discurso também foi 
utilizada por meio da perspectiva goff maniana 
de assimetria e simetria entre as interações so-
ciais. Embora tenha sido dada preferência a se-
miótica, os textos escritos que acompanhavam as 
fotos também foram analisados   para apreender 
o contexto mais amplo e os signifi cados que eles 
estavam tentando enviar. 
Esta análise mostra que os estereótipos de gê-
nero são incorporados na publicidade de Min-
dfulness, pois indica que quando vendê-lo para 
o mundo dos negócios, imagens de homens e do 
que se acha qualidades masculinas são exibidas 
de modo que o conceito possa se vender ao en-
trar nas noções culturais do entorno empresarial 
colombiano. Conclui-se que, os estereótipos de 
gênero usados para promocionar mindfulness 
mostram a visão binária que imprègne os enten-

dimentos do gênero da colômbia, e as “realida-
des” do mundo dos negócios no país.

Palavras-chave: Mindfulness; Ámbito organi-
zacional; Estereótipos de gênero; Publicidade.

Abstract:
This paper analyzes how mindfulness is branded 
for the organizational realm in Colombia. The 
document opens a semiotic analysis that com-
pares (1) The discourses employed by the media 
when selling mindfulness for a wider, general 
audience and (2) The discourses when promo-
ting it for business. Mindfulness research has 
focused on unveiling its benefi ts for productivi-
ty, decision making, the benefi ts for innovative 
processes, but seldom research has been conduc-
ted on how mindfulness is branded for this par-
ticular target within diff erent cultural contexts. 
The article explores the visual content of seven 
mindfulness advertisement pieces for a general 
audience, meaning that they had no direct con-
notation or indications that they were for the 
business realm. Likewise, eleven advertisement 
pieces for the business realm were collected to 
achieve the comparative analysis. The visual 
analysis is guided by sociologist Erving Goff man 
and his gender display perspective. He focuses 
on illustrating how what certain social structures 
think is their reality is portrayed in advertising as 
a representation of these gender understandings. 
Netnography was use as methodology. It allowed 
for the recollection of images and a wider unders-
tanding of the context in which they were used. 
Discourse analysis was also used via the Goff ma-
nian perspective of asymmetry and symmetry 
between social interactions. Although a semiotic 
analysis was given preference, the written texts 
that accompanied the photos were also analyzed 
to grasp on the wider context and meanings that 
they were trying to send. This cultural analysis 
indicates that when selling it to the business re-
alm, men and masculine displays have to be use 
so to fi t the cultural notions of who conducts bu-
siness and why mindfulness is appropriate wi-
thin this arena. This analysis sheds light into the 
binary vision, gender gaps and understandings 
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within the business world in Colombia.

Keywords: Mindfulness; Organizational Realm; 
Gender Stereotypes; Advertisement.

Resumén: 
Este artículo analiza cómo se presenta o vende el 
concepto de Mindfulness para el ecosistema em-
presarial colombiano. El documento realiza un 
análisis semiótico comparativo que compila (1) 
Los discursos que se manejan cuando el concep-
to se vende para un público general y (2) aquellos 
cuando se promociona para la arena organiza-
cional. Si bien se han realizado investigaciones 
previas de Mindfulness en el ecosistema empre-
sarial, éstas se orientan a mostrar sus benefi cios 
para la productividad, la toma de decisiones, los 
procesos innovadores, sin embargo no se en-
cuentran investigaciones en las que se analice 
cómo se articulan discursos para su venta en las 
empresas.  El artículo explora el aspecto visual 
de siete artículos en los que se vende mindfulness 
para el público general, y once para los que se 
promociona específi camente para el mundo em-
presarial. El análisis visual se guía por lo que el 
sociólogo Erving Goff man llama la hiper-ritua-
lización del género en la publicidad. Es decir, 
la re-construcción de ciertos entendimientos 
que un grupo social tiene sobre lo que signifi ca 
mostrarse como hombre y mujer dentro de un 
determinado contexto. Para la extracción de in-
formación se empleó la netnografía. Este método 
de investigación de entendimientos y prácticas 
en la web resultó útil no solo para la recopilación 
de imágenes, sino para lograr una gran compren-
sión del contexto en el que se utilizaban dichas 
imágenes. También se utilizó el análisis del dis-
curso como marco metodológico para  entender 
las perspectivas de lo que Goff man llama como 
simetrías o asimetrías en las relaciones sociales. 
Si bien el análisis le da un alto foco a la semióti-
ca encontrada, los textos que acompañaban las 
imágenes también fueron analizados y determi-
nantes para entender el contexto y signifi cados 
que intentaban enviar. 
Este análisis cultural muestra cómo los estereoti-
pos de género se embeben cuando los medios in-
tentan vender y promover el uso de mindfulness 
para el ecosistema empresarial colombiano. Por 
ejemplo, se devela que cuando se apunta a ven-
derle a dicho target, se usan más imágenes con 
hombres, mostrando cualidades masculinas; 
para que mindfulness coordine con las nociones 
culturales de quién maneja y lidera los negocios 

en Colombia y de esta manera Mindfulness se 
vea como apropiado para dicha audiencia. Este 
artículo abre discusión sobre la visión binaria y 
las brechas en entendimientos de género que se 
encuentran inmersos en el mundo empresarial 
colombiano. 

Palabras-clave: Mindfulness; Ecosistema Em-
presarial; Estereótipos de género; Publicidad.

Résumé:
Dans cet article, je pose la question sur com-
ment le média fait la promotion de Mindfulness 
pour le domaine organisationnel dans la Colom-
bie. Le document ouvre une analyse sémiotique 
qui compare (1) Les discours employés par les 
médias lors de la promotion de Mindfulness à 
un public plus large et  (2) Lors de la promo-
tion auprès des entreprises. Pour le monde 
organisationnel, la recherche sur Mindfulness 
s’est concentrée sur ses avantages pour la pro-
ductivité, la prise de décision et les processus 
innovants, mais rarement sur la manière dont 
Mindfulness est promotionné pour cette public 
en particulier. L’article explore le contenu visuel 
de sept publication faits pour le public en géné-
ral et onze pour le monde des aff aires. Ils ont été 
rassemblées pour réaliser une analyse compa-
rative. L’analyse visuelle est guidée par la pers-
pective de parades de genre d’Erving Goff man. 
Il s’attache à illustrer comment les structures 
sociales fait une représentation de genre dans 
la publicité sur celui ci qu’ils trouvent comment 
leur réalité. La méthodologie était la netnogra-
phie. Elle a permis de récupérer des images et de 
mieux comprendre le contexte dans lequel elles 
ont été utilisées en ligne. L’analyse du discours 
a également été utilisée selon la perspective gof-
fmanienne de l’asymétrie et de la symétrie des 
interactions sociales. Bien que l’on ait préféré 
une analyse sémiotique, les textes écrits qui ac-
compagnaient les photos ont également été ana-
lysés pour comprendre le contexte plus large et 
les signifi cations qu’ils essayaient d’envoyer.
Cette analyse culturelle montre que les stéréo-
types de genre sont enchâssés dans de Mind-
fulness concept. Les images d’hommes et des 
comportements masculins doivent être utilisés 
pour faire de la promotion sur Mindfulness. Les 
notions culturelles de la colombie indiquent 
que c’est l’homme qui contrôle le monde des af-
faires, bien que la femme ne rentre pas dans cet 
imaginaire. Donc, le article ouvre une discus-
sion sur le vision binaire du monde des aff aires 
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en Colombie.

Mots-clés: Mindfulness; Portée organisation-
nelle; Stéréotypes de genre; Publicité

Introduction

Aim and research questions 
The aim of this article is to produce an unders-

tanding on how mindfulness is being branded for 
the organizational realm in Colombia. In order to 
grasp on these understandings, I have focus on the 
visual propaganda spread by diff erent local media, 
two companies from diff erent business lines and a 
mindfulness company. 

The central questions for this analysis are: 
1. How is the visual discourse of mindfulness 

shaped in order to be branded for the organizatio-
nal realm?

2. Are there similarities or disparities in the 
discourse when it comes to branding mindfulness 
outside the business setting? 

3. What does the mindfulness discourse for the 
business realm indicate in regards to the concepts 
attach to it?

Mindfulness: Origins and discourses
Mindfulness is a phenomenon that can sel-

dom be called new. Its origins can be traced to the 
Buddhist religion (Wilson, 2014, p. 22). Jeff  Wil-
son Professor of Religious Studies argues that, 
mindfulness as a practice encourages awareness 
and consciousness of the present moment, and 
its application was popularized in the 20th cen-
tury amongst monastics who understood it as a 
“renunciation practice” to secure their arrival to 
Nirvana (Wilson, 2014, 26).

The debut of mindfulness within the Western 
world can be linked to the New Age construct. 
This concept travels back to the 19th century, and 
its core ideas are based on spirituality. One of the 
core ideas spread through the New Age is that of 
the inner Christ. According to Hanegraaff  (1996), 
New Age believers state, that there is a “higher 
principle or energy” (Hanegraaff , 1996, p. 101) 
that is manifested within them and therefore 
they should not search for an external spiritual 
being. Thus, this creates an imminent decentra-
lization from what, for example, Catholicism and 
other religions shape as Christ or God.

Through this line of argument, the answer to-
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wards achieving everything a person wants is not 
to be searched outside the individual, but within 
(Tucker, 2002, p.47). The New Age movement 
was introduced in the United States in the 1950’s 
(Hanegraaff , 1998, p.95) and was welcomed in 
the mid-1960’s by the counterculture youth. In 
the years to come (1970 to 1980’s) it became ac-
cepted and promoted by this niche (Hanegraaff , 
1998, Chapter 5). Why did this occur? Because 
young north Americans were looking for new 
approaches to their spirituality that were not re-
lated to the traditions they were raising against. 

Mindfulness, as a meditation practice, was 
then accepted as an eastern practice that, having 
no connotations with Catholicism, could in fact 
help them achieve their inner self development 
(Wilson, 2014, p. 29).

Whilst the counter culture implemented 
mindfulness for their internal spiritual path, 
the practice also became accepted by the scien-
tifi c sphere. In the late 1970’s  Jon Kabat Zinn 
developed the eight week program: the Mindful-
ness- Based Stress Reduction Program (hereon 
MBRS). The training focuses on activities such 
as group exercises, body scans, meditation and 
yoga with the goal of reducing stress for the par-
ticipants (Lutz, Jha, Dunne & Saron, 2015, p. 
635). Since then, Zinn has become largely known 
as the pioneer and advocate of mindfulness for 
medicinal purposes. 

The historical movement of the mindfulness 
discourse moved from the Buddhists monks, to 
the counterculture youth in North America, and 
into the medical fi eld. The question remains, how 
did the concept arrive in to the work fi eld? Both 
the academia and a Buddhist monk were in char-
ge of “rebranding” the now perceived “New Age 
practice” and “medical method” to fi t the work-
place. 

Zen Master Thich Nhat Hanh, a monk from 
Vietnamese origins and a long-standing teaching 
experience of Buddhists religion and practices to 
the western world (Plum Village Website, Thich 
Nhat Hanh Biography n.d) has liberated discour-
ses that promote mindfulness for the organiza-
tional realm. In his book Work (2008), Thich 
Nhat Hanh illustrates how by being mindful of 

the present moment, people at the workplace can 
enjoy their daily practices. He points out that or-
dinary activities such as attending to meetings, 
work breaks, and even sitting at the desk can all 
be used to be aware of the sensorial experiences, 
feelings and movement that both the body and 
the mind have. By doing so, a higher conscious 
can be achieved (Hanh, 2008, Chapter three). 

Regarding the academia, researchers have 
been able to trace the benefi ts of mindfulness 
for reducing burn-out, and increasing work pro-
ductivity (e.g., Hyland, Lee & Mills 2015). The 
impact of meditation, which is core to the min-
dfulness has also been showcased within acade-
mic research to emphasize its enhancement to 
organizational practices, individual skills, and 
innovation within the workforce (e.g., Lian Ho, 
2011). And it has been pointed out that mindful-
ness can improve the decision-making process 
made by managers. The premises state that it 
allows managers a thorough assessment of their 
tasks and it provides them with the ability to put 
into context their processes before taking further 
steps (e.g., Fiol & O’Connor, 2003). 

The discourses I have shared are mainly ba-
sed on North America. In order to understand 
how mindfulness arrived to Colombia, one has to 
take a brief stop at the political situation.

According to the offi  cial website of the Co-
lombian Constitution, in 1989, a critical propo-
sal arrived into the country’s political scene. The 
president Virgilio Barco had conducted strict 
negotiations with guerrilla groups to encourage 
them to enter into demobilization and disarma-
ment actions. As this process went along, one of 
this guerrilla groups, known as M-19, requested 
for a re-articulation of the country’s constitution, 
so they could acquire political rights and organi-
zed a particular political party. (Offi  cial website 
for the colombian constitution, Historia de la 
Constitución Colombiana, nd.)

The seed for a new discourse was planted, 
and in fact echoed by the Colombian society, whi-
ch also noticed a pressing need for including new 
social practices, legislations and understandings 
for the country. Therefore, on July 4th of 1991, 
a new constitution was celebrated. This carta 
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magna included, amongst other issues, a new 
freedom of worship. Previous to this offi  cial sta-
tement the only religious orientation validated in 
the Colombian public arena was the Catholicism. 
This change within paradigms implied an ope-
ning for people to embrace, practice and make 
public their religious affi  liations. 

As I have previously shared (See Usme, 
2016), anthropologist Alhena Caicedo Ferná ndez 
(2009) and sociologist Sandra Marí n Baró n 
(2009), mention that this freedom of worship 
allowed for the New Age construct to be practiced 
and validated within the country, and, as stated 
previously, there is an historical link that, at least 
for the western world, shapes mindfulness as a 
New Age practice. 

On previous academic work on mindfulness 
(See. Usme, 2016), I have hinted that the New 
Age discourse in Colombia brought into know-
ledge, via literature and other gadgets, mindful-
ness as a practice for New Age practitioners and 
general public. (See for example the literature 
off ered by New Age stores such as La Era Azul 
and La Casa de Los Angeles). 

However, the arrival of the mindfulness 
discourse into the workspace, took as a point of 
departure local discourses made by the media 
in the midst of the 90’s. As traced in my master 
thesis (See. Usme, 2016). The fi rsts articulations 
made by the media regarding the New Age prac-
tice, correspond to two local media in Colombia, 
Revista Semana and the newspaper EL TIEMPO. 

In 1993, the newspaper EL TIEMPO brou-
ght into the attention of its readers this new 
construct. In the article “Ahora y en la hora de la 
nueva era” [Now, and in the New Age time]; the 
author makes an emphasis on how the new era is 
“not only for possessed lunatics, but also for well 
regarded musicians, executives, movie directors, 
and mid to high level government offi  cials. Fur-
ther it expresses that New Age courses were hi-
ghly requested by private and public companies 
in the country. (El TIEMPO, Ahora y en la hora 
de la nueva era, 1993).

A year after this article was released, Revis-
ta Semana published  “LOS POSEIDOS DE LA 
NUEVA ERA” [The New Age possessed].In the 

text, the articulation on what the New Age is and 
to what audience is targeting is shown in lines 
that can be read as “It is impossible to present 
oneself as an up-to-date individual, if one does 
not know what the New Age is” (Revista Semana, 
Los Poseidos de la Nueva Era, 1994). 

The text continues by sharing that seve-
ral “doctors, psychologists, psychiatrists, jour-
nalists, researchers, as well as astrologers and 
psychics” will gather in one of the most promi-
nent and upper-class schools of the city, to open 
a proper arena for discussing the eff ects that New 
Age practice can bring into their businesses. 

These articles, showed indications on how 
the concept was being sold to the organizatio-
nal eye. As they both seem to indicate that New 
Age was both for an educated mind, and for the 
middle-high end executive who wanted to keep 
up-to date (Usme, 2016).

By 2007, several years after these discour-
ses appeared, the written expression of mindful-
ness was to be found in the media. In the article 
“Meditar para controlar pensamientos negati-
vos” [Meditation to control negative thoughts] 
the concept was fi rst introduced as a practice to 
handle negative thoughts, although with no cle-
ar or conclusive results (This has been previou-
sly discussed in Usme, 2016). In 2011 an article 
published by the newspaper EL ESPECTADOR, 
seemed ready to illustrate on the benefi cial, 
now proven, results that mindfulness had (Us-
me, 2016). In an eff ort to set apart its seemingly 
“mystical and ethereal connotations”, the author 
introduces the concept by sharing some thoughts 
and opinions made by the neuroscientist Brittle 
Hozel from Harvard. In which Hozel emphasizes 
on how meditation increases grey matter within 
the brain and develops signifi cant changes in it 
(ElEspectador.com, 2011). 

Since these early introductions of mindful-
ness to the Colombian audience, there has been a 
widespread of articles illustrating what mindful-
ness is, what is it for, hinting to which audience is 
it being sold. Likewise, there has been an increa-
sing display on the off er of mindfulness courses 
and seminars. One can even fi nd several compa-
nies that dedicate their eff orts to off er mindful-
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ness services for several daily life aspects. (See 
Usme, 2016). In fact, just by conducting a google 
search with terms such as “Mindfulness + empre-
sas + Colombia” one is presented with 380.000 
results (Google search, March 10, 2019). The fi rst 
page shows several mindfulness companies, as 
well as the most respected, recognized and high-
-level universities, promoting mindfulness trai-
ning. 

With this brief introduction, the goal of this 
article gains shape by proposing an ethnogra-
phic examination of the visual propaganda of 
mindfulness for the business realm in Colombia, 
what the visual and text messages encompass 
and what they hint about the categories such as; 
gender, business and mindfulness.

THEORETICAL FRAMEWORK 
For this analysis I will use Erving Goff man 

cultural lenses regarding his interpretation of 
what he coins as “gender display” in advertise-
ment. For Goff man, displays are a certain set of 
characteristics such as gestures, bodily positions 
and manners that a person acquires in order to fi t 
into certain categorized or stereotyped role. He 
states that “Displays (...) provide evidence of the 
actor’s alignment in the situation. And displays 
are important ad alignment are” (Goff man, 1978, 
p.1).

His assertion suggests that displays are im-
portant if an individual is to fi t a social situation, 
as it could be considered that if he does not pro-
vide what Goff man mentions as “evidence” then 
his audience will not be able to read him and 
“aligned” him as to the context both they and the 
actor are emerged. (Goff man, 1978, p.2)

The author further indicates that such dis-
plays are ritualized, as they become embedded in 
social interactions that are repeated over and over 
again during the course of every social encounter. 
(Goff man, 1978, p.2) These rituals have, what 
Goff man presents as “symmetrical” and “asym-
metrical” features. Symmetrical occur when the 
same treatment is shown between two or more 
individuals. However, when, the treatment is di-
ff erent, showing that one or several actors have 
a higher/lower hierarchy or deserve a diff erent 

outlook, then it is the case of an asymmetrical 
situation (Goff man, 1978, p.2) Goff man asserts 
that gender displays within advertisement have 
to do with an “hyper- ritualization” (Goff man, 
1978, p.3). Which is to say, that the day to day 
social interactions and their displays, are then 
“re-displayed” and manufactured by the media 
so to represent what a certain group would defi ne 
as the “real ones”; generating a loop within the 
original ritual. The ritualization of genders, have 
to do with the gestures, movements and acts that 
an individual takes as being masculine or femi-
nine and then reproduces, aiming at fi tting the 
social interactions in one of these categories. 

The understandings of what gestures, featu-
res and bodily movements belong to gender are 
emerged in the stereotypes built by the same so-
ciety that portrays them. 

So, to illustrate on the generalizations and 
framings of these stereotypes, I wish to bring into 
attention the following list shared by Toril Moi in 
her essay “What is a woman” (1999):

MASCULINE FEMININE

aggressive aff ectionate cheerful

ambitious childlike compassionate

analytical fl atterable gentle

assertive gullible

athletic loyal sensitive

competitive shy soft-spoken

dominant sympathetic tender

forceful understanding warm

independent yielding

individualistic

self-reliant

self-suffi  cient

strong

Table.1. Source: “What is a woman” by Toril Moi, (1999, p. 103).
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This is a list that, as the author asserts, has 
to do with the “qualities” that are attached to the 
masculine and feminine categories. Which at the 
same time, and through a binary gaze, are coded 
and organized so to expect that a man should 
portray masculine gestures and conduct itself 
within those frames, while a woman should ex-
pose feminine features. (Moi, 1999). This falls 
into a rather binary vision that legitimizes sex as 
the corresponding for gender, and the norm for 
this gender defi nitions is to be defi ned by such 
adjectives.

METHODS

Netnography 
The fi eldwork of this analysis was conduc-

ted online, mainly guided to discover what kind 
of discourses where reproduced on the cyber-
-world. Robert Kozinets explains netnography as 
the method to track the practices, discourses and 
understanding of people on the web (Kozinets, 
2002). This technique is an adaptation from eth-
nography, which applies diff erent methods to 
study daily, offl  ine practices. 

Kozinets asserts that “The strength of “net-
nography” is its particularistic ties to specifi c on-
line consumer groups and the revelatory depth of 
their online communications” (Kozinets, 2002, 
p. 6). Although Kozinets perspective is oriented 
towards “online consumer groups”, netnography 
can be used to study not only consumers, but 
company’s and diff erent discourses introduce 
by online actors. In conducting this kind of re-
search, it becomes crucial to focus the analytical 
attention on symbolism and cultural patterns 
both in the written as the visual representations, 
so to accomplish the contextual and dense un-
derstanding of what the web entries or the data 
is unveiling. 

To do so, this ethnographic work has consi-
dered both a visual analysis of several advertising 
images, and their texts, as it is understood that 
one could not be completely grasped without the 
other. However, for the purposes of this docu-
ment special consideration is given to the visu-
al representations. Thus, special attention has 

been given to the fact that the images are not 
actual representations of reality, but they por-
tray what people, within their cultural systems, 
want to make about that reality. Their own un-
derstandings of the world, practices and views. 
Sol Worth (1980) makes an interesting remark 
when speaking about visual records as she states 
“(...) the fi lm is not a copy of the world out there 
but someone’s statement about the world” (Wor-
th,1980, p. 20). 

Her assertion speaks volumes to the inten-
tion of this analysis, as it is not intended to state a 
fact, reality or universal truth, but rather to show 
how, by drawing on diff erent advertisements a 
visual pattern hints about a cultural reality, a 
statement, that colombian media is making, not 
only about mindfulness as a product or service 
to brand, but about their work realm understan-
dings. 

This analysis shares the visual and textual 
analysis of the following online versions from 
Colombian newspapers such as: El Tiempo, El 
Espectador, Portafolio, Diario la República, El 
Colombiano, El Universal, Diners, a blog post 
from a tech related company, INNpulsa (a public 
organization that promotes entrepreneurship), 
and a mindfulness company located in Bogotá. 

Three of these newspapers were selected be-
cause of their reading rates; El Colombiano, El 
Tiempo and El espectador were ranked in 2016 
as the most read during the weekends (Caracol 
Radio, Los periódicos más leídos, 2016) . As for 
Diario la República and Portafolio, they were se-
lected as they target the fi nancial sector, hence 
it was important to trace if and how they would 
portrayed mindfulness for their niche.  El Uni-
versal was also selected as it is one of the most 
important regional newspapers in the country. 
Diners magazine was also selected as it has a lon-
gstanding relation with the Colombian audience, 
according to an article published in El Tiempo, in 
the 90’s Diners held the highest and permanent 
coverage in the country. (El Tiempo, REVISTA 
DINERS, ÚNICA EN SU GÉNERO, 1994). Both 
the blog post and INNpulsa were selected to grasp 
on other mindfulness discourses for the organi-
zational realm. The netnography was conducted 
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by using the words: mindfulness in Colombia, as 
well as some key words directly associated to it, 
such as; meditation, stress reduction techniques, 
yoga, Jon Kabat Zinn and Buddhism.

Discourse Analysis 
The analysis of the images required a me-

thod that allowed for an immersive reading and 
analysis on both the written texts, as the visual 
ones. Santander argues that discourse analysis 
as a methodology serves to “read texts and, by 
doing so, read social reality”. (Santander, 2011, 
p. 209). What Santander premise implies is that 
discourse analysis allows for the researcher to 
understand both what is being said, portrayed 
and how reality is displayed by certain collecti-
ves. It is important to note that what he in fact 
calls “social reality” is not defi nitive, static and 
linear, but rather liquid and context dependent. 

Discourse analysis allows for an immersive, 
yet analytical and mindful reading of both semio-
tics and linguistics as it is always on the outlook 
for noticing who is articulating the discourse, to 
which audience is the discourse oriented, what is 
being left unsaid within it and what is emphasi-
zed. Santander calls this the opacity within dis-
courses (Santander, 2011, p. 208). He points out 
that discourses have certain rhythms; there are 
items that can be seen in plain sight, while at the 
same time the text hides relevant aspects that 
one has to be aware of. 

 The discourse analysis that follows, is mainly 
guided by a semiotic orientation in which bodies, 
gender understandings, decorative elements are 
read and correlated with cultural premises that 
can be fi nd within Colombian practices, unders-
tandings and views of the world. The primarily 
theoretical and discursive frame is taken by So-
ciologist Erving Goff man and his understanding 
of gender displays. 

CULTURAL ANALYSIS: MINDFULNESS 
ADVERTISEMENT

In what follows I will focus on unveiling the 
messages displayed by mindfulness advertise-
ment in Colombia. The fi rst stop amongst min-
dfulness advertisement for the workplace is from 

an article released by the local media: La Revista 
Semana in 2015.

The image shows a man in a business outfi t, 
the scenario presents a desk and some offi  ce ele-
ments; however, the landscape is not of an offi  ce, 
but a forest. This develops a visual dissonance 
between what the man is wearing and his setting. 
I argue that this visual dissonance portrays a hie-
rarchization of man over nature. 

Goff man asserts that “(...) holding the body 
erect and the head high is stereotypically a mark 
of unashamedness, superiority and disdain” (Go-
ff man, 1987, p. 40) Further in the text, Goff man 
shares several photographs from “the turn of the 
century” in which men were consistently portray 
sitting in a chair, with their head high and their 
spouse standing next to them. Goff man refers 
to the wife pose as “backup support” that repre-
sents the social asymmetry between females and 
males; creating a discourse of what he frames as 
“subordination” for the female (Goff man, 1987, 
p. 40). 

With this outlook I wish to return to the pic-
ture. The male head in this image is high and the 
body language shows a certain layback attitude. 
The feet are up on the table. Thus, I argue that 
the executive’s body is framing itself as having a 
higher hierarchy towards nature. It is him who 
holds power over it. If one were to make an ana-
logy, then it is possible to see him as one of the 
central male fi gures that Goff man portrays in his 
study. He is in power and nature, his “wife” is 

Fig.1. Los benefi cios de la meditación.
Source: Revista Semana, 2015.
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understood as a backup support that is there only 
for aesthetic reasons.

  At a closer look, the male body seems not 
to be touching any nature, but placing itself on 
known territory: offi  ce gadgets. Thus, a certain 
cleanliness is displayed by the male. Although he 
is in fact in a forest, he is not interacting with it. 
Further attention should also be given to the fact 
that he is turning his back on the actual forest, 
while he rests his gaze on the sky. He is also sho-
wn alone, almost fi tting in one of the adjectives 
described by Moi in the table presented above, 
as being “self-suffi  cient” and “independent”. I 
consider these aspects to be an indication on the 
power he holds on the overall landscape. 

To the view of social sciences such as anthro-
pology, this visual analysis would not be comple-
te before taking a look at the text that accompa-
nies this picture. Within the fi rst two paragraphs 
of the text mindfulness is shown via a male orien-
ted discourse as the article attaches its creation 
to Jon Kabat Zinn. Disregarding, at the least on 
the initial lines, its Buddhist background. By the 
same token, this small introduction is made by 
a Colombian male psychologist. It is only by the 
third paragraph that female names are brought 
into discussion. My translation of the text can be 
read as follows: 

Steve Jobs, co-founder of Apple, practiced it to make 
decisions. Film director David Lynch considers it a 
source of energy, creativity and happiness. Other ce-
lebrities such as Oprah Winfrey, Arianna Huffi  ngton 
and Anderson Cooper are adepts, and behind them 
there are thousands of people (...) (Revista Semana, 
2015)

Notice that the fi rst name that is brought in-
to the reader’s attention is one of a well-known 
executive man, not a woman, a man. Who, as the 
article shows, uses mindfulness to enhance his 
decision-making process. Then the conversation 
opens into the artistic realm and into “celebri-
ties” that include two women. This hierarchiza-
tion of genders supports the idea that the ima-
ge is displaying. Men are the ones who hold the 
power and use it, they use mindfulness and it is 
not mindfulness who dominates them. Just as 
the man dominates nature and not the other way 

around. 
Furthermore, in regards to the linguistics 

of this discourse, one can read that Steve Jobs 
practice it, while Oprah Winfrey and Arianna 
Huffi  ngton are mindfulness “adepts”. The royal 
academy of the Spanish language defi nes adepts 
or “adeptos” as someone that follows another 
human being (a leader) or perhaps a concept or 
idea. (RAE.COM, 2019). 

With this in mind, the language emerged wi-
thin this article portrays a male that is capable, 
in an “individualistic” matter (adjective enclosed 
to masculinity), to use mindfulness, while the fe-
males follow or support the concept. Showing a 
principal of asymmetry just as Goff man defi nes 
it. Males hold the power over mindfulness, whilst 
women seem to subordinate and follow it. 

Why is the male gaze paramount in this ar-
ticle? The answer has to do with the cultural un-
derstandings within the country. What it means 
to be a woman and a man in Colombia has been 
intertwined with the longstanding stereotypes 
that Tori Moi mentions in her work (1999). The 
woman is set to be gullible, delicate and submis-
sive, and the man is to be brave, self-suffi  cient, 
aggressive and analytical.

According to a research made by the univer-
sity Universidad Libre in Colombia cited by the 
newspaper La Opinión, by March 2018, there we-
re 3.014 records regarding violence against wo-
men, which according to the article, represent 50 
cases at day (La opinión, 2018). Simultaneously, 
according to the consulting fi rm Mercer (2018), 
cited by El Espectador, the gender gap in the 
workplace reveals that only 20% of Colombian 
women hold high level positions within com-
panies. In parallel, statistics from the National 
Department of Statistics known as DANE, reveal 
that by February 2019, 1.346 women in Colombia 
are unemployed, while only 964 of men are in the 
same situation.

Taking this data into consideration, both 
violence, the minimal participation that woman 
has within the workplace and the economic dis-
parities that the unemployment can represent to 
this group in contrast to men, hint to why the 
article on mindfulness for work needs to be por-
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trayed via the male gaze. As it might seem that it 
is “he” who runs the workplace, along with the 
social structure of the country. 

Thus, the visual display and the “hyper-
-ritualized” situation that one is seeing in this 
article has to do with what individuals think as 
normal in their social structure. Being a man se-
ems to indicate superiority, and being a woman; 
submission. In that eff ect, when mindfulness, a 
meditative practice that enters in direct contact 
with the emotional side, the sensitive aspects of 
the human being, the article adds extra eff orts to 
disarticulate connotations of possible weakness, 

warm and sensitive signs that the reader could 
perhaps associate with womanhood, that, by the 
eyes of the Colombian society is turned into we-
akness. (For an extension on this topic see Usme, 
2016). 

The data serves to put into context the analy-
ses of the fi rst advertisement, but now the images 
will emphasize on what the numbers are showing 
and will open further discussions for the bran-
ding of mindfulness at the workplace in Colom-
bia. Thus, in the page that follows, I introduce 
a collage of images found from 2014 to 2018 in 
regards to the branding of mindfulness.

Fig.2. Mindfulness Adver� sement for a wider audience
Source: Diners, El Universal, El TIEMPO, El Espectador, El Colombiano and INNpulsa, Adapted by the author, 2019.

These seven images belong to diff erent local 
newspapers. They are all promoting mindfulness 
for the wider audience. This gathering of pictu-
res points outs that when selling mindfulness for 
a non-business audience the image of women 
appears. 

In fi ve of these photos one can see a direct 
link of women with nature and it seems that wo-
men and nature become one. In contrast to the 
image of mindfulness for business where the man 
is sitting in a desk, not touching nature, within 
the fi rst image of this collage one sees a woman 
sitting on sand; meaning that her legs are in fact 

touching nature. She has her eyes closed as if she 
were alone and there was no viewer. She seems to 
be meditating and by doing so, here body seems 
to be giving up certain control over the situation. 
Contrasting with the eye open man from the pre-
vious photo. 

Likewise, in picture # 3 one can see how the 
leaves of a three become united with the face of 
the lady. The leaves are place above her, mea-
ning that she is somewhat leaded by nature. In 
picture #4 one can see a playful cat, which could 
be understood as connotation to nature fl irting 
with the woman, trying to get, almost inside, the 
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woman, as the cat moves towards her. Image #6 
shows a woman with wet hair and a wet t-shirt in 
the middle of a waterfall. Likewise, the fi nal ima-
ge portrays parts of a plant next to the woman. 

To explain the link to nature and woman 
that these advertisement displays, I will go back 
to Goff man, not without mentioning that two of 
these women have an inclined head (see Images 
3 and 6). In particular to image number three 
the photo seems to have been taken from above. 
Following his concept of “ritualization of subor-
dination” these displays signal that the women, 
in conducting mindfulness are subordinating to 
something. Perhaps it is nature itself that they 
are surrendering. But, if this is the case, what is 
nature when placed in a mindfulness advertise-
ment context? 

I argue that, in this context, nature becomes 
an analogy for being in touch with one’s feelin-
gs. There have been some hints that within this 
cultural scenario nature or the interaction with 
it pertains to the female. For example, in march 
2019 an event held a micro-space named: “Fe-
male wisdom empowerment and stories of wo-
men, wisdom and female rituals, food sovereign-
ty, exchange of seeds, resignifi cation of the body, 
ethnic resistance” (Revista Credencial “Danzan-
do con el Universo: Encuentro Internacional de 
Expresiones Artísticas Ancestrales, 2019). This 
hints to the traceability of ancient practices in 
which women were food collectors, humans of 
craft, while men hunted and fought. 

In a more direct manner, indigenous groups 
from the Sierra Nevada state that woman is in 
fact nature. In a national radio reportage (2015), 
it is mentioned that “(....) for the indigenous pe-
ople in Sierra Nevada woman is related to land” 
“(...) For these communities an Indian without 
land is nothing, the indigenous without a woman 
has no strength” (Radio Nacional, 2015). These 
assertions would seem to point out that just as 
man owns the land, owns a woman. For it is from 
her possession that he extracts power, as in the 
analogy the land is use to extract food which em-
powers the body.  

Although, it has been noticed that several 
indigenous groups do not follow gender stereo-

types and rather think the feminine and the mas-
culine are a to be embodied by a human being; 
these assertions seems to follow the visual repre-
sentations that are shown here. For the media, as 
women are seen as the ones that hold feminine 
characteristics such as aff ectionate, compassio-
nate and sympathetic, somehow nature gets im-
mersed along a “feminine” defi nition, in its most 
reductionistic fashion. 

With this binary gaze in which feminine cha-
racteristics are coded for the female gender, it 
seems to be natural for women to be portrayed 
emerged and surrendering by their essence: fee-
lings, symbolized by nature. While men are not 
to be put in a weak situation as this would chal-
lenge their hierarchy within Colombian society 
and would not be “natural”. See for example that 
in the last picture little parts of a plant are shown, 
and this, I argue, is because the institution that 
released this image targets at entrepreneurs and 
business people in Colombia. So, nature could 
not be revealed in its complete form, but rather 
in small, business-adapted bites.  

This gender analogy and asymmetry gets a 
wider push when one sees that while in the fi rst 
imagen the man was sitting on a chair, six of these 
women are placed on the fl oor, which according 
to Goff man is also an indication on the asymme-
trical relations between men and women. He as-
serts, “Beds and fl oors provide places in social si-
tuations where incumbent persons will be lower 
than anyone sitting on a chair or standing. Floors 
also are associated with the less clean, less pure, 
less exalted parts of a room” (Goff man, 1987, p. 
41) 

The impure and less clean then, in this con-
text, would be for a man to get in touch with his 
inner self (nature), not to have domain, control 
and power over such a situation. While a lower 
ranking human, the woman, can be dominated 
by such “impulses”.  Further attention is also 
given to the fact that fi ve of these articles were 
written by women. And while I do not argue this 
was somehow orchestrated, it reinforces, to the 
public eye, the idea that “mindfulness” comes 
from a female discourse; which as pointed out is 
mixed with the dichotomy of what is to be a man 
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and a female in Colombia. 
Look for example at image 2, a woman is por-

trayed meditating while having cleaning utensils, 
dishes and other gadgets that suggest domestic 
work. The article, written by a woman, is trying to 
make a case for what was advised for this woman 
to do in order to practice mindfulness. As Goff -
man puts it, advertisement only reinforces world 
rituals and understandings (Goff man, 1978). 

Perhaps, in an unnoticed manner, this advertise-
ment reinforces the branding of mindfulness for 
the wider audience as something that is to unders-
tood as feminine, and pertaining to women. 

Now it seems important to reveal the other si-
de of mindfulness advertisement. That targeting 
the business realm. In what follows I will make 
an exploration on seven images released by local 
media from 2013 to 2018 regarding this matter.

Fig.3. Mindfulness Adver� sement for the business realm, male gaze
Source: Portafolio, Diario La República, Finanzas Personales, Blog Post from a Tech- Related company and a Mindfulness organiza� on, 2019.

These are all articles aiming at promoting 
mindfulness for the business realm, in which 
men reappear into scene. 

As one can see, just two of the images (See 
image #3 and #5) show nature in their back-
ground; it is when men are practicing mindful-
ness that a nature-related atmosphere is shown. 
In those two pictures (3 and 5), the bodies of 
the men are in a meditative position, which, at 
the same time, implies a certain openness and 
embracing to the general environment. This cor-
relates with the idea that there is a certain sub-
mission act when, in advertisement, men use 

mindfulness. This surrendering can be linked to 
what Goff man refers as placing the lower ranking 
individuals in “dirty or unclean places”. As sho-
wn, women were often placed on the fl oor when 
practicing mindfulness, now if men were to use 
it, they would accept to adopting a momentary 
lower social position, that portrayed by women. 
Otherwise, when not practicing it, but just men-
tioning it, they are portrayed standing up, with 
their arms crossed, as if protecting their status 
by guarding their bodies from this outer notion. 
(See image #1, # 6 and #7).

Furthermore, when looking at the written 
text, it is possible to fi nd in images #3, #4 and 
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#7 a discourse linking mindfulness with success 
notions.  Respectively, with titles such as: “The 
technique from Buddhism that will help you be 
successful” “Why successful companies use min-
dfulness” and “Mindfulness the new paradigm 
towards success”. Now, this hints that within the 
Colombian business realm success is interpreted 
and enacted by the male. The data from the con-
sulting fi rm Mercer, that revealed that only 20% 
of Colombian women held high level positions 
within companies, seems to be materialized in 
this hyper ritualization of reality. 

Success in Colombian standards, seems to 
belong to a gaze attached to a male body that 
tries to embody masculine characteristics, that 
of being self-suffi  cient, and what the arms posi-
tion suggests as “strong”. However, in the written 
discourse success is attached to having emotio-
nal intelligence, less stress, and being assertive. 
Nonetheless, the visual representation of those 
concepts does not open an evident emotional 
outlook, rather several men with business suits, 
and only one woman, in the middle of two men, 
outgunned by their presence. 

In that regard, the female body is not only 
outnumbered by the male presence, but as seen, 
it is also visually shrunken. Goff man has exami-
ned the use of size as indication to a higher/lower 
social rank. (Goff man, 1987, p. 28). He asserts 
that “In social interactions between the sexes 
biological dimorphism underlies the probability 
that the male’s usual superiority of status over 
the female will be expressible in his greater gir-
th and height. (Goff man, 1987, p. 28) Following 
this argument, image # 5 dos not only hint that 
within the business world there are less women 
than men, but it also introduces to the idea that 
they are of a lower status than them. However, 
the presence of the lady seems to be suffi  cient to 
give the impression that mindfulness is correla-
ted with some of the emotional connotations that 
at the same time are attach to the feminine qua-
lities that the media representations argue, Co-
lombian society thinks a woman ought to have. 

The case is similar in image # 4, here a chess 
board is somewhere introduced as the analogy 
for the business realm. Almost as a game in whi-

ch one has to beat the competition. The fi gurines, 
although at a fi rst look, genderless, bring into 
notice some power discourses. The standing one 
is cheering the arms up, on what it looks like a 
victory move. In parallel, the sitting fi guring is 
touching its own body and with his head slightly 
tilted to one side. The other chess pieces are seen 
as fallen, almost as if someone had thrown them 
away on the board. 

Here is what his image “brands” from a Go-
ff manian perspective. Following the idea that 
size defi nes hierarchies within pictures. Then, 
one could argue that through the Colombian un-
derstandings, the standing fi gurine of a higher 
size and playing his “aggressive, dominant and 
strong” qualities, is a man. He has then, conque-
red the game and is celebrating how he “knock 
them out”. While, the sitting fi gurine, smaller in 
size; could be perceive as the female. Not only 
because of this matter, but also because of a no-
tion that Goff man refers as the “feminine touch”; 
he explains the touch as the use of female hands 
touching an object or individual in a very delicate 
matter, almost like caressing it (Goff man, 1987, 
p. 29). 

Although the fi gurine is not categorized as 
female, the hands can be seen as displaying this 
“caressing”, with his/her own body. Goff man ex-
plains that “self-touching can also be involved, 
readable as conveying a sense of one’s body being 
delicate and precious thing” (Goff man, 1987, p. 
31). The male body is strong and has conquered, 
while, what I suggest is the female body, gets per-
ceive as weak, small and delicate. 

Note, however, that the message right abo-
ve the image states “A true leader knows how to 
encourage the manifestation of truth, he cares 
about people and develops value…” Then below 
the image, the title of the article goes as “Min-
dfulness, the excellence of mindful leadership”. 
If one were to combine the visual message with 
the text, then it seems incongruent. While the 
text speaks about “caring for people” the images 
show that mindfulness is about empowering the 
power/powerless dichotomy. It sells mindful-
ness as a fountain of this power; which by the 
body language and sizes are directed into an ana-
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logy of gender issues within Colombian society. 
Then there is the case of one mindfulness 

company in Bogotá that has included women to 

shape their discourse for mindfulness in busi-
ness. Let us take a look of these images.

Fig.4. Mindfulness Adver� sement for the business realm
Source: Mindfulness company. (Adapted by the author) 2019.

These advertisement pieces all seem to brand 
mindfulness for the business realm encompas-
sing or using both genders. However, there are 
some subtle diff erences that create diff erent dis-
course between the one that shows a man and 
the other three portraying women. Let us begin 
with the decorative elements of the images and 
focus on the “natural” elements in images #2, #3 
and #4. 

In image # 2 it is possible, to perceive a small 
plant in the back of the offi  ce. It would almost 
pass as unnoticed, unless one were to enlarge 
the photo and pay close attention to this detail. I 
have previously suggested, that due to historical 
and cultural connotations, nature, at least for the 
public discourse in Colombia, is rather seen as 
belonging and to be displayed by the female gaze, 
which at the same time get intertwined with the 
emotional aspect. 

Hence, the photo hints at the “proper” dis-
tance that a man should have with the natural 
and thus, the emotional. Again, his body posture 
makes it seem as he is open and vulnerable when 
using mindfulness, but, because of his distance 
towards emotions, he is not in risk of lowering 
his social status and enter into the one that per-
tains to the female.  In picture # 3, the situation 
is diff erent. Behind the woman it is possible to 
see a green blur, something that could be unders-
tood as mountains. This blur covers a larger spa-

ce in the image, so a message on how the female 
is comfortable with and around nature is send. 
Telling the viewer that, perhaps, this comfort is 
also a preference or openness to be in touch with 
the emotional side. Additionally, on her desk, a 
small green branch is perceived at the right side 
of the image. 

Following, the interpretation of nature as fe-
male and female as emotional, then this would 
mean that the emotional, at least for the lady, 
can be an active part of the daily work life. The 
fi nal image, # 4, is clear to put nature right in the 
front  of the image with a red color that contrasts 
the white suit worn by the female. The disparity 
between the male man with a little an unnoticed 
fl ower at the back, and the woman with a red 
fl ower in the front supports the idea; emotions 
are allowed for women in the business arena, so 
the practice of mindfulness for them should not 
cause any dangers. However, men should be cau-
tious; they can use it, but they should not get so 
close to their feelings. 

Finally, there is the fact of another kind of 
decorative items; the bodies. The suggestion that 
this ethnographic work does is that the female 
body and the male body hold diff erent meanin-
gs within these pictures. By taking a glance to 
the male body, one can see that he is sitting in 
a chair. However, in image #3 and # 4, one can 
see that the female bodies are placed on the ta-
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ble. Almost making it seem as these bodies are in 
fact another decorative item, something that the 
man works on, but not a colleague. For the man 
puts his documents, laptop and other items he 
has to work on this table, inanimate objects that 
he dominates, he gives them live when he tou-
ches them and uses them. So, the suggestion is 
that the female body here is not actually a body, 
but rather an artifact that the man can use within 
the workspace. 

Final discussion 
 This article aimed at analyzing the branding 

of mindfulness for the organizational realm in 
Colombia. In order to do so, three questions we-
re suggested. The fi rst one directed its attention 
to how the visual discourse of mindfulness was 
shaped or branded for this target. 

By taking Goff man’s theoretical guidance of 
gender display and their representations in ad-
vertising, it was possible to grasp that the there 
is a gender stereotype oriented towards branding 
mindfulness for business. When branded for the 
organizational real men were presented in power 
positions that, via several body movements, for 
example standing straight and holding their head 
highs, crossing their arms as a sign of an ability to 
self-protect themselves, and other visual arran-
gements within the images that allude to a sense 
of power, individual capacity, high hierarchy and 
overall control. This was further reinforced when 
the texts mentioned categories such as success 
and leadership while portraying what they call 
“mindful men” and “mindful leadership”. 

Although some advertisement pieces did 
show women, this ethnography unveiled seman-
tically diff erences that hinted that their role was, 
in occasions, rather decorative and of a lower 
hierarchy than men. For example, their bodies 
were placed on desks rather than chairs, as if they 
were another inanimate object to work on, while 
another similar piece presented a man sitting in 
a chair, owning and in charge of the work he was 
conducting. Likewise, there were disparities in 
regards of size when presenting women and men 
in the same advertising piece. Men were larger 
than the only women introduced; this is what Go-

ff man presents a hierarchization of men via sizes. 
Branding mindfulness for the wider decen-

tralized audience takes a completely diff erent 
approach both semantically and linguistically. 
For in the visual communication, the local me-
dia chooses to use women when speaking and 
promoting this concept. The ethnography and its 
analysis showed how women are often portrayed 
in casual outfi ts, often with nature-oriented sce-
neries. In one of the pieces, one can even see how 
a woman’s face is cover with leaves. This genera-
tes the impression that she is coming out of natu-
re and she is one with it. The fact that fi ve out of 
seven images contained this natural atmosphere, 
opened a question for this ethnography, why did 
women were, in the media imaginary, correlated 
with nature? As it is hinted by diff erent discour-
ses, both pertaining to local media, indigenous 
groups from the Sierra Nevada and even a local 
university; it is to be understood that woman is 
nature itself. 

For example, one indigenous group men-
tions how woman are “related to land”, and that 
“an Indian without land is nothing, the indige-
nous without a woman has no strength” (Radio 
Nacional, 2015). These assertions would seem to 
point out that the man who owns the land, owns 
a woman. For it is from her possession that he 
extracts power, as in the analogy the land is use 
to extract food which empowers the body.  Al-
though several indigenous groups do not follow 
gender stereotypes and rather think the femini-
ne and the masculine are a to be embodied by a 
human being, the articulations from the media 
seem to have extracted a rather literal semiotic 
discourse in order to (1) Portray the ancient be-
liefs of woman as land, and (2) include their bi-
nary visions of the world in which women are to 
be feminine. 

This was further discovered by the delicate, 
soft and submissive visual discourses that these 
advertisements manage. The delicate aspect is 
portrayed by the small fi t bodies of the women, 
the submissive is directly stated in a picture a 
woman hold her head position down, and this is 
what Goff man would refer as displaying a lower 
hierarchy within a social structure. And this is 
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further reinforced in one particular piece in whi-
ch a woman, not a man, is seen holding an iron, 
dishes and cleaning items that are used to con-
duct house work. 

    This matter would have no connotation, 
if one were not take into account the diff erence 
between the two branding modes, that of work, 
which they focus on a male representation, while 
the more general advertisement of this process 
is promoted via female bodies and the unders-
tandings that society has of them. All of which 
indicates, and answers question number two of 
this ethnography, that there are disparities in 
the discourse and branding of mindfulness, for 
there is a cultural pattern set to reinforce gender 
stereotypes. 

The fi nal question, aimed at unveiling what 
the media was trying to tell their business au-
dience. It might seem that for them, their target 
in the workforce are exclusively male or what 
the male embodies in Colombian society; power, 
leadership and strength. So, there is a percep-
tion that in order to sell a liquid, meditation and 
emotional oriented practice such as mindfulness 
for the business realm, they need to hide what 
they consider to be the “feminine features” of 
this practice. To make men understand it is a 
good and well-viewed practice that is not going 
to lower their status if used. Rather, it is another 
“item” they can conquer, master and use.
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Resumo: 
Juntamente com os públicos, marcas constroem 
signifi cados a partir do que comunicam e de como 
atuam. Muitas vezes essas ações são fragmentadas, 
o que gera uma incoerência. Ao olharmos para o 
mercado, percebemos que as equipes das organi-
zações não estão engajadas com a marca, seja por 
desconhecer os objetivos desta, como também por 
ela ser percebida de forma fracionada. Assim, a 
maior motivação para a realização deste trabalho 
é descomplicar o branding, especialmente para 
clientes que não tenham formação na área, e, desta 
forma, torná-lo mais tangível, colaborativo e me-
nos fragmentado. Assim, para contribuir com o 
processo de construção e consolidação de marcas, 
buscamos, neste trabalho, construir uma meto-
dologia de branding que una os conceitos sólidos 
desta área ao Método Sprint, o método ágil utiliza-
do pelo Google. O Sprint caracteriza-se por ser um 
processo único organizado em cinco dias de ativi-
dades para resolver um problema por meio de pro-
tótipos e do teste de ideias (KNAPP; ZERATSKY 
E KOWITZ,2016). Nesse sentido, indagamos: e 
por que não o branding pode se benefi ciar de um 
Sprint? Para isso realizamos este estudo orien-
tado pelo seguinte problema de pesquisa: Como 
podemos potencializar o processo de construção 
e consolidação de marca utilizando o método ágil 
Sprint? Para isso, realizamos pesquisa qualitativa 
de caráter exploratório. Para isso, recorremos à 
revisão bibliográfi ca e sugerimos, como resultado, 
uma matriz que combina os elementos de marca e 
as etapas do processo Sprint para a criação de uma 
metodologia ágil para a criação e consolidação de 
marcas. Com isso, espera-se que a metodologia 
possa ser adotada pelos diversos atores envolvidos 
na gestão e comunicação de marcas, tendo como 
benefício o fortalecimento do processo, o aumento 
do engajamento da equipe e a prática colaborativa.

Palavras-chave: branding, construção de mar-
ca, gestão de marcas, sprint.

Abstract:
Together with audiences, brands build meanings 
based on what they communicate and how they 
operate. Often these actions are fragmented, which 
creates inconsistency. When looking at the market, 
we realize that the organizations’ teams are not 
engaged with the brand, either because they are 
unaware of its objectives, but also because it is per-
ceived in a fractional way. Thus, the greatest moti-
vation for carrying out this work is to make bran-
ding uncomplicated, especially for customers who 
have no training in the area, and thus make it more 
tangible, collaborative and less fragmented. Thus, 
in order to contribute to the process of building 
and consolidating brands, we seek, in this work, to 
build a branding methodology that combines the 
solid concepts of this area with the Sprint Method, 
the agile method used by Google. Sprint is charac-
terized by being a unique process organized in fi ve 
days of activities to solve a problem through proto-
types and the testing of ideas (KNAPP; ZERATSKY 
AND KOWITZ, 2016). In this sense, we ask: why 
can’t branding benefi t from a Sprint? For this we 
conducted this study guided by the following re-
search problem: How can we enhance the process 
of building and consolidating a brand using the 
agile Sprint method? For this, we conducted qua-
litative research with an exploratory character. For 
that, we resorted to the bibliographic review and 
suggested, as a result, a matrix that combines the 
brand elements and the steps of the Sprint process 
to create an agile methodology for the creation and 
consolidation of brands. Thus, it is expected that 
the methodology can be adopted by the various ac-
tors involved in the management and communica-
tion of brands, with the benefi t of strengthening the 
process, increasing team engagement and collabo-
rative practice.

Keywords: branding; brand construction; sprint.
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Resumén: 
Junto con el público, las marcas crean signifi cados 
basados   en lo que comunican y cómo operan. A 
menudo, estas acciones están fragmentadas, lo 
que crea inconsistencia. Cuando observamos el 
mercado, nos damos cuenta de que los equipos 
de las organizaciones no están comprometidos 
con la marca, ya sea porque desconocen sus obje-
tivos, sino también porque se percibe de manera 
fraccional. Por lo tanto, la mayor motivación pa-
ra llevar a cabo este trabajo es hacer que la marca 
sea sencilla, especialmente para los clientes que 
no tienen capacitación en el área, y así hacerla 
más tangible, colaborativa y menos fragmenta-
da. Por lo tanto, para contribuir al proceso de 
construcción y consolidación de marcas, busca-
mos, en este trabajo, construir una metodología 
de marca que combine los conceptos sólidos de 
esta área con el Método Sprint, el método ágil 
utilizado por Google. Sprint se caracteriza por 
ser un proceso único organizado en cinco días 
de actividades para resolver un problema a tra-
vés de prototipos y pruebas de ideas (KNAPP; 
ZERATSKY Y KOWITZ, 2016). En este sentido, 
preguntamos: ¿y por qué la marca no puede be-
nefi ciarse de un Sprint? Para esto, realizamos 
este estudio guiados por el siguiente problema de 
investigación: ¿Cómo podemos mejorar el proce-
so de construcción y consolidación de una marca 
utilizando el método ágil Sprint? Para ello, reali-
zamos una investigación cualitativa con carácter 
exploratorio. Para eso, recurrimos a la revisión 
bibliográfi ca y sugerimos, como resultado, una 
matriz que combina los elementos de la marca y 
los pasos del proceso Sprint para crear una me-
todología ágil para la creación y consolidación de 
marcas. Por lo tanto, se espera que la metodolo-
gía pueda ser adoptada por los diversos actores 
involucrados en la gestión y comunicación de las 
marcas, con el benefi cio de fortalecer el proceso, 
aumentar el compromiso del equipo y la práctica 
colaborativa. 

Palabras-clave: branding; construcción de 
marca, gestión de marca, sprint.

Résumé:
En collaboration avec le public, les marques 
construisent des signifi cations en fonction de 
ce qu’elles communiquent et de leur fonction-
nement. Ces actions sont souvent fragmentées, 
ce qui crée des incohérences. Quand on regarde 
le marché, on se rend compte que les équipes 
des organisations ne sont pas engagées avec la 
marque, soit parce qu’elles ne connaissent pas 
ses objectifs, mais aussi parce qu’elle est perçue 
de manière fractionnée. Ainsi, la plus grande 
motivation pour mener à bien ce travail est de 
rendre le branding simple, en particulier pour 
les clients qui n’ont pas de formation dans le do-
maine, et ainsi le rendre plus tangible, collabo-
ratif et moins fragmenté. Ainsi, pour contribuer 
au processus de construction et de consolida-
tion des marques, nous cherchons, dans ce tra-
vail, à construire une méthodologie de branding 
qui combine les concepts solides de ce domaine 
avec la méthode Sprint, la méthode agile utilisée 
par Google. Sprint se caractérise par être un pro-
cessus unique organisé en cinq jours d’activités 
pour résoudre un problème à travers des proto-
types et des tests d’idées (KNAPP; ZERATSKY 
ET KOWITZ, 2016). En ce sens, nous nous de-
mandons: et pourquoi la marque ne peut-elle 
pas bénéfi cier d’un Sprint? Pour cela, nous 
avons mené cette étude guidée par le problème 
de recherche suivant: Comment pouvons-nous 
améliorer le processus de construction et de 
consolidation d’une marque en utilisant la mé-
thode Sprint agile? Pour cela, nous avons mené 
une recherche qualitative à caractère explora-
toire. Pour cela, nous recourons à la revue bi-
bliographique et proposons, en conséquence, 
une matrice qui combine les éléments de la 
marque et les étapes du processus Sprint pour 
créer une méthodologie agile pour la création et 
la consolidation des marques. Ainsi, il est prévu 
que la méthodologie puisse être adoptée par les 
diff érents acteurs impliqués dans la gestion et 
la communication des marques, avec l’avantage 
de renforcer le processus, d’augmenter l’enga-
gement de l’équipe et la pratique collaborative.

Mots-clés: branding; construction de marque, 
gestion de marque, sprint.
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Introdução 
Método Sprint aplicado à construção de 
marca

Marcas constroem signifi cados com os públi-
cos e, em um mercado cada vez mais nichado, bus-
cam empresas especialistas em diferentes tipos de 
mídia, o que  acaba por fragmentar a comunicação. 
O público, por sua vez, ao receber as informações 
de forma isolada, tende a levar mais tempo e co-
locar um esforço maior para construir o signifi ca-
do idealizado pela marca, o que muitas vezes nem 
ocorre quando as mensagens enviadas pela marca 
não possuem um elo sufi cientemente forte para 
que a sua imagem seja construída ou fortalecida. A 
partir disso, o presente estudo busca refl etir sobre 
as estratégias de marcas e apresenta uma matriz 
para que o método ágil Sprint possa ser aplicado à 
construção de marcas, de forma que se utilize um 
sistema no qual a construção coletiva é o centro da 
ação. Isso porque as metodologias ágeis proporcio-
nam uma entrega de valor de forma mais acelerada 
já que é organizada em times auto-organizados que 
utilizam a inteligência de forma coletiva (PIAZZA, 
2020, online). A rapidez do processo está ao con-
centrar-se na superfície e fazer com o que o grupo 
chegue em respostas importantes antes de se com-
prometer com a execução (KNAPP;ZERATSKY E 
KOWITZ, 2016). Assim, há um ganho de tempo, 
uma vez que toda a estrutura foi analisada, ques-
tionada e vista de forma coletiva antes de ir para o 
mercado. Em complemento, Troiano (2017, p. 79) 
afi rma que “branding é um território de ação cole-
tiva nas organizações” e acrescenta as marcas pre-
cisam ser construídas de dentro para fora (2017). 
Com isso, partirmos do pressuposto que marcas 
são feita por pessoas, entendemos que, ao incluir 
mais participantes no processo de sua construção, 
aumentamos a sua força e também o pertencimen-
to da equipe, já que a colaboração e participação 
ativa resultam em uma contribuição maior (SHI-
RKY, 2012), especialmente por meio de processos 
por métodos ágeis.

Assim, com o intuito de pensar em uma es-
tratégia coletiva de construção de marca por meio 
de métodos ágeis, essa pesquisa é orientada para 
problematizar, de forma exploratória,  o seguinte 
problema: Como podemos potencializar o processo 

de construção e consolidação de marca utilizando o 
método ágil Sprint? Para isso, recorremos à revisão 
bibliográfi ca a partir de autores como Batey (2010), 
Mendes (2009) e Kreutz (2012) para abordarmos 
o branding e seus processos tradicionais de cons-
trução de marca. Já para apresentar a Metodolo-
gia Sprint, nos ancoramos em Knapp, Zeratsky e 
Kowitz (2016). A partir do método proposto pelos 
autores, apresentamos uma matriz que combina os 
elementos de marca e as etapas do processo Sprint 
para a criação de uma metodologia ágil para a cria-
ção e consolidação de marcas. A partir disso tam-
bém buscamos refl etir sobre a importância de unir 
a equipe em prol de resultados coletivos, desde o 
início do projeto; A cultura da minha marca colabo-
ra para a contribuição do coletivo? Ao aumentar o 
pertencimento do grupo, os resultados aumentam 
também? E, se as pessoas não participarem isto di-
minui a minha força de mercado? Com isso, bus-
camos contribuir para que marcas e organizações 
possam utilizar a metodologia proposta para seus 
processos coletivos de de construção e consolida-
ção.

Metodologia
Este artigo foi desenvolvido por meio de pes-

quisa de natureza qualitativa de objetivo explora-
tório. Por ser qualitativa, a pesquisa permite um 
maior nível de aprofundamento, de forma que 
possa ser descrita a complexidade do problema e a 
interação de certas variáveis (DIEHL, 2004) e que 
não se dá por meio de procedimentos estatísticos 
ou de outros meio de quantifi cação (STRAUSS, 
2008). Como apontado por Gil (2007), este tipo de 
pesquisa envolve pesquisa bibliográfi ca para em-
basamento inicial,  pois “a principal vantagem da 
pesquisa bibliográfi ca reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenôme-
nos muito mais ampla do que aquela que ele pode-
ria pesquisar diretamente” (Gil, 2007).  Além disso, 
Stumpf (2006) defi ne-a como um conjunto de pro-
cedimentos utilizados para identifi car e selecionar 
documentos de interesse para a concretização do 
estudo. Os passos para a realização da pesquisa 
bibliográfi ca segundo a autora são: identifi cação 
do tema e assuntos, seleção das fontes, localização 
e obtenção do material, leitura e transcrição dos 
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dados. Assim, com base em autores como Keller 
(2006), Vásquez (2007) e Troiano (2017) aborda-
mos os elementos de marca e o branding. Com base 
em Knapp, Zeratsky e Kowitz (2016) apresentamos 
o método Sprint e, então, sugerimos um Sprint para 
a construção de marcas baseado em cinco etapas.

A começar pelo branding
Branding é a gestão de marca, de comunica-

ção, de pessoas e mais que isto, do signifi cado cons-
truído. Para começar, é importante contextualizar 
com base em Costa (2008) que as marcas surgi-
ram com o objetivo de indicar a procedência de 
produtos já nos primeiros séculos depois de Cris-
to. Em um segundo momento, Costa aponta que 
as marcas eram utilizadas para fazer referência ao 
fabricante na passagem de uma sociedade feudal 
para uma sociedade artesanal. “Nesse momento, a 
marca aparece como referência ao fabricante, assu-
mindo papel semelhante ao de uma assinatura ou 
selo de identidade, que garantiam a boa qualida-
de dos produtos – sendo que produtos ruins eram 
passíveis de castigos por infratores dos grupos de 
artesãos” (MORÁS, 2015, p. 691).

Já com o liberalismo econômico, Costa (2008) 
afi rma que a marca se torna obrigatória para indi-
car procedência e qualidade, assumindo o símbolo 
® para indicar seu registro. É nesse momento que 
surgem também as marcas corporativas. Mais re-
centemente, no contexto da nova economia, elas 
assumiram um papel mais complexo ao serem as-
sociadas a signifi cados, de modo que Batey (2010, 
p. 210) defi ne marca como um conjunto de “asso-
ciações feitas pelo consumidor e das percepções 
dominantes sobre ela, uma fotografi a instantânea 
que imediatamente vem à mente ao se ouvir o no-
me da marca”. Em outras palavras é a sua tradução 
espontânea de marca.

É nesse contexto que Kreutz (2001, p. 1) de-
fi ne que “a marca é uma representação simbólica 
multissensorial, cujos signifi cados são construídos 
socialmente por meio de discurso multimodal”. 
Nesse sentido, Mendes (2014)  defi ne que uma 
marca é resultado de um processo cíclico, constru-
ído recursivamente pela organização e pela percep-
ção dos públicos. Em acréscimo, Vásquez (2007, p. 
201) afi rma que

Apesar de não serem ativos físicos, fazem parte do 
patrimônio das corporações. As transações das mar-
cas (vendas, aquisições e fusões) revelam seu valor 
monetário e, por conseguinte, determinam o quanto 
elas signifi cam. Em um mercado cada vez mais dis-
putado, faz-se necessário construir uma marca forte, 
sólida e competitiva que alcance não só os objetivos 
comerciais, mas, também, que conquiste a mente do 
consumidor.

É assim que determinadas marcas assumem 
força, expressa em rankings como o da Inter-
brand (2013, online), que, ao classifi car as mar-
cas mais valiosas, considera a força da marca, 
sendo defi nida como

[...] aquelas com desempenho forte frente à concor-
rência através de dez fatores, é importante salientar 
que a Interbrand acredita que grandes marcas são 
formadas de dentro para fora, desta forma os fatores 
são divididos em internos e externos. Primeiramente 
os internos: clareza (valores, posicionamento, pro-
posta, público-alvo e percepções dos consumido-
res), compromisso (crença interna na importância 
de marca), proteção (dimensões: legal, proprietá-
rios ou design, escala ou expansão geográfi ca), ca-
pacidade de resposta (desafi os e oportunidades do 
mercado), os externos são quanto à: autenticidade 
(verdade e capacidade interna), relevância (neces-
sidades e desejo dos consumidores), diferenciação 
(posicionamento diferenciado, distinto da concor-
rência), consistência (não existência de falhas em 
todos os pontos de contato ou formatos), presença 
(onipresente, comentários positivos de consumido-
res, clientes e formadores de opinião, tanto em mí-
dia tradicional quando digital), entendimento (suas 
qualidades e características distintas).

Já para Lindstrom (2008) marcas fortes ge-
ram mais atividades cerebrais em áreas ligadas à 
memória, à emoção, ao processo decisório. E, na 
soma desses conceitos, surgem pontos intrínse-
cos da marca, como a capacidade de se conectar 
com o público através das emoções. Essas mar-
cas também podem ser consideradas marcas de 
sucesso, sobre o que Gobé (2010) afi rma que 
elas estão baseadas na coerência entre função e 
a emoção, proporcionando credibilidade ao pro-
duto e relevância de marca.

Ao observar os diferentes aspectos que con-
tribuem para uma marca forte, observa-se que 
todos reforçam diretamente ou indiretamente a 
importância da experiência do consumidor com 
a marca. Assim, podemos defi nir marca como 
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experiência e o branding como a sua gestão. O 
ponto fundamental deste processo são as pesso-
as, elas quem direciona e possibilitam a vivên-
cia da mesma sob todos os aspectos da marca. 
Afi nal, uma marca começa de dentro para fora 
(TROIANO, 2017).

Conforme Keller (2006), uma marca é cons-
tituída primeiramente pelo naming, de forma 
que ela possa ser facilmente lembrada, que pos-
sa ser protegido juridicamente e tenha signifi ca-
do duradouro e relevante a longo prazo. Para o 
autor, um nome forte pode se tornar importante 
para o brand equity, uma vez que a diferenciação 
pelo seu uso é uma vantagem para a organização. 
Escolhido o nome, outro elemento constitutivo 
das marcas é a sua identidade visual, forma-
da por elementos gráfi cos, logo e personagem. 
Muitas vezes esse elemento é tão expressivo que 
uma marca pode ser reconhecida apenas por es-
ses elementos sem que seja necessária a grafi a do 
seu nome. Ainda importantes para a identidade 
marca estão os slogans e jingles. Os primeiros 
se caracterizam, segundo Keller (2008), como 
frases curtas que atuam com o objetivo de per-
suadir ou descrever a marca. Já os jingles são a 
representação musical de uma marca, seja como 
melodia ou como música. 

Outro elemento de marca apontado por Hea-
ley (2008) é a história, a partir da qual os públicos 
se identifi cam e criam vínculos. Nesse sentido, a 
história de uma marca se desdobra nas diferen-
tes mensagens emitidas, que acabam por confor-
mar o seu discurso. A partir desses elementos, 
a marca cria uma representação na mente do 
consumidor em relação às suas concorrentes, de 
forma que outro item pertinente à marca seja o 
seu posicionamento, de forma que “um bom po-
sicionamento de marca ajuda a orientar a estra-
tégia de marketing, esclarecendo o signifi cado da 
marca, como ela é exclusiva ou similar às marcas 
concorrentes e por que os consumidores devem 
preferi-la” (KELLER, 2006, p. 70).

Os elementos apresentados até aqui ajudam 
a constituir a identidade de marca que, conforme 
Vásquez (2007, p. 202) é o que “norteia as ações 
empresariais e fi nanceiras, defi ne os objetivos 
mercadológicos e comunicacionais e transmi-

te, por meio de seus símbolos, um sentido, um 
conceito”. É por isso que a autora pondera que a 
identidade de marca deve ser: única e intransfe-
rível, atemporal e constante, consistente e coe-
rente, e objetiva e adaptável.

Porém, para que tenha validade, a marca 
se concretiza na relação com os diversos públi-
cos, por isso o entendimento de Lima e Olivei-
ra (2012, p. 110) de que os públicos são parte do 
processo interativo das organizações e que eles 
surgem apenas a partir da interação. Conforme 
as autoras, “os públicos não estão delimitados 
nem são constituídos a priori, mas surgem em 
uma interação na qual estão implicados. Quando 
determinada experiência demanda envolvimen-
to de pessoas ou grupos, podemos dizer que, em 
razão dessa experiência, se formam grupos, que 
são os públicos”. Nesse sentido, ao tomarmos as 
marcas como interlocutores em interação com os 
públicos, também temos a comunicação de mar-
ca como um fator inerente à identidade de mar-
ca, já que ela é “a base na qual se sustenta toda 
a comunicação. A fi nalidade da comunicação é 
construir uma imagem relativa a essa identida-
de” (VÁSQUEZ, 2007, p. 207).

Essa imagem se caracteriza por ser, justa-
mente, as representações mentais que os públi-
cos formam a partir do que é comunicado pela 
marca. Para expressar a ideia de imagem, Baldis-
sera (2004, p.278) usa a noção de imagem-con-
ceito, a qual se caracteriza por ser  “um constru-
to simbólico, complexo e sintetizante, de caráter 
judicativo/caracterizante e provisório, realizada 
pela alteridade (recepção) mediante permanen-
tes tensões dialógicas, dialéticas e recursivas, in-
tra e entre uma diversidade de elementos-força”.

Desta forma, por ser formada por diversos 
componentes é que faz-se importante o bran-
ding, ou seja, a gestão da marca, que fará com 
que todos os seus elementos constitutivos este-
jam alinhados. Conforme Troiano (2017, p.71), o 
“branding tem uma função integradora por ex-
celência, e seus profi ssionais não podem isolar 
sua visão dentro desses compartimentos opera-
cionais”, relativos, aqui, aos elementos de identi-
dade de marca. Assim, a gestão de marca é o ato 
de organizá-la e manter a coerência e força do 
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processo de comunicação. Martins (2007, p. 118) 
defi ne o branding como

o conjunto de recursos e ações ligados à administra-
ção das marcas e que, se tomados com conhecimento 
e competência, levam-nas para além de sua natureza 
de marketing, integrando-as à cultura e permitindo 
que infl uenciem a sociedade, enriquecendo as vidas 
das pessoas, num mundo cada vez mais confuso e 
complexo.

Nesse sentido, a gestão foca não apenas no 
signifi cado de marca a ser construído, mas tam-
bém nas pessoas envolvidas, no mercado e em 
todos os agentes que, de uma forma ou de outra, 
interferem nela. Por isso, entendemos que para 
que uma marca possa construir um caminho é 
preciso, antes, olhar para o futuro e vislumbrar 
as possibilidades, escalar a equipe que vai man-
ter o plano na rota e mais que isso estar pronto 
para mudar, porque o mercado não é estático, ele 
muda o tempo todo.

É a partir disso que também se faz importan-
te a noção de brand equity, um conceito baseado 
na imagem de marca de forma que seja possí-
vel atribuir-lhe um valor. A partir do modelo de 
Farquhar, Mendes (2014, p. 47) resume que “o 
desenvolvimento de brand equity implica a exis-
tência de avaliações positivas com um produto de 
qualidade, procurar que as atitudes sejam acessí-
veis para obter maior impacto no comportamen-
to de compra dos clientes e que haja o desenvol-
vimento de uma imagem de marca consistente”. 

Já no modelo de Aaker, Mendes (2014) expli-
ca que o brand equity é um conjunto de atributos 
que podem contribuir positiva ou negativamente 
para o valor de uma marca, sendo eles: notorie-
dade, lealdade, qualidade percebida, associações 
e outros ativos, como proteções legais de registro 
de marca.

Método Sprint
Antes de propormos um método Sprint pa-

ra a construção de marcas é importantes enten-
dermos do que se trata: “um processo único de 
cinco dias do GV5 para resolver questões críti-
cas por meio de protótipos e testes de ideias com 
clientes” (KNAPP; ZERATSKY E KOWITZ, 2016, 
p.21). Por este método, o primeiro dia é o mais 

importante porque o mapa do desafi o será cons-
truído. As discussões começam pelo fi m e pela 
escolha, em consenso do grupo, de um objetivo 
de longo prazo. Os autores acreditam que “quan-
to maior o desafi o, melhor o sprint” (KNAPP; ZE-
RATSKY E KOWITZ, 2016, p.41). E, é neste ponto 
que começa a preparação, afi nal qual o problema 
mais importante? Como vamos atacá-lo? Essas 
perguntas movem todo o Sprint. É nesse primei-
ro dia que é realizado um mapa do desafi o e os 
especialistas compartilham o seu conhecimento. 
Por fi m, é escolhido o problema em que o grupo 
estará focado, o qual deve ser: ambicioso, viável 
e possível de ser solucionado em uma semana, 
mas não, necessariamente, executado (KNAPP; 
ZERATSKY E KOWITZ, 2016).

Com o problema defi nido, o próximo pas-
so é esboçar soluções, revisar tudo que foi feito, 
ajustar e aperfeiçoar. Os autores entendem que 
é possível dividir o problema e fazer esboço dele 
para maior compreensão. Eles consideram im-
portante que haja um quadro branco, que será 
o cérebro compartilhado da equipe para que as 
ideias possam ir conversando entre si e  defi nem 
que “tudo que for analisado deve conter algo a ser 
apreendido” (2016, p. 127), como, por exemplo, 
o case da marca Melitta Benz “ A lição é que uma 
grande inovação é construída a partir de ideias já 
existentes, ressignifi cadas por uma visão” (KNA-
PP; ZERATSKY E KOWITZ, 2016, p.125). 

Seguindo a metodologia, o próximo dia é dia 
de escolha. Mesmo tendo muitas ideias, não é 
possível testar todas. Assim, é preciso escolher 
coletivamente as que têm mais chance de terem 
sucesso futuro. Depois disso, é preciso estruturar 
o caminho desta história, como ela será construí-
da e se tornará viável para que, no penúltimo dia 
de método, seja construído o melhor protótipo 
da solução.

A partir disso chega-se ao último dia de ati-
vidades, em que ocorre o teste do protótipo e 
são recebidos os feedbacks. Nesse dia, possíveis 
clientes são entrevistados e, mais que isso, eles 
podem visualizar a ideia do protótipo. Pelas suas 
reações, a equipe pode obter os feedbacks impor-
tantes para que a solução encontrada pelo grupo 
de trabalho possa ser aprimorada antes de ir pa-
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ra o mercado. Desta forma, ao fi nal da semana 
é possível visualizar de forma clara, pelo olhar 

do outro, se a solução é viável, se ela é percebida 
como tal e como pode ser melhorada.

Figura 01 - Método Sprint
Fonte: Knapp, Zeratsky e Kowitz (2016)

Para que isso aconteça, é necessário que se 
forme uma equipe de trabalho. Em todo o pro-
cesso é muito importante escalar a equipe cor-
reta, manter o tempo adequado e o desafi o que 
possa unir e mover o grupo. Entender o papel 
de cada pessoa é fundamental para que a par-
ticipação ocorra com preparação e atividade. 
Conforme os autores (2016), o ideal é que os ti-
mes sejam formados por até sete pessoas, já que 
mais integrantes pode fazer com que o processo 
se torne mais lento e dispersivo. Nessas equipes 
deve haver uma, ou até duas pessoas, no papel 
de Defi nidor, que será a pessoa com autoridade 
sufi ciente para tomar decisões. São as pessoas 
que “em geral, entendem o problema profun-
damente e com frequência têm opiniões fortes e 
critérios que ajudam a encontrar  solução certa” 
(KNAPP; ZERATSKY E KOWITZ, 2016, p. 46). 
A equipe também deve ter um Facilitador, que 
será a pessoa responsável por administrar o tem-

po e as atividades, assumindo o papel de líder 
das atividades. Além do Defi nidor e do Facilita-
dor, os grupos de trabalho de um método Sprint 
devem ser formados por especialistas que sejam 
importantes para o projeto. Os autores sugerem 
que estejam presentes especialistas em fi nanças, 
em marketing, no consumidor, em tecnologia/
logística e em design.

 Além da confi guração das equipes de tra-
balho, o método Sprint também é baseado na na 
ideia de imersão, pois requerem altas doses de 
energia e foco. Assim, é importante que o tem-
po seja bem administrado. Knapp, Zeratsky e 
Kowitz (2016) sugerem que as atividades sejam 
realizadas em uma semana, de segunda a sexta-
-feira. O ideal é que os participantes tenham um 
tempo no início do dia para despacharem e-mails 
e demandas urgentes para que, uma vez iniciadas 
as atividades do Sprint, estejam focados nisso.

Conforme os autores, esse processo pode ser 
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utilizado para o desenvolvimento de produtos, 
para a priorização de estratégias de marketing 
e, inclusive, para dar nome a empresas. Assim, 
se a comunicação é o ato de tornar algo comum 
a muitos, o branding é a gestão da marca foca-
da na construção de signifi cado com os públicos 
através dos relacionamentos. O conjunto des-
ses esforços a longo prazo resulta na imagem de 
marca. E, é neste ponto que acreditamos que o 
método Sprint colabora com o branding. 

Método Sprint na construção de marcas
Quando olhamos para o método Sprint pa-

ra a construção de marcas, partimos da ideia de 
Knapp, Zeratsky e Kowitz (2016, p. 73) de “co-
mece pelo fi m: um olhar para o futuro (...) seu 
objetivo de longo prazo e as questões difíceis que 
devem ser respondidas”. Nesse sentido, entende-
mos que o fi m seja como a marca objetiva ser per-
cebida pelos públicos, de tal forma que essa ima-
gem a ser alcançada possa iluminar o caminho de 
como isso será realizado por meio do branding
de tal forma como ocorrem com as startups do 
GV, já que “o Sprint dá às nossas startups um 
superpoder: elas podem se transportar para o fu-
turo e ver o produto fi nal e as reações dos clien-
tes antes de fechar  compromissos dispendiosos 
” (KNAPP; ZERATSKY E KOWITZ, 2016, p.29). 
Assim, o primeiro dia de atividades do Sprint pa-
ra construção de marcas seria focado em: defi nir 
a imagem ideal de marca, mapear concorrentes 
e estabelecer o posicionamento de marca. Ao 
olharmos para a imagem de marca e a sua cons-
trução, Gobé (2010) afi rma que ela está baseada 
na coerência entre função e a emoção, proporcio-
nando credibilidade ao produto e relevância de 
marca. E, ao aprofundarmos na importância da 
mesma, é preciso também considerar a sua cate-
goria. Ao olharmos para o grupo no qual ela está 
inserido, compreendemos de uma forma mais 
clara as expectativas esperadas deste produto e 
consequentemente territórios importantes na 
construção do respectivo signifi cado. E, neste 
sentido é observado também a concorrência do 
mercado que tanto se refere aos direitos (que 
vendem o  mesmo produto) quanto aos indiretos 
(que disputam pelos mesmos signifi cados). E, é 

neste momento que olhamos para o posiciona-
mento de marca, que para Al Ries (1993), é a po-
sição que a marca ocupa na mente das pessoas 
em comparação as demais marca. Já para Peri 
(2009), o posicionamento se refere  a infl uência 
das marcas sobre a mente dos públicos. 

Desta forma é importante compreendermos 
que o posicionamento está diretamente ligado às 
associações, experiências da marca e assim ela 
passa a conquistar um espaço que, por sua vez, 
não é estático, pois conforme o público se relacio-
na com ela, o seu signifi cado conquistado (posi-
cionamento) vai se fortalecendo ou diminuindo. 
Assim, é fundamental ter presente que mesmo 
produtos de uma mesma categoria, ou seja, com 
uma mesma função, podem ter signifi cados di-
ferente na mente do públicos. E, a partir destas 
refl exões Batey (2010, p.19) acrescenta que 

Se a preferência de um indivíduo por certa marca é 
cada vez mais guiado pelo que esta signifi ca para ele, 
isso quer dizer que o signifi cado dela vai determinar 
a lealdade do indivíduo a ela, que por sua vez, vai 
infl uenciar diretamente sua avaliação.

Com isto fi nalizamos o primeiro dia, defi -
nindo: o futuro que queremos construir abran-
gendo o signifi cado que queremos conquistar 
em um formato de desafi o que terá como res-
posta o plano de comunicação ao fi nal da ativi-
dade. Dentro deste desafi o temos questões tanto 
da categoria quanto da concorrência para serem 
consideradas pois são elas que disputam os di-
ferentes públicos.

No segundo dia, o Sprint para a construção 
de marcas pode ser iniciado por um brainstorm
para as sugestões de naming e a partir dele o 
esboço de valores, símbolos, slogans, jingles e 
outros elementos defi nidores da identidade de 
marca, tendo como referência o signifi cados que 
foram mapeados no dia 1, do Sprint. Para Troiano 
(2009), identidades sólidas, personalidades con-
sistentes que são facilmente identifi cadas pelos 
públicos e ocupam um lugar funcional e emocio-
nal traduzem as marcas fortes. Ou seja, elas são 
resultados deste conjunto de atributos, valores 
e signifi cados.. Assim, ao fi nal do segundo dia, 
a marca já estará bem estruturada quanto à sua 
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identidade, com coerência para que os próximos 
passos sejam dados.

No terceiro dia de atividades todas as hipóte-
ses levantadas até então são analisadas e ocorre 
a decisão de quais soluções devem ser testadas 
para que nesse dia ainda possam ser analisados 
os principais públicos e, por conta disso, os prin-
cipais pontos de contato da marca. Ao mapear os 
públicos é possível compreender pela visão deles 
o que os mesmos valorizam, o que está dentro do 
seu imaginário e o que para eles faz mais senti-
do enquanto signifi cado de marca. Para Durand 
(1998) o imaginário coletivo é como articulações 
simbólicas que foram construídas em uma mesma 
estrutura mental consciente formada através do 
estímulo comunicacional em diferentes públicos, 
possuindo proximidade semântica. Em outras pa-
lavras, o imaginário coletivo é a tradução de um 
signifi cado que apesar de ser visto por diferentes 
públicos por terem a mesma cultura e serem ex-
postos a experiências muito próximos possuem 
uma tradução semântica próxima. Assim, com os 
principais públicos mapeados, pode-se pensar na 
mensagens e nos meios pelos quais elas serão en-
viadas para que a marca chegue a seus públicos 
e inicie-se o processo de construção de imagem. 
Ao fi nal desta etapa, além da identidade de mar-
ca, teremos também os princípios norteadores do 
discurso e da comunicação da marca.

Com essas questões discutidas, espera-se que 
no quarto dia de atividades sejam desenvolvidos 
os protótipos de marca. Nesse ponto, a marca ga-
nha concretude por meio de uma identidade vi-
sual e de algumas peças de comunicação. Assim, 
no último dia do Sprint a marca pode ser testada 
com pessoas para que o feedback gere aprendiza-
do para a equipe, de tal forma que a marca possa 
ser aprimorada e a partir do que será realizado 
o planejamento de comunicação.  É fundamental 
que ocorra o teste com o público para que possa-
mos analisar a proximidade entre o que foi ideali-
zado enquanto futuro e que a identidade de marca 
seja transposta para a identidade visual da marca. 
Assim, poderá ser observado se a solução pode ser 
reconhecida pelos públicos principais da marca, 
evitando, desta forma, uma comunicação distor-
cida, e contribuindo para uma comunicação ideal 
(VÁSQUEZ, 2007, p. 210). Após analisarmos qual 
caminho para o público tem mais resultado den-
tro do que a empresa almeja alcançar é possível 
ir para o último passo do Sprint que tem como 
foco o início do planejamento da comunicação. 
Este por sua vez, nada mais é que o caminho a 
ser construído dentro da realidade da marca para 
chegar ao que foi mapeado/idealizado no primei-
ro dia do Sprint. Para facilitar a compreensão da 
metodologia apresentada, a mesma pode ser vista 
nesta sequência.

Figura 02 - Sprint para 
construção de marcas
Fonte: Elaborado pelas 
autoras
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Para que o Sprint para a construção de mar-
cas ocorra conforme as etapas descritas acima, 
sugerimos que as regras de organização do pro-
cesso sejam mantidas conforme apresentado por 
Knapp, Zeratsky e Kowitz (2016). Nesse sentido, 
consideramos importante que o papel do Defi ni-
dor seja ocupado por uma pessoa com profundo 
conhecimento sobre os objetivos da marca, seja 
ele o empresário, gerente do projeto e assim por 
diante. Além dele, destacamos a fi gura do Faci-
litador, para que possa conduzir as atividades e 
sugerimos uma equipe formada por especialistas 
que contemple atividades operacionais da mar-
ca, responsáveis pela comunicação da mesma, 
entre outros participantes importante na cons-
trução da marca, e também especialistas da área 
do design que possam trabalhar na identidade 
visual a ser apresentada como protótipo. Desta 
forma, dado o método apresentado percebemos 
a importância de ter claro, desde o momento ini-
cial, o destino que se quer chegar, como também 
a equipe que irá participar para concretizar este 
objetivo inicial. Pertinente observarmos ainda a 
importância das checagens com o público externo 
(consumidores) para ser avaliado, no decorrer da 
construção, o quanto o protótipo está próximo ou 
longe do que foi idealizado no momento inicial.

Considerações fi nais
Dada a contextualização dos dois territórios, 

sendo o branding o grande norteador e a me-
todologia Sprint o ritmo do processo, foi nosso 
objetivo contribuir para o processo de constru-
ção de marcas com a proposta de uma metodolo-
gia que possa ser replicada e, de alguma forma, 
possa descomplicar o processo. Ao propormos 
um método Sprint adaptado para a construção 
de marcas, nos apoiamos em iniciativas que já 
apresentam ótimos resultados, como bem de-
monstrado por Knapp, Zeratsky e Kowitz (2016). 
Assim, reconhecemos que o método Sprint pode 
ser interessante para o branding na medida em 
que envolvemos mais pessoas a participarem do 
processo e colocarem esforço conjunto. Com is-
so, buscamos  evidenciar a importância de unir 
a equipe em prol de resultados coletivos, desde 
o início do projeto, já que o ponto fundamental 

deste processo são as pessoas, que direcionam e 
possibilitam a vivência da mesma sob todos os 
aspectos da marca, afi nal, uma marca começa de 
dentro para fora (TROIANO, 2017). Com isso, 
buscamos contribuir para que marcas e organi-
zações possam utilizar a metodologia proposta 
para seus processos coletivos de  construção e 
consolidação de marcas.
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Resumo: 
EUm mundo sem marcas seria um mundo difícil. 
As marcas não são um objetivo, mas uma conse-
quência da evolução da sociedade de consumo. 
Num produto Commodity como é considerado o 
café, a presença da marca torna-se extremamente 
essencial para que se consigam diferenciar entre si. 
Mas será que quem consome o café no canal Hore-
ca realmente se importa com a marca? No presen-
te estudo é feita uma análise a função da marca e 
ao Capital de marca através do modelo de Aaker e 
do Keller.  
Por meio de um inquérito online a 198 pessoas foi 
possível compreender a marca e a presença da 
mesma dentro do canal Horeca no ponto de vista 
do consumidor. Quais os fatores que levam o con-
sumidor a beber café nestes estabelecimentos e se a 
marca presente consegue ser um elemento decisivo 
para a escolha do estabelecimento.  
Foi possível verifi car que existe um pequeno grupo 
de consumidores que valorizam a marca conside-
rando um elemento importante na frequência de 
determinados estabelecimentos. Deixando a hipó-
tese de que se tivesse uma amostra proporcional à 
população portuguese consumidora de café, o pe-
queno grupo conseguiria ter maior expressividade 
do que os resultados apresentados neste estudo.

Palavras-chave: Marca; Brand Equity; Café; 
Canal Horeca; Portugal.

Abstract:
A world Without Brands would be diffi  cult world. 
Brands are not a goal, but a consequence of the 
evolution of consumer society. In a Commodity 
product as coff ee is considered, the presence of the 
brand becomes extremely essential for them to di-
ff erentiate themselves. 
But does anyone who consumes coff ee in the Ho-
reca channel really care about the brand? In the 
present study, an analysis is made the function of 
the brand and the Brand Equity through the Aaker 
and Keller model. 
Through an online survey of 198 people it was pos-
sible to understand the brand and presence of it wi-
thin the Horeca channel from the consumer’s point 
of view. 
What factors lead consumers to drink coff ee in the-
se establishments and whether the gift mark can be 
a decisive element for the choice of establishment. 
It was possible to verify that there is a small group 
of consumers who value the brand considering an 
important element in the frequency of certain es-
tablishments. Leaving the hypothesis that if it had 
a sample proportional to the Portuguese coff ee-
-consuming populationthe small group could have 
greater expressiveness than the resultspresented in 
this study.

Keywords: Brand;  Brand Equity; coff ee, Horeca 
channel; Portugal.
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Resumén: 
Un mundo sin marcas sería un mundo difícil. Las 
marcas no son un objetivo, sino una consecuen-
cia de la evolución de la sociedad de consumo. En 
un producto básico como se considera el café, la 
presencia de la marca se vuelve extremadamente 
esencial para que se diferencien. Pero alguien 
que consume café en el canal Horeca realmente 
se preocupa por la marca? En el presente estudio, 
se realiza un análisis de la marca y de la marca 
Capital a través del modelo Aaker y Keller. 
A través de una encuesta en línea de 198 perso-
nas fue posible entender la marca y la presen-
cia de la misma dentro del canal Horeca desde 
el punto de vista del consumidor. Qué factores 
llevan a los consumidores a tomar café en estos 
establecimientos y si la marca presente puede ser 
un elemento decisivo para la elección del estable-
cimiento. 
Fue posible verifi car que hay un pequeño grupo de 
consumidores que valoran la marca teniendo en 
cuenta un elemento importante en la frecuencia 
de ciertos establecimientos. Dejando la hipóte-
sis de que si tuviera una muestra proporcional a 
la población portuguesa consumidora de café, el 
grupo pequeño podría tener mayor expresividad 
que los resultados presentados en este estudio. 

Palabras-clave: Marca; El valor de marca; Ca-
fé; Canal Horeca ;Portugal

Résumé:
Un monde sans marques serait un monde dif-
fi cile. Les marques ne sont pas un but, mais 
une conséquence de l’évolution de la société de 
consommation. Dans un produit de base tel que 
le café, la présence de la marque devient extrê-
mement essentielle pour les diff érencier. Mais 
ceux qui consomment du café sur la chaîne 
Horeca s’intéressent-ils vraiment à la marque 
? Dans cette étude, une analyse est faite de la 
fonction de la marque et du capital de la marque 
à travers le modèle d’Aaker et Keller.  
Une enquête en ligne auprès de 198 personnes 
a permis de comprendre la marque et sa pré-
sence dans le chaîne Horeca du point de vue 
du consommateur. Quels facteurs amènent le 
consommateur à boire du café dans ces établis-
sements et si la marque présente peut être un 
élément déterminant dans le choix de l’établis-
sement.  
Il a été possible de vérifi er qu’il existe un pe-
tit groupe de consommateurs qui apprécient la 
marque en considérant un élément important 
dans la fréquence de certains établissements. 
En laissant de côté l’hypothèse que s’il y avait 
un échantillon proportionnel à la population 
portugaise consommant du café, le petit groupe 
pourrait avoir une plus grande expressivité que 
les résultats présentés dans cette étude. 

Mots-clés: La marque; Valeur de la marque; 
Café; Chaîne Horeca; Portugal
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Introdução 
A crescente necessidade de criar uma marca 

para um produto/serviço, tem sido uma cons-
tante ao longo dos séculos. Numa época mais 
remota as marcas eram apresentadas como sím-
bolos de forma a distinguirem-se entre si, mas 
com o tempo a marca passou a ser sinónimo da 
qualidade e identidade do produto. 

É através disso que o consumidor tem a ca-
pacidade de associar o produto/serviço ao seu 
fabricante. Desta forma, a marca dá ao fabri-
cante a responsabilidade, qualidade e outros 
aspetos que são necessários para a construção 
da mesma de forma conseguirem diferenciar-se 
da concorrência. 

Nos produtos considerados commodity (ter-
mo inglês), a marca é necessária de forma mais 
intensa para conseguir diferenciar-se entre os 
fabricantes, sendo que Commodity são produ-
tos primários, não manufaturados, e passiveis 
de ser transacionados na Bolsa de Mercadoria. 
Ou seja, este tipo de produto não se consegue di-
ferenciar como a maioria dos produtos, devido 
às suas semelhanças com os mesmos produtos 
da categoria sem uma marca. 

O café é um produto que faz parte do dia-a-
-dia de maioria dos portugueses, cerca de 80% 
(AICC,2016) bebe pelo menos 1 café por dia. 
Alguns consomem em casa, no trabalho, nos 
quiosques entre outros locais. Sempre que se 
come num restaurante ou mesmo socialmente 
em casa de amigos, surge a questão “Quer ca-
fé?”. Se estiver em Lisboa ouve-se o termo “Bi-
ca” no Porto um “Cimbalo”. 

“O café é a segunda bebida mais consumida 
no mundo inteiro! A primeira é a água. “Surgiu 
na Etiópia, aproximadamente em 525, que atu-
almente é o quinto país que mais produz café no 
mundo. No início do seculo XVII o café chegou a 
Europa através da Holanda. (aicc,2019) 

No mercado português, o café, surgiu atra-
vés do rei D. João V, no século XVIII, quando 
introduziu este produto na ex-colónia portu-
guesa, o Brasil. As ligações históricas com o Bra-
sil, Timor, Angola e São Tomé e Príncipe, países 
produtores de café verde, fez com que Portugal 
seja um país constantemente na vanguarda da 

indústria de café. A prova desses resultados é o 
facto de se encontrar entre os países que melhor 
conhece os processos de torrefação e de desen-
volvimento. (The Portuguese Coff ee,2019) 

Atualmente em Portugal, verifi ca-se que a 
venda de café tem registado uma subida cons-
tante (gráfi co 1). Em 2004 as vendas eram in-
feriores a 200 milhões de euros e passados 14 
anos (2008) duplicam e passam a ser superiores 
a 400 milhões de euros. A previsão para os pró-
ximos 5 anos, é que as vendas cheguem aos 500 
milhões de euros. 

Dados obtidos pela Euromonitor, indicam 
que as 5 marcas com maior cota são: Nespresso 
(14.2%), Delta Q (13.8%), Nescafé Dolce Gus-
to (11.2%), Delta (5.3%), e Pingo Doce (4.7%). 
Quanto à cota a nível de empresas verifi ca-se: 
Nestlé (35.8%), Nova Delta (20.5%) e JMDB 
(5.1%). 

O canal Horeca (Hotéis, Restaurantes e Ca-
fés), constitui um importante setor de serviços 
a nível da economia europeia. Este sector inclui 
principalmente hotéis, restaurantes, cafés, pubs 
e bares, parques de campismo, cantinas e servi-
ços de catering (eurostat,2000). 

Em Portugal, a importância do café no canal 
Horeca é extremamente relevante considerando 
que se encontra presente em 99% do universo.

O consumo deste produto neste sector, 
apresentou no ano móvel que terminou a julho 
de 2017 um crescimento de 6% comparado com 
o mesmo período no ano anterior. Desta forma 
registando um valor superior a 297 milhões de 
euros (Dados Nielson, 2018).  

Cada vez mais existem estudos sobre marcas 
de café ou mesmo sobre o efeito que este pode 
ter para a saúde do consumidor. Mas nenhum 
deste tema discute se para o consumidor a mar-
ca realmente importa no momento de consumo 
fora de casa. 

Um estudo feito pela empresa Kanta Worl-
dpanel em 2016, indica que 80% da amostra em 
estudo consome café fora de casa. Em 2019 a 
mesma empresa faz outro estudo afi rmando que 
30% do consumo na categoria bebidas e snacks 
em Portugal é feito fora de casa. Ao consumir 
fora de casa 80% das ocasiões são de café, ou 
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seja, de forma isolada e sem acompanhamento 
de outro produto. 

Após ler esta observação e várias conversas 
com amigos que gostam de apreciar momentos 
de consumo de café e o fazem diversas vezes du-
rante o dia, foi possível compreender que exis-
tem pessoas que gostam de consumir determi-
nada marca, mas quando se deslocam a um café 
não se importam qual o tipo de café que lhes é 
servido ou mesmo reparam qual a marca que 
lhes é servida até terem o café à sua frente. 

No entanto, foi possível compreender que 
tinha um pequeno grupo, de amigos, que repa-
ram na marca presente no estabelecimento e ca-
so não gostem, procuram estabelecimentos com 
a marca que lhes agrada.  

Após a conversa começou a surgir a questão 
principal, deste trabalho, “A marca importa no 
momento de consumo de café no canal Hore-
ca?”.

Funções de marca

“A marca não é somente fonte de informações (reve-
lando portanto seu valor), mas realiza algumas fun-
ções típicas, justifi cando a sua atratividade e a sua 
contrapartida monetária (preço premium), quan-
do ela é valorizada pelos consumidores.”(kapferer, 
2003 p.24).

No passado, a marca, foi usada como ele-
mento de identifi cação e diferenciação (Farquhar, 
1990) ela na verdade representava um conjunto 
mais alargado de funções quer para o cliente quer 
para o seu produtor.

Kapferer (2003) apresenta-nos oito funções 
que a marca nos apresenta (Quadro 1). As duas 
primeiras (referência e a praticidade) são os ele-
mentos referentes a essência da marca na qual é 
necessário ter um símbolo reconhecido para faci-
litar a predileção e o ganho de tempo. As outras 
três, (garantia, otimização e personalização) são 
funções que reduzem os riscos compreendidos 
pelo consumidor. As últimas três (permanência, 
hedonista e ética) são de uma natureza mais he-
donista associando-se ao prazer da sua utilização.

Função Benefícios para os consumidores

De referência Ver claramente, situar-se em relação à produção setorial,
identifi car os produtos procurados.

De praticidade Permitir ganho de tempo e de energia na compra de
produto idêntico pela fi delidade.

De garantia Segurança de encontrar uma qualidade estável em todos
os lugares e todo instante.

De otimização Segurança de comprar o melhor produto da sua categoria,
com o melhor desempenho para um uso específi co.

De personalização Sentir-se reconfortado com sua auto-imagem ou
com a imagem que pe passada aos outros.

De permanência Satisfação nascida da familiaridade e da intimidade das
ligações com uma marca que foi consumida durante anos
e ainda dura.

Hedonismo Satisfação ligada à estética da marca. Seu design 
e suas comunicações.

Ética Satisfação ligada ao comportamento responsável da
marca nas suas relações com a sociedade 
( ecologia, emprego, cidadania, publicidade não chocante)

Tabela 1: As funções da marca para o consumidor
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Keller (2002) agrupa as funções da marca 
em 4 grupos distintos:

Em primeiro vem os efeitos relacionados 
com o produto, no qual a marca está ligada de 
forma positiva à avaliação, percepção de quali-
dade e intenção de compra dos consumidores. As 
marcas precisam de criar no consumidor sensa-
ção de confi ança e familiaridade para atenuar os 
efeitos negativos que podem resultar de experi-
ências negativas com o produto. Desta forma, os 
consumidores aumentam a lealdade de compra e 
a lealdade atitudinal, que por sua vez traduzem-
-se em maiores quotas de mercado e ao aumento 
do preço relativo da marca.

Em seguida temos os efeitos relacionados 
com o preço. Ao existir uma marca forte, as or-
ganizações conseguem ter maiores diferenças a 
nível de preço, comparativamente a marcas mais 
pequenas, e permite também a imunidade das 
variações de preço. Se existir lealdade à marca, 
os consumidores são menos sensíveis às varia-
ções dos preços, pois a marca transmite que os 
consumidores estão a consumir um produto de 
qualidade, que vai de acordo com as suas expec-
tativas.

O terceiro refere-se ao grupo dos efeitos re-
lacionados com as comunicações. Se uma marca 
for conhecida e bem vista pelos consumidores a 
comunicação da marca vai ser mais facilmente 
aceite por estes, que vão fazer uma avaliação po-
sitiva da comunicação. No caso do humor, por 
exemplo, este é mais efi caz se a marca tiver fa-
miliaridade ou se já for vista positivamente pe-
los consumidores. Também no caso de repetição 
de anúncios, os consumidores respondem mais 
negativamente se uma marca for pouco conhe-
cida. Mas também é verdade que o aumento da 
quantidade de anúncios impulsiona as compras, 
o interesse e a probabilidade de ser o centro das 
atenções para clientes leais à marca.

O quarto e último grupo diz respeito aos efei-
tos relacionados com os canais de distribuição. 
Perante uma marca forte, os membros dos canais 
de distribuição, vão ser mais recetivos a integrar 
os produtos dessa marca e vão providenciar mais 
espaço em prateleira, seja o caso de supermerca-
dos. No caso da marca ser muito conhecida, os 

membros dos canais de distribuição vão, mais 
facilmente, integrar os produtos desta,

pois a presença da marca irá aumentar a 
qualidade percebida pelo consumidor do canal 
em questão, e aumentar o número de clientes 
dispostos a comprar nesse canal

Capital de marca (Brand equity)
O brand equity

“é o valor agregado atribuído a produtos e serviços. 
Esse valor pode refl etir-se no modo como os consu-
midores pensam, sentem e agem em relação à marca, 
bem como nos preços, na participação de mercado e 
na lucratividade que a marca proporciona à empre-
sa. O brand equity é um importante ativo intangível 
que representa valor psicológico e fi nanceiro da em-
presa” (Kotler, 2012, pág. 270).

Aaker(1991) afi rma que são ativos de marca 
associados ao nome e são adicionados ou subtraí-
dos ao produto/serviço da marca. Para este autor 
o brand equity é avaliado por quatro dimensões: 
Notoriedade, associações, qualidade percebida e 
lealdade.

Keller (2013, pág. 97) tem outra perspectiva 
e afi rma que 

“o brand equity é o efeito diferencial que o conheci-
mento desta tem sobre a resposta do consumidor ao 
marketing da marca em causa. Assim, uma marca é 
possuidora de valor quando o consumidor reage de 
modo diferente pelo facto de estar na presença da 
marca”. Este efeito diferencial, que o autor refere, 
corresponde à maneira como o consumidor reage a 
um nível cognitivo, afetivo e comportamental. Keller 
avalia o brand equity em duas dimensões: notorieda-
de da marca e associações de marca.

Outro ponto de vista é Kapferer (1992; 1994), 
este apresenta o brand equity como o refl exo do 
consumidor e uma mentalização dos valores pro-
postos, ou seja, da identidade da marca. O autor 
afi rma que a marca para ser fi el, a sua identidade 
tem de continuar ou se tornar forte. Ao analisar 
as dimensões da identidade da marca consegui-
mos ter acesso ao seu valor de forma a compre-
ender as forças e fraquezas inerentes na marca. 
Um brand equity positivo sugere que a marca é 
percebida como uma oferta diferente, reconheci-
da no mercado, e possivelmente a preferida. Em 
contrapartida existe o brand equity negativo, 
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ao que o consumidor está predisposto a pagar 
mais por uma marca “branca” do que a marca 
em si. Estas situações podem ocorrer através de 
quebras de promessa da marca ou por qualquer 
outro fator que possa levar o consumidor a nutrir 
uma falta de confi ança na marca que lhe é apre-
sentada (Barreto, 2013).

Todas as perspectivas apresentadas, concor-
dam que o Brand Equity acrescenta valor ao pro-
duto ou serviço. Assim, sendo “o objetivo fi nal 
de uma organização deverá ser entender como 
aumentar o brand equity a fi m de criar valor” 
(Barreto, 2013, pág. 17)

Ao verifi car a importância do brand equity 
é fundamental compreender como uma empre-
sa pode medir o seu próprio brand equity. Desta 
forma iremos abordar os modelos de brand equi-
ty que mais destaque apresentam nesta área.

Modelo de David Aakar
O modelo de brand equity baseado no clien-

te, apresentado por David Aaker (1996) tem co-
mo base quatro dimensões principais: a Lealda-
de, a Notoriedade, a Qualidade percebida e as 
associações à marca. Estas dimensões estão re-
presentadas na fi gura 1. 

Figura 1: Modelo brand equity de Aaker 
Fonte: Aaker (1996)
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Notoriedade de marca:
A notoriedade de marca, segundo Aakar 

(1998), está relacionada com o conhecimento da 
marca, que se traduz na capacidade que o consu-
midor tem ao recordar ou reconhecer uma mar-
ca com a qual já teve contacto. Segundo o autor 
(Aakar 1996, pág.10) este aspeto “refl ete a inten-
sidade com que uma determinada marca está 
presente na mente do consumidor”. Em suma, 
este aspeto refl ete não só a intensidade com que 
a marca está presente na mente do consumidor 
como também o resultado, seja ele negativo ou 
positivo, da experiência que o consumidor teve 
com a marca (Aaker, 1996;2013). Através deste 
pensamento, Aaker vai ao encontro do ponto de 
vista de Keller (2013) que afi rma que a notorie-
dade da marca resulta da   

“relação com a intensidade ou memória da marca, 
como refl exo da habilidade dos consumidores recor-
darem e reconhecerem uma marca sobre diferentes 
condições. A notoriedade da marca tem uma profun-
didade e uma amplitude. A profundidade descreve a 
probabilidade de os consumidores reconhecerem ou 
recordarem a marca. A amplitude descreve as várias 
situações de compra e consumo nos quais a marca 
vem à mente” (pág. 548).

A notoriedade pode fornecer um conjunto 
de vantagens competitivas para a marca Aaker 
(1996). A notoriedade torna a marca familiar, 
criando uma maior relação com os clientes, pe-
rante produtos que o consumidor tenha baixo 
envolvimento, a notoriedade pode ser o fator 
de decisão de compra. Ao existir um nome com 
notoriedade pode signifi car compromisso da em-
presa, porque tem de existir alguma razão para 
que esse reconhecimento aconteça. Por último, 
a relevância da marca determina em que medi-
da será lembrada em momentos chave durante o 
processo de compra.

Aaker (1991) defende que a notoriedade é um 
ativo importante na marca e vai ganhado força 
ao longo do tempo, à medida que aumenta a ex-
posição da marca. Isto resulta como criação de 
barreiras à entrada de novos concorrentes que 
mesmo ao investir muito em publicidade podem 
ter difi culdade a entrar na memória do cliente.

A notoriedade segundo Aakar(1996) é dividi-
da em diferentes níveis, tendo em conta o reco-

nhecimento que o indivíduo lhe dá. Esses níveis 
são:

· Reconhecimento de marca – baseia-se em 
saber se o consumidor já esteve de alguma forma 
ligado à marca. A partir do momento em que se 
encontre perante o produto, logotipo ou símbolo, 
conseguirá identifi car a marca ou não.

· Notoriedade espontânea - quando se fala de 
uma categoria de produto e a pessoa lembra-se 
instantaneamente da marca, sem qualquer inter-
venção do exterior, ou seja, se o consumidor se 
lembra de ter estado em contacto, previamente, 
a algum elemento da marca;

· Top-of-mind - designa a marca citada em 
primeiro lugar quando interrogados sobre as 
marcas de determinada categoria de produtos.

· Marca dominante - quando uma única mar-
ca é referida pelos consumidores quando ques-
tionados sobre uma categoria de produtos.

Qualidade percebida:
Esta dimensão foi defi nida por Aaker (1991) 

“como sendo a percepção do consumidor pela 
qualidade geral ou superioridade de um produto 
ou serviço em relação as alternativas, tendo em 
conta o seu fi m” (pág. 85). O autor afi rma ainda 
que a qualidade percebida é um ativo intangível 
que representa um sentimento global sobre a 
marca e que permite estabelecer a posição rela-
tiva da marca em relação aos seus concorrentes.

A diferença entre qualidade e percepção da 
qualidade é extremamente importante, Aaker 
(1996) menciona quatro situações em que boa 
qualidade de produto não implica qualidade per-
cebida:

1. O cliente pode estar marcado por alguma 
situação menos positiva com a marca e acaba por 
não acreditar ou não se disponibiliza para expe-
rimentar novos produtos da marca.

2. As empresas podem ter elevados padrões 
de qualidade em áreas que não são valorizadas 
pelos clientes.

3. Em média os clientes não têm informação 
para fazer julgamentos racionais e objetivos, por 
isso, baseiam-se nas informações que tenham so-
bre a qualidade.

4. Os clientes não sabem avaliar de forma 
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correta a qualidade, usando valores errados.
A qualidade percebida não é igual a satisfa-

ção (Aaker, 1991) isto pode acontecer porque um 
cliente pode ter uma baixa expectativa relativa-
mente ao produto ou serviço. Esta dimensão cria 
valores para a empresa de cinco formas diferen-
tes (Aaker 1991):

1. Dá ao cliente razões de compra- a qualida-
de percebida pode ser um grande infl uenciador 
no momento de compra, na medida em que, os 
clientes não têm disponibilidade para fazer re-
colha de informação que possibilite uma escolha 
mais racional.

2. Diferencia/ Posiciona- O modo como a 
marca se conecta na dimensão de qualidade per-
cebida produz valor, pois ajuda a auxiliar o posi-
cionamento e diferencia a marca.

3. Preço premium- a qualidade percebida 
elevada abre a hipótese de praticar preços pre-
mium. Ao existir um aumento da qualidade per-
cebida pode se aumentar os preços premium sem 
mexer nos custos.

4. Interesse dos canais de distribuição- Uma 
qualidade de percebida elevada ajuda a que os 
canais de distribuição aceitem vender o produto. 
Quanto maior esta dimensão, mais motivados fi -
cam os retalhistas ao vender a marca.

5. Extensão de marca- Uma marca com ele-
vada qualidade percebida tem mais facilidade a 
entrar em novas categorias de produtos do que 
uma marca com baixa qualidade.

Aaker (1996) sugere que a qualidade perce-
bida é, de todas as dimensões da marca, a única 
que tem uma implicação direta na performance 
fi nanceira da empresa. Quando a qualidade per-
cebida é elevada a publicidade e a promoção são 
mais efi cazes do que quando a qualidade perce-
bida é baixa (Aaker1991).

Associações à marca/ identidade:
“ A associação à marca é algo associado na 

memória à marca. Uma associação será mais for-
te quando se basear nas ligações dos consumido-
res com a marca e quanto mais forem suportadas 
por outras dimensões como, a notoriedade ou a 
lealdade a marca” (Aaker, 1991 p.109)

Aaker(1991) identifi ca cinco aspetos pelos 

quais as associações criam valores para a marca:
- Ajudam a processar e reter informação- as 

associações à marca ajudam a resumir especifi -
cações sobre a marca às quais os clientes não se 
conseguiriam lembrar na sua totalidade.

- Diferenciação/posicionamento- as associa-
ções ao criar valor ajudam na diferenciação da 
marca.

- Dá ao cliente motivos de compra- as asso-
ciações podem ajudar a dar motivos de compra 
dando credibilidade e confi ança à marca.

- Atitudes ou sentimentos positivos- através 
das associações é possível criar sentimentos e 
atitudes positivas para a marca.

- Extensão de marca- as associações ao cria-
rem conexões positivas com as pessoas, ajudam 
as pessoas a interiorizar a marca dentro da cate-
goria de origem e em outras categorias às quais 
se extendam.

Lealdade à Marca:
Um dos quatro ativos de marca é a lealdade 

e segundo Aaker (1996) “a lealdade é a dimensão 
central do capital da marca. Um nível elevado de 
lealdade pode aumentar as barreiras à entrada 
de novos concorrentes, contribuir para a formu-
lação de um preço-prémio, permitir algum ganho 
de tempo para responder às inovações da con-
corrência, e ainda ser um ponto de resistência à 
guerra de preços” (pág. 319).

A lealdade do consumidor para com uma 
marca pode ser medida seguindo dois indicado-
res, sendo eles:

1) O preço-prémio – é o valor que o cliente está 
disposto a pagar por uma marca, em comparação 
a outras que oferece benefícios semelhantes. Ao 
medir o preço-prémio é possível fazer uma seg-
mentação de mercado tendo em conta níveis de 
lealdade, com o objetivo de se obter uma maior 
noção dos vários consumidores. É importante 
saber que em mercados onde possa existir várias 
marcas concorrentes, a medida do preço-prémio 
pode não ser ajustada (Aaker, 1996);

2) Satisfação dos clientes – É um indicador 
essencial na descoberta do nível de ligação que 
o consumidor apresenta perante a marca. Pode-
-se questionar os consumidores da marca ou usar 
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como referência a última utilização do produto 
ou serviço. A satisfação do consumidor pode ser 
um sinal de lealdade para a marca, na medida em 
que, a frequência de compra ou uso, representa 
um comportamento habitual. Assim sendo, co-
mo limitação este indicador não pode ser aplica-
do a não clientes.

Devido à existência de diferentes perfi s de 
clientes torna-se necessário fazer uma segmen-
tação dos meios, o que torna o estudo um pouco 
insensível e ambíguo (Aaker, 1996; Aaker, 1991).

Tendo isto em conta, Aaker (1996b) propôs 
uma segmentação de cinco níveis de lealdade dos 
clientes:

1) Não cliente - consumidores que adquirem 
marcas concorrentes ou que não consumem pro-
dutos da categoria em análise;

2) Sensíveis ao preço - consumidores que ad-
quirem as marcas em função da melhor proposta 
de preço;

3) Leais passivos - consumidores que com-

pram por hábito e sem motivos aparentes;
4) Fence sitters - consumidores que fi cam in-

decisos entre duas ou mais marcas;
5) Comprometidos - consumidores fi éis à 

marca. O seu nível de lealdade é tão grande que 
recomendam a marca a outros.

Aaker (1996b) fala que para uma marca 
aumentar o número de clientes fi delizados tem 
que se ter em conta a notoriedade, a qualidade 
percebida e a identidade de marca, porque estes 
elementos são muito importantes na fi delização. 
Mas isto não impede que as marcas tenham for-
mas específi cas de criar a fi delização como pro-
gramas de clientes frequentes, clubes de clientes 
e utilização de database marketing.

Modelo de Keller
Keller (2009) afi rma que o conhecimento da 

marca é um requisito central para o bom desempe-
nho da mesma, o autor mostra o seu ponto de vista 
através de dois conceitos distintos (ver fi gura 2).

Figura 2: Dimensões do Brand Equity segundo keller (adaptado), 
Fonte: keller 1993
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Figura 3: Pirâmide do Modelo de Brand Equity com base no consumidor 
(adaptada),
Fonte: Keller (2001,2005,2013)

O primeiro conceito está relacionado à no-
toriedade de marca e como esta relaciona-se 
com evocação e reconhecimento da marca. O 
reconhecimento de marca é a capacidade de um 
consumidor reconhecer uma exposição prévia à 
marca, quando lhe é fornecida alguma pista en-
quanto evocação de marca, também designada 
de associação espontânea, resulta da capacidade 
que o consumidor possui em lembrar-se da mar-
ca quando lhe é dada a categoria de produto.

O segundo conceito é a imagem de marca es-
tá ligado a um conjunto de associações referentes 
à marca que os consumidores formam e retêm na 
memória a partir dos sinais emitidos pela marca. 
Keller (2009) faz ainda uma distinção entre dife-
rentes categorias de associações à marca:

1. Atributos, relacionados ou não com o 
produto – são as características descritivas que 
caracterizam o produto/serviço, ou seja, o que 
o consumidor pensa sobre este durante o 
consumo e/ou a compra.

2. Benefícios – podem ser funcionais, 
experienciais ou simbólicos, são o valor 
que cada pessoa atribui aos atributos do 
produto/serviço.

3. Atitudes – são a avaliação da marca 
como um todo e constituem-se normal-
mente como a base do comportamento do 
consumidor.

As associações à marca são diferencia-
das pela sua força, intensidade e especifi ci-
dade. Para que o brand equity seja elevado, 
estes três tipos de associações à marca de-
vem estar presentes.

Construção do capital de marca base-
ado no cliente

Keller (2013), explica como criar uma lealda-
de intensiva na relação ente a marca e os consu-
midores. Este modelo tem em avaliação o facto de 
o posicionamento da marca afetar o pensamento 
dos consumidores, os seus sentimentos, ou as su-
as atitudes, além de afetar também o grau com o 
qual eles se relacionam com a marca.

A força de uma marca está na mente dos con-
sumidores e traduz-se no conjunto de percepções 
e sentimentos que estes têm em relação à marca. 
Assim, para que uma marca tenha mais valor, é 

necessário criar experiências em torno da marca 
que transmitam pensamentos, sensações, atitu-
des, opiniões e percepções positivas face à marca 
Keller (1993).

Para Keller (2008), o valor da marca surge 
através da distinção entre a parte que tem marca 
com a parte que não tem, dando-lhe equidade. 
Esta defi nição resulta da soma total das perce-
ções dos consumidores com os sentimentos que 
os mesmos têm em relação aos produtos.

Segundo Keller (2013), o valor da marca ba-
seado no cliente, tem como premissa básica o 
facto do poder da marca estar relacionado com 
o que os consumidores aprenderam, sentiram, 
viram e ouviram sobre a marca, em resultado 
das experiências que tiveram ao longo do tempo. 
Este autor (1993,2001,2005) identifi cou 4 níveis 
que são indispensáveis para construir um brand 
equity forte (ver fi gura 3).

No primeiro nível do modelo, encontra-se a 
identidade da marca, isto é, uma marca precisa 
de ter notoriedade (capacidade de ser reconheci-
do clientes) e ao mesmo tempo assegurar que a 
percepção do consumidor é ajustada, à imagem 
que a marca quer transmitir. Para que isto acon-
teça, é essencial perceber como os consumidores 
vêem a marca e através da segmentação compre-
ender as diferenças entre os diversos segmentos 
e entre estes quais são os mais atrativos.

O segundo nível é o signifi cado da marca, 
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que se agarra à identifi cação e comunicação do 
seu signifi cado e dos seus valores. Este nível está 
fortemente relacionado com a experiência e a in-
teração que o consumidor tem com os produtos 
da marca, por isso o desempenho do produto tem 
de ir ao encontro das expectativas dos consumi-
dores e excede-las. Na fi gura 1 podemos consta-
tar que este nível se encontra dividido em duas 
dimensões: o Desempenho e o Imaginário:

· Na dimensão de Desempenho os aspetos 
mostram-nos como o produto vai ao encontro 
das necessidades e expectativas a nível funcional.

1. Características e atributos primários;
2. Fiabilidade, durabilidade e operacionali-

dade;
3. Efi cácia, efi ciência e empatia do serviço;
4. Estilo e design;
5. Preço.
· Na dimensão do imaginário percecionamos 

a maneira como o produto satisfaz as necessida-
des do consumidor a nível social e psicológico. 
Estas necessidades podem ser satisfeitas através 
da experiência de uso, ou através de marketing 
direcionado e o passa-palavra.

As quatro principais fontes do imaginário 
são:

1. Perfi s de utilizador
2. Situações de uso de compra
3. Personalidade de marca e de valores
4. História, herança e experiências
O terceiro nível corresponde às respostas à 

marca enquadradas em duas categorias:
1. Juízo de marca – são opiniões cria-

das pelos consumidores com base nas dimen-
sões do segundo patamar da pirâmide. keller 
(2001,2008) fala que existem quatro aspetos so-
bre o tipo de avaliações que um cliente pode fazer 
sobre a marca: avalia a marca em relação à sua 
qualidade (real e percebida), credibilidade (em 
termos de conhecimento, confi abilidade e admi-
ração da marca), consideração da marca (qual 
a relevância do produto na satisfação das suas 
necessidades específi cas e se realmente compra-
riam) e superioridade (por comparação com as 
outras marcas concorrentes);

2. Sentimentos – são opiniões tomadas 
com base emocional, sugerindo que os consumi-

dores respondem à marca de acordo com o que 
esta os faz sentir. Estas respostas estão relacio-
nadas com o valor social evocado do pela marca 
podendo ser positivos ou negativos. Keller (2001) 
refere seis tipos de sentimentos que descrevem 
caminhos para o envolvimento do consumidor 
com a marca. Esses sentimentos são: Calor, di-
versão, excitação, segurança, aprovação social e 
respeito próprio.

No quarto e último nível falamos sobre a re-
lação com a marca ou ressonância de marca, que 
ocorre quando os consumidores têm uma relação 
psicológica profunda com a marca e que se tra-
duz em quatro efeitos:

1. Lealdade de marca – quando o consu-
midor faz compras numa base regular e repetida;

2. Ligação ou Apego – quando os clientes 
gostam da marca e sentem que comprar produ-
tos da marca é algo muito especial;

3. Sentido de comunidade – quando os 
consumidores sentem que fazem parte de uma 
comunidade ao associarem-se a outras pessoas, 
também elas consumidores ou representantes da 
marca, com sentimentos semelhantes;

4. Envolvimento ativo – acontece quando 
os clientes participam ativamente com a marca, 
mesmo quando não estão a comprar ou a consu-
mir os seus produtos;

Metedologia
O principal objetivo de estudo, deste traba-

lho, é compreender se “A marca importa no mo-
mento de consumo de café no canal Horeca?”.

No entanto, para compreender o que real-
mente leva o consumidor a consumir determina-
das marcas no canal Horeca serão considerados 
alguns objetivos específi cos. O objetivo principal 
em concordância com os objetivos secundários, 
ajudaram a estabelecer as conclusões sobre o 
comportamento do consumidor no consumo de 
café nos canais Horeca.

Os objetivos específi cos são:
1. Analisar a notoriedade no segmento de ca-

fé (compreendendo qual a marca que é a top of 
mind)

2. Comprender que marca os consumidores 
consideram mais presente no Canal Horeca
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3. Compreender se as pessoas consomem a 
marca num determinado estabelecimento devi-
do a fatores não relacionados com a marca em si.

4. Compreender a dimensão de pessoas que 
valorizam a marca e mudariam de estabeleci-
mento, devido a esse factor.

Quivy e Campenhoudt (2005) afi rmam que 
não se pode considerar uma verdadeira investi-
gação sem que existam hipóteses para especular.

Uma hipótese apresenta um espírito de des-
coberta que faz parte de um trabalho científi co. 
Isto conjugado com uma fase exploratória ao qual 
se faz uma pesquisa sobre o objeto de estudo.

Como principais funções as hipóteses contri-
buem para a compreensão de fenómenos obser-
váveis e fornecem um ponto de orientação, desde 
o momento que são formuladas, substituindo a 
questão principal, mesmo mantendo-a presente 
na mente.

Keller (1993) e Aaker (1996) foram os au-
tores que criaram os modelos mais conhecidos 
de Brand Equity. Segundo Aaker, o autor que 
utilizei como base para a elaboração desta fase, 
compreendemos o Brand Equity através de qua-
tro dimensões: notoriedade, lealdade, qualidade 
e associações de marcas. 

Lealdade para Aaker, é explicada através da 
satisfação do consumidor devido à sua frequ-
ência. Não podendo ser aplicada a não clientes, 
apresentando assim uma limitação. A mesma au-
menta barreiras à entrada de novos concorrentes 
para a construção monetária do produto. Pelo 
que se colocou as seguintes hipóteses: 

a. A lealdade à marca infl uencia a frequência 
do estabelecimento? 

b. O preço importa no consumo? 
“Qualidade percebida pode ser defi nida co-

mo a percepção dos consumidores sobre a quali-
dade em geral ou a superioridade de um produto 
ou serviço, face às alternativas, no que diz res-
peito à fi nalidade pretendida” (Aaker, 1991 p.85) 

c. A qualidade é importante no consumo de 
café? 

d. A Qualidade de produto é importante para 
o consumo de café? 

e. A Qualidade de serviço é importante no 
consumo de café? 

f. A localização de um determinado estabe-
lecimento é importante para o consumo de café? 

Segundo Aaker (1996) as associações que os 
consumidores fazem a partir dos estímulos da 
marca é algo associado à memória da marca. As 
associações/diferenciação poderão tratar-se de 
atributos do produto, a celebridade que represen-
ta a marca ou um símbolo próprio que representa 
a marca. Estes mecanismos podem representar 
um motivo de compra, como criar sentimentos 
atitudes positivas e levar à diferenciação entre 
marcas (Aaker 1996). 

g. As marcas conseguem diferenciar-se entre 
si? 

h. A presença da marca é importante na de-
cisão do consumo do café? 

Foi necessário construir um questionário 
para poder analisar as questões anteriores no 
qual usou-se o modelo de Aaker (1996) que fala 
sobre a Avaliação de marca (Brand Equity) e as 
suas bases para a construção da mesma. Aqui são 
analisados 4 grandes parâmetros como A lealda-
de, Qualidade, Associações e Notoriedade. Estas 
questões são traduções ajustadas ao objetivo de 
estudo.

Durante o processo de construção, do inqué-
rito, foi necessário obter escalas para medir as 
questões. Desta forma foi preciso analisar o tipo 
de pergunta e compreender quais as escalas que 
poderiam ser usadas considerando que Aaker 
(1996), não apresentava um modelo com esca-
las válidas. Ao adaptar as questões, foi percetível 
que o parâmetro notoriedade não dava para en-
caixar nas escalas porque o objecto de estudo não 
é uma marca específi ca. .

O inquérito foi construído através do Quali-
trics, uma plataforma de inquéritos online, com 
uma vertente direcionada para faculdades, e uti-
lizada pelo IADE para este tipo de estudos.

Antes de colocar o inquérito online realizou-
-se uma fase de testes em que foi pedido a 5 pes-
soas de idades e habitações diferentes para o re-
alizar de forma a perceber se existiam erros e se 
as pessoas compreendiam as perguntas. Através 
deste teste foi possível corrigir alguns erros or-
tográfi cos e assim disponibilizar para o público 
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geral.
Para não restringir só a uma zona do país, 

considerando que o café é um produto consu-
mido por todo o país, o inquérito foi lançado de 
forma online. Esteve ativo entre 16 e 25 de de-
zembro, e foi divulgado através de um Post no 
Facebook (que foi partilhado por alguns amigos), 
mensagens privadas e grupos sociais nos quais 
estou inserida. Foi possível recolher 198 respos-
tas válidas.

A população alvo deste estudo são pessoas 
residentes em Portugal, com idades compreen-
didas entre os 16 e os 89 anos, que sejam consu-
midores de café. Com este target obteve-se uma 
amostra por conveniência, ao qual os elementos 
são selecionados pela sua predisposição a res-
ponder ao inquérito (Marôco 2014).

Discussão de resultados
Após a Análise dos dados recolhidos, é im-

portante fazer uma conclusão dos resultados ob-
tidos para uma compreensão mais compactada 
da amostra obtida.

Relativamente aos dados obtidos, verifi ca-se 
que a amostra é constituída por pessoas de am-
bos os sexos, distribuídos de forma homogénea 
(51% homens e 49% mulheres) com idades com-
preendidas entre os 16 e os 89 anos, em que o 
escalão etário dos “25 aos 50” obteve 73.3% das 
respostas.

A situação profi ssional dos nossos inquiridos 
é: 78% são trabalhadores com as habilitações li-
terárias equivalentes ao Ensino Secundário 
(40%) e indivíduos com Licenciatura (34%), re-
sidentes maioritariamente no distrito de Lisboa 
com 79.8%.

A marca Delta é apontada como top of mind 
com 69.7% de respostas, marca preferida com 
53.5% e ainda como a marca mais presente no 
canal Horeca com 79.3% das respostas.

Na amostra foi possível compreender que os 
locais onde consomem mais café é em casa 37.4% 
e no trabalho 32.8%. Sendo que 58% indica ter 
um estabelecimento ao qual frequenta várias 
vezes e 32.3% bebe em média dois cafés diaria-
mente.

Quando entram num estalecimento 53% não 

repara na marca e 32% repara, mas 61% afi rma 
que não mudaria de café se se deparasse com 
uma marca ao qual não aprecia.

Questão 1: A Qualidade de serviço é 
importante no consumo de café?

Para se obter esta resposta fez-se uma análi-
se à questão a importância da Qualidade de ser-
viço com as variáveis demográfi cas e podemos 
concluir:

- 91% da amostra considera a Qualidade de 
serviço como Importante e Muito Importante.

- No género a percentagem de mulheres que 
acha a qualidade de serviço é superior à dos Ho-
mens, que só acham Importante.

- A faixa etária dos 26-50 anos apresenta 
maior número de respostas e estas dividem-se 
entre Importante (73.7%) e Muito Importante 
(75.9%).

Ao verifi car que 91% das respostas variam 
entre Importante e Muito Importante, conside-
ra-se que a qualidade de serviço é um fator Muito 
Importante na decisão de consumo.

Questão 2: A presença da marca é im-
portante na decisão do consumo do café?

Para se obter esta resposta fez-se uma análi-
se à questão a importância da marca de café com 
as variáveis demográfi cas e podemos concluir:

- 60.6% da amostra indica a marca como Im-
portante e Muito Importante e 23.2% aponta que 
a presença da marca é Neutro.

- No género, 53.8% dos homens considera 
importante e 70% das mulheres muito impor-
tante.

- Na faixa etária dos 26 aos 50, 80% conside-
ra a marca importante.

Ao juntarmos esta baixa percentagem de 
Importância com os 53% dos inquiridos que não 
repara na marca quando entra num estabeleci-
mento, e o facto de 61% afi rmar que não mudaria 
de estabelecimento se o mesmo tivesse uma mar-
ca ao qual não aprecia, podemos verifi car que a 
marca apesar de ter publicidade dentro do esta-
belecimento não é muito relevante para alguns 
consumidores. Existindo uma maioria que não 
se importaria de consumir um café ao qual não 
aprecia a marca..

Questão 3: O preço importa no consu-
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mo?
Para se obter esta resposta fez-se uma análi-

se à questão a importância do preço com as vari-
áveis demográfi cas e conclui-se:

- Para 56% dos inquiridos, o preço é Impor-
tante e Muito Importante, e para 25.8% é indife-
rente (Neutro).

- No género, as mulheres 60.2% consideram 
Importante e 53.6% Muito Importante, enquan-
to que os homens 52.9% consideram Neutro.

- A nível de habilitações equivalentes ao 
ensino secundário 41% considera Importante e 
53.8% Muito Importante. Os licenciados 39.2% 
consideram Neutro.

Ao verifi car que 56% dos inquiridos assina-
lou Importante e Muito Importante, o preço é 
considerado para a maioria da amostra como o 
fator com menor grau de importância entre to-
dos os fatores analisados.

Questão 4:A localização de um deter-
minado estabelecimento é importante pa-
ra o consumo de café ?

Para se obter esta resposta fez-se uma análi-
se à questão a importância da localização com as 
variáveis demográfi cas e conclui-se:

-Para 61.2% dos inquiridos a localização é 
Importante e Muito Importante, e para 20.2% é 
indiferente (Neutro).

No género as mulheres consideram 54.4% 
importante 58.1% Importante. E a Opção Neutra 
divide-se 50% para cada género.

A opção Neutro fi cou dividido 50% para cada 
género.

- Na faixa etária dos 26 aos 50 anos, 76.7% 
consideram importante, e 70% considera Neutro.

- Na situação profi ssional, 78.9% dos traba-
lhadores consideram importante e 80% conside-
ram neutro.

Ao verifi car a percentagem de inquiridos 
(61.2%) que considera Importante e Muito Im-
portante, considera-se que a localização é um fa-
tor Importante na decisão de consumo, mas não 
é um dos fatores mais relevante para a tomada 
de decisão.

Questão 5: A Qualidade de produto é 
importante para o consumo de café?

A nível de Qualidade de produto ao analisar 

com as variáveis demográfi cas podemos concluir:
- Para 90.9% da amostra a Qualidade do pro-

duto é Importante e Muito Importante
-No género, 51.2% dos homens considera 

a Qualidade do Produto Importante enquanto 
54.1% das mulheres considera Muito Importan-
te.

-Na faixa etária dos 26-50 anos verifi ca-se 
que 76.5 % considera Muito Importante e 72% 
considera Importante.

- Na situação profi ssional os trabalhadores 
consideram Muito Importante com 79.6% e im-
portante com 78%.

- Nas habilitações, como Muito Importante 
os Licenciados representam 33.7% e as pessoas 
com equivalência ao ensino secundário 41.8%. 
Como importante, 36.6% corresponde aos licen-
ciados e 39% as pessoas com equivalência ao en-
sino secundário.

Através da alta percentagem obtida (90.9%) 
como Muito Importante e Importante, verifi ca-
mos que a Qualidade do Produto é um fator mui-
to importante para o consumo de café.

Questão 6:As marcas conseguem dife-
renciar-se entre si

Para se conseguir medir as medidas de escala 
para as perguntas de associações foi necessário 
analisar as questões Top 3 Marca preferida, pri-
meira Marca lembrada e marca mais presente no 
canal Horeca.

As escalas de associação vão até 5 valores, 
verifi cando-se as marcas tendem a permanecer 
em 4 valores, pelo que, podemos concluir que os 
consumidores conseguem criar boas associações 
às marcas.

Questão 7:A lealdade à marca infl uen-
cia a frequência do estabelecimento

Para se conseguir medir as medidas de esca-
la para as perguntas de Lealdade foi necessário 
analisar as questões Top 3 Marca preferida, pri-
meira Marca lembrada e marca mais presente no 
canal Horeca.

As escalas de lealdade vão até 5 valores e 
verifi ca-se que tendem para 4 valores, exceto na 
primeira marca de café que cada inquirido se 
lembra, em que a Delta destaca-se com 5 valores, 
mostrando que é a marca que o consumidor tem 
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mais lealdade.
Ao verifi carmos que 58% dos inquiridos tem 

um estabelecimento que frequenta varias vezes 
e os valores apresentados pode-se compreender 
que os os consumidores criam fortes ligações de 
lealdade com a marca infl uenciando a frequência 
ao estabelecimento.

Questão 8: A qualidade é importante 
no consumo de café

Para se conseguir medir as medidas de esca-
la para as perguntas de Qualidade foi necessário 
analisar as questões Top 3 Marca preferida, pri-
meira Marca lembrada e marca mais presente no 
canal Horeca.

As escalas de qualidade vão até 7 valores e 
verifi ca-se que tendem entre 4 e 5 valores.

O que mostra que os consumidores não con-
seguem distinguir bem a qualidade do café den-
tro do canal Horeca.

Conclusões
O principal objetivo deste trabalho foi des-

de o início perceber qual o papel da marca no 
consumo de café no canal Horeca. O tema sur-
giu através de conversas ocasionais com amigos, 
consumidores de café que não consumiam café 
em determinado estabelecimento devido à mar-
ca que se encontrava presente.

De forma a chegar ao objetivo principal, 
percecionou-se a necessidade de estudar o que 
realmente é a marca, englobando todos os seus 
componentes, e o capital de marca através dos 
modelos de Aaker e Keller.

Os objetivos específi cos que se desenrolaram 
desta pergunta vieram dar um suporto para que 
se consiga chegar ao fi nal de forma mais fl uida.

Keller (2009) indica que a notoriedade de 
Marca está relacionada com o reconhecimento 
da mesma. Mas Aaker (1991) vai um pouco mais 
além afi rmando que notoriedade de marca é um 
ativo muito relevante, que vai ganhando poder 
com o passar do tempo e vai aumentando devido 
à exposição que o consumidor tem com a marca.

Existem 4 tipos de notoriedades apresenta-
das por Aaker (1991) e neste trabalho podemos 
verifi car dois tipos através da Marca Delta que 
foi mencionada várias vezes ao longo do inquéri-

to como a primeira marca que vinha à mente no 
setor de café e como a mais presente no canal Ho-
reca. A primeira foi a Notoriedade espontânea ao 
questionar, no início do inquérito, sobre qual a 
marca de café que as pessoas se lembravam, sem 
fazer referência a marcas das mesmas. E por fi m 
notoriedade Top-of-mind, na medida em que, se 
questionou qual a marca que os inquiridos consi-
deravam mais presente no canal Horeca, dentro 
de um grupo de marcas.

Ao falarmos de qualidade de serviço, quali-
dade de produto e serviço, localização, associa-
ções, qualidade, lealdade e preço, focámos todos 
os fatores que podemos encontrar dentro da pi-
râmide de Keller (2013) e também no modelo de 
Aaker (1996). Verifi cámos que a Qualidade de 
produto e a Qualidade de Serviço são os fatores 
mais apelativos para os consumidores quando se 
deslocam a um café para o consumo do mesmo. 
Para alguns consumidores verifi ca-se que o fator 
preço é o menos signifi cante para o consumo.

Compreendeu-se ao longo do trabalho que 
um estabelecimento em si acaba por prevalecer 
sobre a marca e os elementos, anteriormente re-
feridos, tornando-os extra marca, ou seja, fi cam 
mais ligados ao estabelecimento e não direta-
mente à marca. Keller (2009) afi rma que existem 
atributos, relacionados ou não com o produto 
indicando, que estes são características descriti-
vas que representam o produto/serviço, ou seja, 
o que o consumidor pensa sobre este durante o 
consumo e/ou a compra.

Esta perceção foi obtida ao compreender que 
a maioria dos inquiridos (58%) afi rma ter um es-
tabelecimento que costuma ir com frequência, 
mas um grande número de pessoas (53%) não re-
para qual a marca que se encontra presente num 
estabelecimento quando consume café.

Foi possível verifi car que realmente exis-
te um pequeno grupo de pessoas que começa a 
valorizar a marca sobre o estabelecimento atra-
vés das 17% de pessoas que indicam mudar de 
estabelecimento caso sirva uma marca que não 
gostam.
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Resumo: 
As Identidades Visuais Adaptativas (IVA) advêm 
da necessidade da sociedade contemporânea de 
adaptação e renovação de conceitos, e também da 
busca de melhorias nas relações entre corporações 
e seus consumidores. Algumas pesquisas,  como a 
de  Silva Júnior (2015), já exploram o campo das 
IVAs sob as perspectivas do contexto da origem, 
conceituação e defi nição das IVAs, havendo tam-
bém esforços em ordenar suas características e 
propor modelos de classifi cação para suas diversas 
possíveis representações. Já outros estudos,  como 
os realizados por Bocchese (2014), buscam identi-
fi car qual a percepção de pesquisadores, designers 
gráfi cos e clientes sobre as IVAs, no intuito de com-
preender quais as possíveis oportunidades e ame-
aças que elas podem conferir para as organizações 
que as utilizam. Entretanto, para compreender os 
impactos do uso de IVAs no mercado por clientes 
e consumidores, é indispensável se aprofundar na 
dimensão de qualidade das IVAs. Portanto, é rele-
vante questionar quais os procedimentos técnicos 
que pesquisadores acadêmicos e profi ssionais de 
mercado adotam para avaliar as características das 
IVAs. Assim, o propósito deste estudo é propor um 
método heurístico de avaliação diagnóstica das ca-
racterísticas que atribuem qualidade às IVAs,  ele-
gendo a combinação de critérios e procedimentos 
mais adequados para o método, a investigação re-
alizada está sustentada numa revisão da literatura, 
especifi camente enquadrada no estudo de marcas, 
a fi m de defi nir e fundamentar características que 
devem ser consideradas na construção de heurísti-
cas adotadas pelo método, que é divido em 6 passos 
e 2 etapas de análise. Para demonstrar a aplicação 
do método, este trabalho apresenta exemplifi ca-
ções baseadas na avaliação de três IVAs previa-
mente selecionadas. Assim, espera-se contribuir 
para a simplifi cação do diagnóstico de qualidade 
das IVAs, obtendo uma compreensão ampla e rápi-
da das consequências do uso das mesmas, visando 
enriquecer o campo de estudo das IVAs e o traba-
lho de profi ssionais de mercado e de profi ssionais 
acadêmicos. 

Palavras-chave: Identidades Visuais Adaptati-
vas; Método Heurístico; Qualidade.

Abstract:
The Adaptive Visual identities(AVIs) accrue from 
the necessity of the contemporary society for adap-
tation and renovation of concepts, and also the 
search for improved  perspectives of the relation 
between the corporation and its consumers. Some 
researches, like Silva Junior’s(2015), already ex-
plore the AVI fi eld on the perspective of the context 
of origin, conceptualization and defi nition of AVIs, 
there are also eff orts to order their characteristics 
and propose classifi cation models for their various 
possible representations. Other studies, on the 
other hand, as carried out by Bocchese (2014), se-
ek to identify what is the perception of researchers, 
graphic designers and clients about AVIs, with the 
intention of understanding what are the possible 
opportunities and threats that can be displayed for 
groups that use them. However, in order to unders-
tand the impacts of the use of AVI on the market 
for customers and consumers, it is indispensable 
to deepen in the dimension of quality of the AVIs. 
Therefore, it is relevant to question what are the 
technical procedures for academic researchers and 
market professionals adopted to assess the charac-
teristics of IVAs. Thus, the objective of this study is 
to propose a heuristic method of diagnostic evalu-
ation of resources that attributes quality to IVAs, 
choosing a combination of criteria and procedures 
more appropriate for the method, an investigation 
carried out is supported by a literature review, ap-
plied in the study of marks, an end to defi ne and 
fundamental resources that must be used in the 
construction of heuristics adopted by the method, 
which is divided into 6 steps and 2 stages of analy-
sis. To demonstrate the application of the method, 
this work presents examples of tests selected in the 
evaluation of three selected IVAs. Thus, it is expec-
ted to contribute to simplifying the quality diagno-
sis of IVAs, obtaining a comprehensive and rapid 
understanding of the consequences of using them, 
improving the fi eld of study of IVAs and the work of 
market professionals and academic professionals.

Keywords: Adaptive Visuais Identities; Heuristic 
Method; Quality.
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Resumén: 
Las Identidades Visuales Adaptativas (IVA) pro-
vienen de la necesidad de la sociedad contem-
poránea de adaptar y renovar conceptos, y tam-
bién de buscar mejoras en las relaciones entre 
las corporaciones y sus consumidores. Algunas 
investigaciones, como la de Silva Júnior (2015), 
ya explora el campo de las IVAs desde la perspec-
tiva del contexto del origen, la conceptualización 
y la defi nición de las IVAs, y también se están ha-
ciendo esfuerzos para ordenar sus características 
y proponer modelos de clasifi cación para sus di-
versas representaciones posibles. Otros estudios, 
como los realizados por Bocchese (2014), buscan 
identifi car la percepción de los investigadores, 
diseñadores gráfi cos y clientes sobre las IVAs, 
para comprender qué posibles oportunidades y 
amenazas pueden conferir a las organizaciones 
que las utilizan. Sin embargo, para comprender 
los impactos del uso de las IVAs en el mercado 
por parte de clientes y consumidores, es esencial 
profundizar en la dimensión de la calidad de las 
IVAs. Por lo tanto, es relevante cuestionar qué 
procedimientos técnicos adoptan los investiga-
dores académicos y los profesionales del mercado 
para evaluar las características de las IVAs. Por 
lo tanto, el propósito de este estudio es proponer 
un método heurístico de evaluación diagnóstica 
de las características que atribuyen la calidad a 
las IVAs, eligiendo la combinación de criterios y 
procedimientos más apropiados para el método, 
la investigación realizada se apoya en una revi-
sión de la literatura, específi camente enmarcada 
en el estudio de marcas, con el fi n de defi nir y cor-
roborar características que deben considerarse 
en la construcción de la heurística adoptada por 
el método, que se divide en 6 pasos y 2 etapas 
de análisis. Para demostrar la aplicación del mé-
todo, este trabajo presenta ejemplos basados   en 
la evaluación de tres IVAs previamente seleccio-
nadas. Por lo tanto, se espera que contribuya a 
la simplifi cación del diagnóstico de calidad de 
las IVAs, obteniendo una comprensión amplia 
y rápida de las consecuencias de su uso, con el 
objetivo de enriquecer el campo de estudio de las 
IVAs y el trabajo de los profesionales del merca-
do y profesionales académicos. 

Palabras-clave: Identidades visuales adaptati-
vas; Método heurístico; Calidad.

Résumé:
Les identités visuelles adaptatives (IVA) dé-
coulent de la nécessité pour la société contem-
poraine d’adapter et de renouveler les concepts, 
ainsi que de rechercher des améliorations 
dans les relations entre les entreprises et leurs 
consommateurs. Certaines recherches, comme 
celle de Silva Júnior (2015), explorent déjà le 
domaine des IVAs sous l’angle du contexte de 
l’origine, de la conceptualisation et de la défi -
nition des IVAs, en s’eff orçant également d’or-
donner leurs caractéristiques et de proposer 
des modèles de classifi cation pour leurs dif-
férentes représentations possibles. D’autres 
études, comme celles menées par Bocchese 
(2014), cherchent à identifi er la perception des 
chercheurs, des graphistes et des clients sur les 
IVAs, afi n de comprendre quelles opportunités 
et menaces potentielles ils peuvent conférer 
aux organisations qui les utilisent. Cependant, 
afi n de comprendre les impacts de l’utilisation 
de l’IVAs sur le marché par les clients et les 
consommateurs, il est essentiel d’approfondir 
la dimension de la qualité de l’IVAs. Par consé-
quent, il est pertinent de se demander quelles 
procédures techniques les chercheurs universi-
taires et les professionnels du marché adoptent 
pour évaluer les caractéristiques des IVA. Ainsi, 
le but de cette étude est de proposer une mé-
thode heuristique d’évaluation diagnostique 
des caractéristiques qui attribuent la qualité 
aux IVAs, en choisissant la combinaison de cri-
tères et de procédures les plus appropriées pour 
la méthode, l’enquête menée est basée sur une 
revue de littérature, spécifi quement encadrée 
dans l’étude de, afi n de défi nir et de justifi er 
les caractéristiques à prendre en compte dans 
la construction de l’heuristique adoptée par la 
méthode, qui se décompose en 6 étapes et 2 
étapes d’analyse. Pour démontrer l’application 
de la méthode, ce travail présente des exemples 
basés sur l’évaluation de trois IVAs précédem-
ment sélectionnés. Ainsi, il devrait contribuer 
à la simplifi cation du diagnostic de qualité des 
IVAs, obtenir une compréhension large et ra-
pide des conséquences de leur utilisation, dans 
le but d’enrichir le champ d’étude des IVAs et 
le travail des professionnels du marché et des 
professionnels universitaires. 

Mots-clés: Identités visuelles adaptatives; Mé-
thode heuristique; Qualité.
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Introdução 
As Identidades visuais adaptativas (IVAs) 

advém da necessidade da sociedade contempo-
rânea de adaptação e renovação de conceitos, 
e também de melhorar as perspectivas das re-
lações entre corporações e seus consumidores. 
Esse tipo de representação busca priorizar uma 
comunicação mais fl exível, no intuito de confe-
rir vantagens e oportunidades nas estratégias 
de manutenção da identidade visual das orga-
nizações que as utilizam.  Ainda que sejam um 
conceito até então sem um consenso estabele-
cido, e apesar de relativamente novas, elas não 
perderam a essência funcional das identidades 
visuais comuns, que é a de comunicar-se por 
meios gráfi cos, as características, os valores e 
os propósitos das organizações (BOCCHESE, 
2014).

Algumas pesquisas, como a de  Silva Júnior 
(2015), já exploram o campo das IVAs sob as 
perspectivas do contexto da  origem, concei-
tuação e defi nição das IVAs, havendo também  
esforços em ordenar suas características e pro-
por modelos de classifi cação para as diversas 
possíveis representações, geralmente conside-
rando suas tecnologias de produção, unindo e 
analisando os conceitos conhecidos nos campos 
profi ssional e  acadêmico. 

Já outros estudos buscam identifi car qual a 
percepção de pesquisadores, designers gráfi cos 
e clientes sobre as IVAs, como os realizados por 
Bocchese (2014), que em sua dissertação, ado-
tando os conceitos e o modelo de classifi cação 
de Kreutz (2005), fez um levantamento de quais 
as oportunidades e as ameaças que elas confe-
rem para as organizações que as utilizam. 

Entretanto, para compreender melhor os 
impactos do uso de IVAs no mercado por cliente 
e consumidores, é indispensável se aprofundar 
na dimensão de qualidade das identidades visu-
ais, indo para além de conceituar, entender as 
origens e os processos de construção. De acordo 
com a  American Quality Society (ASQ), enten-
de-se qualidade como uma condição subjetiva 
que pode assumir signifi cados distintos para 
diferentes setores. No uso técnico, a qualidade 
pode ter duas acepções, em que a primeira está 

relacionada às características de um produto ou 
serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 
necessidades declaradas ou implícitas, e já na 
segunda refere-se a um produto ou serviço livre 
de defi ciências. Para Joseph Juran (1990), qua-
lidade signifi ca “adequação ao uso”; e de acordo 
com Philip Crosby (1967), signifi ca “conformi-
dade com os requisitos” ( apud ASQ, 2019).

Portanto, é relevante questionar quais os 
procedimentos técnicos que pesquisadores 
acadêmicos e profi ssionais de mercado podem 
adotar para avaliar as características das  IVAs. 
Assim, o propósito deste estudo é propor um 
método heurístico5 de avaliação diagnóstica6

das características que atribuem qualidade as 
IVAs, elegendo a combinação de critérios e pro-
cedimentos mais adequados para o método de 
avaliação. 

Este trabalho tem como objetivo geral apre-
sentar a proposta de um método heurístico de 
avaliação diagnóstica das características que 
atribuem qualidade as IVAs. Alguns objetivos 
específi cos são adotados como  passos  a serem 
seguidos durante a pesquisa: Identifi car quais 
as características  e  os procedimentos que po-
dem ser empregados na avaliação de identida-
des visuais; Selecionar critérios e procedimen-
tos de avaliação, adequados para a avaliação 
diagnóstica  de IVAs; Descrever a proposta do 
método heurístico de avaliação diagnóstica das 
IVAs; Exemplifi car o uso do método de avalia-
ção diagnóstica de IVAs, através de sua em três 
exemplos de IVAs previamente selecionadas. 
Espera-se, assim, contribuir para a simplifi ca-
ção do diagnóstico de qualidade das IVAs, ob-
tendo uma compreensão mais ampla e rápida 
das consequências do uso das mesmas.

Marca e gestão de marcas 
Conforme Strunck (2012), marcas são uma 

representação visual, que com o tempo, devido 
às experiências reais ou virtuais, objetivas ou 
subjetivas que são relacionadas a elas, passam a 
ter um valor específi co. Ainda segundo o autor, 
o objetivo das marcas é criar também ligações 
emocionais que levam à fi delização do públi-
co aos produtos ou serviços representados pela 
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marca. Essas ligações, mais uma vez, advêm das 
experiências, mas são cuidadosamente planeja-
das e administradas para criar uma visão positi-
va das marcas na mente do público. David Ogilvy 
pontua que: “Marca é a soma intangível dos atri-
butos de um produto; seu nome, embalagem e 
preço, sua história, reputação e a maneira como 
ele é promovido.”, e completa com: “A marca é 
também defi nida pelas impressões dos consu-
midores sobre as pessoas que a usam; assim co-
mo pela sua própria experiência pessoal.” (apud 
STRUNCK, 2012, p.19).

O trabalho de planejamento estratégico e ad-
ministração das marcas é conhecido como ges-
tão de marcas ou branding, que de acordo com 
Wheeler (2012) “é um processo disciplinado para 
desenvolver a conscientização e ampliar a fi deli-
dade do cliente, exigindo determinação superior 
e disposição para investir no futuro”. Sendo as-
sim, a intenção da gestão de marcas é usufruir de 
todas as oportunidades para expressar por que 
as pessoas deveriam escolher uma marca e não 
outra (WHEELER, 2012). Para Strunck (2012) 
a gestão das marcas é uma das atribuições dos 
profi ssionais de marketing, assim como é a dos 
designers representá-las visualmente desenvol-
vendo um sistema de identidade visual e dos pu-
blicitários, explicitar seus valores e vendê-las.

Sistemas de Identidades Visuais 
Para Peón (2003), identidade visual é um 

componente de singularização visual,  composto 
por um  sistema de elementos visuais com apli-
cação coordenada, planejado estrategicamente 
para representar a imagem de uma organização. 
Por sua vez,  o  sistema de identidade visual (SIV) 
é como se confi gura a identidade, e constitui um 
sistema para os veículos que possam apresentar 
os elementos básicos da identidade visual: o lo-
gotipo, o símbolo, a marca, as cores institucio-
nais e o alfabeto institucional, além de  outros 
eventuais elementos acessórios (Peón, 2003). 
Ainda segundo a autora, o sistema pode ser defi -
nido como: “Sistema de normatização para pro-
porcionar unidade e identidade a todas os itens 
de apresentação de um dado objeto, através de 
seu aspecto visual. Este objeto pode ser uma 

empresa, um grupo ou uma instituição, bem co-
mo uma ideia, um produto ou serviço.” (PEÓN, 
2003, p.15). Essa defi nição do SIV é aplicada no 
contexto de identidades visuais convencionais, 
na qual o sistema possui elementos fi xos, ou seja, 
não adaptativos. Para o sistema de identidade vi-
sual que incluem elementos fl exíveis, dinâmicos 
ou interativos já é adotado a ideia de sistemas de 
identidades visuais adaptativos.

Sistemas de Identidades Visuais Adaptativas
O conceito de identidade visual adaptativa é 

encontrado na literatura sob variadas nomencla-
turas e classifi cações. Entretanto, a essência ca-
racterística das IVAs, como também as suas ori-
gens, costumam se alinhar na visão de diversos 
autores. Elizete Kreutz (2005) em suas contribui-
ções para o tema, trata as IVAs como Marcas Mu-
tantes. Ela ainda afi rma que este tipo de marcas 
é  “uma prática comunicacional contemporânea 
e é considerada a  (r)evolução da representação: 
aberta, inovadora, artística, indeterminada, sub-
jetiva, um jogo de ecletismos. É a natureza emo-
cional da marca.” (KREUTZ, 2012, p.62). Ainda 
segundo a autora, IVAs são identidades visuais 
corporativas que modifi cam sua forma, cor ou ti-
pografi a de acordo com o cenário ou o contexto 
em que estão inseridas; ou seja, são fl exíveis, di-
nâmicas, plurais e fragmentadas (Kreutz, 2005).

Desse modo, também as IVAs são caracte-
rizadas por Leitão et al (2014) que intitula tais 
identidades como Marcas Dinâmicas, mas re-
forçam que as identidades   institucionais   tem   
vindo a   tornar-se   variáveis, fl exíveis, perso-
nalizadas e temperamentais, dando destaque à 
infl uência dos novos modelos de comunicação 
e suportes digitais. Tal ideia é corroborada por 
Bocchese (2014), quando afi rma que “As marcas 
mutantes são identidades visuais vinculadas ao 
momento atual, caracterizado por um fascínio 
pela mudança, pela tecnologia digital e pelo 
culto à imagem” (BOCCHESE, 2014 p.27). As-
sim, inclui-se ainda o potencial de oferecer às 
organizações que as utilizam uma comunicação 
mais versátil, dinâmica e em consonância com 
a profusão de uso dos recursos digitais, tanto na 
criação quanto na exposição/visualização das 
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marcas contemporâneas. 
Felsing (2010) caracteriza as IVAs pela pre-

sença da capacidade de adaptação, variação con-
texto-relacional, processualidade, performance, 
não linearidade, coerência e variedade. Refl etin-
do sobre o contexto cultural no qual as identi-
dades são apresentadas, a autora também rela-
ta a presença de um processo aberto de leitura, 
interpretação, questionamento e entendimento 
das identidades. Entretanto, Felsing (2010) co-
loca ainda como fundamental a relação entre ele-
mentos constantes e variáveis, pois os elementos 
constantes permitem o reconhecimento do todo, 
ao que os elementos variáveis contribuem para o 
processo de adaptação aos diferentes contextos.

Com uma abordagem mais estruturada, Nes 
(2012) demonstra um sistema dinâmico que se 
utiliza de seis elementos (marca, cor, tipografi a, 
elementos gráfi cos, imagens e linguagem), atra-
vés de um diagrama, em que pelo menos um dos 
itens presentes no sistema deve ser constante, 
mantendo a capacidade de reconhecimento da 
identidade, ao passo que os outros são variáveis, 
dando fl exibilidade ao sistema, na  Figura 01 é 
possível observar o comportamento do sistema 
adaptativo, em que no primeiro sistema todos os 
elementos são constantes, no segundo já existe a 
variação de um dos elementos e no terceiro sis-
tema há a variação de três elementos, demons-
trando um maior nível de adaptação no sistema.

Figura 01: Exemplo do comportamento do sistema de iden� dade visual adapta� vo
Fonte: Baseado em Nes (2012)

Nesse cenário, Silva Júnior (2015) analisou as 
defi nições e o gradativo número de casos de desen-
volvimento destas identidades, e outras expressões 
nas esferas profi ssionais e acadêmicas do design. O 
pesquisador  avaliou que as visões são convergen-
tes entre profi ssionais e acadêmicos; entretanto, 
terminologia e classifi cação ainda não encontram 
consenso. Silva Júnior (2015) realizou um levan-
tamento de termos empregados para caracterizar 
e defi nir IVAs, a fi m de lançar um modelo de clas-
sifi cação e terminologia mais adequados. O  autor 
adotou a nomenclatura de Identidades Visuais 
Flexíveis para as IVAs, sendo empregado também 
o termo ‘adaptativo’ como sinônimo de ‘fl exível’, e 
também unifi cou a defi nição de IVAs, como:

[...] podemos concluir que as identidades visuais fl e-
xíveis são sistemas adaptáveis de identifi cação que se 
utilizam de elementos gráfi cos – cores, tipografi as, 

grafi smos, imagens, logotipos e símbolos – constan-
tes e variáveis. Elas são marcas mais abertas, que se 
adequam visualmente a diferentes contextos, mídias 
e suportes, contribuindo com um processo mais livre 
de leitura e interpretação, mas que, ainda assim, con-
tinuam sendo reconhecíveis pelo seu público.(SILVA 
JÚNIOR, 2015, p. 29).

O modelo de classifi cação desenvolvido por 
Silva Júnior (2015) para as IVAs é adotado como 
referência de classifi cação no presente trabalho, a 
fi m de melhor caracterizar as identidades nos estu-
dos exemplares. 

Classifi cação de Identidades Visuais Adap-
tativas 

No que refere a classifi cação, Silva Júnior 
(2015) revisita classifi cações iniciais, como as de 
Kreutz (2005), Felsing (2010) e Nes (2012), e pro-
põe um modelo consistente para as IVAs. Inicial-
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mente o modelo de classifi cação de Silva Júnior 
(2015) divide as IVAs em dois grandes grupos de 
identidade visual: as mutáveis e as dinâmicas, sen-
do está última separada posteriormente em outras 
subcategorias de classifi cação. 

• Marcas e Identidades Visuais Mutáveis
As identidades mutáveis possuem licença po-

ética para mutações, são as que mudam de acordo 
com o contexto ou com a criatividade do designer, 
sem regras predeterminadas e com variações que 
não são resultantes de um projeto intencionado. 
Os resultados obtidos com as identidades mutáveis 
são imprevisíveis e geralmente transitórios, já que 
as mudanças acontecem de formas  espontâneas. 

• Marcas e identidades visuais dinâmi-
cas

As identidades dinâmicas por sua vez são as 
que, desde sua idealização, foram projetadas com 
o foco na adaptação. Incluindo-se em tais iden-
tidades a relação dinâmica entre os elementos 
constantes e variáveis. Em meio aos elementos da 
identidade, alguns são planejados para garantir o 
reconhecimento visual, consistindo em elementos 
constantes, ao mesmo tempo que outros são vari-
áveis, permitindo sua fl exibilidade. Nesse último 
grupo ainda existe uma divisão de  subcategorias 
em dois eixos distintos: o visual e o executivo. No 
eixo visual, a adaptação ocorre em pelo menos um 
dos elementos do sistema fl exível e inclui as seguin-
tes subcategorias de classifi cação visual:

Contêiner: São identidades que agem como 
máscaras, apresentando um contorno fi xo, en-
quanto o seu interior possui preenchimento com 
elementos variáveis, ou seja, o perímetro da forma 
se mantém constante. Porém, estes preenchimen-
tos também podem extrapolar a área de contorno; 
Pano de Fundo: Nesse caso o logotipo ou o símbo-
lo se mantêm constantes (tanto em sua estrutura, 
quanto em seu preenchimento), a adaptação ocor-
re normalmente nas imagens e texturas da camada 
inferior, mas também podem ocorrer nos outros 
elementos do sistema; Transformação: Essa ca-
tegoria inclui adaptações na estrutura do logotipo 
ou do símbolo ou na disposição e na relação entre 
esses elementos. As transformações podem ocor-
rer a partir da adaptação da forma a um contexto; 
Objeto & Movimento: São identidades que con-

templam duas possibilidades: na primeira, o  lo-
gotipo ou símbolo conceitualmente é um elemento 
fi xo, como um objeto, geralmente tridimensional, 
sendo as variações relacionadas a mudanças de 
perspectiva, de ponto de vista e de comportamen-
to, que simulam objetos reais; na outra, o logotipo 
ganha vida, quase sempre em movimento cons-
tante; Combinação: São baseadas no processo de 
adaptação da combinação e da disposição de ele-
mentos como cores, texturas, tipografi as e formas, 
fornecendo novas possibilidades que são geradas 
a partir de regras, grades, permutações, módulos, 
repetições ou espelhamentos; Personalização & 
Interação: São identidades customizáveis, assim 
como as interativas, que permitem que o público se 
torne parte dela, personalizando-a ou permitindo 
uma relação interativa e, às vezes, emocional (Nes, 
2012). Dando destaque para a personalização e a 
interação que para essa subcategoria é determina-
da pelo público; ao passo que, em todas as outras 
categorias exige-se a personalização e a interação 
realizada pelos designers que implementam os sis-
temas adaptativos.

O processo de desenvolvimento também é 
passível de categorização em relação à tecnologia 
utilizadas para a elaboração da identidade. Assim, 
algumas das tecnologias de desenvolvimento de 
IVAs, são fundamentais para a criação de contextos 
interativo, dinâmicos e atrativos. Então, são incluí-
das três subcategorias para o eixo executivo:

Convencionais: Trata-se do processo criativo 
tradicional de profi ssionais do design, que atuam 
na manipulação e alteração dos elementos indivi-
dualmente, por meio de ferramentas convencio-
nais de computação gráfi ca; Softwares Exclusivos: 
Refere-se ao desenvolvimento exclusivo, com lin-
guagens de programação ou softwares, especifi ca-
mente para um projeto de identidade, auxiliando a 
manipulação, a escolha e o gerenciamento dos ele-
mentos da identidade. Nesse processo, o designer 
deve controlar, por meio de uma interface, elemen-
tos como as cores, a geometria e a diagramação pa-
ra a geração das variáveis do sistema adaptativo. 
Generativas: São programas desenvolvidos exclu-
sivamente para as identidades visuais, mas que, di-
ferentemente da categoria anterior, não se baseiam 
na mediação de um designer para o gerenciamento 

121
ARTIGO



122
BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021

dos elementos, ocorrendo um processo automa-
tizado. Softwares generativos manipulam grafi -
camente a identidade por meio de algoritmos, de 
fórmulas e da possível entrada de dados variáveis.

Procedimentos para Concepção de Identi-
dades Visuais Adaptativas 

No âmbito do processo de construção de IVAs, 
as possibilidades de desenvolvimento perpassam 
por diversas etapas. Kreutz (2012) articula proces-
sos e passos a serem seguidos na criação de uma 
IVA, estabelecendo sete etapas. A primeira etapa 
consiste em identifi car a essência da marca. Cada 
marca possui sua visão de mundo e sua missão, de-
senhando sua personalidade ao longo de sua exis-
tência  através de seu discurso comunicacional. A 
segunda etapa determina a percepção de marca 
desejada; ou seja, traça a estratégia de branding, 
estabelecendo qual é a imagem que a organização 
deseja que os consumidores tenham da marca. A 
terceira etapa baseia-se em considerar as carac-
terísticas desejáveis. As mais recorrentes de uma 
identidade visual são conceito; originalidade; signi-
fi cado claro, persuasivo e memorável; usabilidade e 
dinamismo. Na quarta etapa, o foco é determinar a 
identidade visual base, considerando que a função 
da identidade visual é a síntese gráfi ca dos valores 
da organização, então podendo conter: logotipo, 
tipografi a, símbolo e cores. A partir de tais elemen-
tos, poderão surgir as adaptações. Na quinta etapa 

são defi nidas as características adaptativas do sis-
tema. As mais recorrentes são fragmentação7, cor, 
tipografi a, forma, nome/palavra, movimento8, 
entre outras. Com a sexta etapa são determinadas 
as coleções da IVA, coleções são o conjunto das va-
riações de uma identidade visual sobre o mesmo 
tema, ou seja, o conjunto de logotipos que fazem 
parte da identidade.  Por fi m, na sétima etapa é ar-
ticulado o campo interativo, em que é dada abertu-
ra para que o público possa interagir com a marca. 
A interação pode ser interpretativa (identifi car ex-
plicações distintas para a marca) e ou apropriativa 
(ação de modifi car grafi camente a marca).

Oportunidades (vantagens) e Riscos (des-
vantagens) na Adesão de uma IVA 

O trabalho de Bocchese (2014) apresenta co-
mo um de seus objetivos específi cos a identifi cação 
de quais são as  oportunidades e os riscos que as 
IVAs podem oferecer para a estratégia de gestão de 
marcas e design gráfi co das organizações que ade-
rem ao uso de IVAs, a partir do ponto de vista de 
entrevistados, no caso, profi ssionais do mercado e 
acadêmicos da área de design gráfi co. Assim, para 
o presente trabalho, é importante observar a lista-
gem de vantagens e desvantagens levantadas pelo 
autor, pois tais vantagens ou desvantagens serão 
posteriormente consideradas no processo de pro-
posição do método heurístico de avaliação de IVAs 
e podem ser observadas no quadro da Figura 02:

Figura 02: Quadro de oportunidades e riscos das IVAs
Fonte: Baseado em Bocchese (2014)
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Características a Serem Avaliadas em 
Identidades Visuais

No intuito de tornar menos subjetiva a ava-
liação de identidades visuais e, por resultado, a  
aceitação ou não de um projeto de identidade 
visual de uma marca, seja pelos clientes ou pelo 
público alvo, Strunck (2012) elenca seis caracte-
rísticas ou fatores que devem ser considerados 
durante um projeto da identidade visual, para 
que ele possa ter sucesso. A seguir são apresenta-
das cada uma dessas características de qualidade 
em identidades:

Conceito: ao analisar o conceito, deve-se 
buscar entender e identifi car se a representação 
gráfi ca da identidade é compatível com a men-
sagem que foi planejada para ser transmitida; 
Legibilidade: perceber se representação gráfi ca 
da identidade; ou seja, o desenho é claro, apre-
sentando características ópticas que facilite a de-
codifi cação e compreensão imediata da forma e 
do todo; Personalidade: característica associada 
à originalidade da identidade, principalmente 
em relação aos principais concorrentes da marca 
considerada; Contemporaneidade: uma identi-
dade necessita parecer atual por um certo perí-
odo de tempo, pois ela precisa se estabelecer na 
memória de seu público. Sendo assim é indispen-
sável que o desenho seja atemporal, para Strun-
ck (2012)  uma das formas de atribuir atempo-
ralidade a marca por exemplo é evitar o uso de 
técnicas ou tendências gráfi cas muito marcantes 
em determinado curto período de tempo; Preg-
nância: a identidade precisa ser memorável para 
o público e apresentar equilíbrio9, simetria10 e 
simplicidade11, possuindo elementos claros em 
sua composição. Para Gomes Filho (2008) um 
objeto com alta pregnância é um objeto que ten-
de espontaneamente para uma estrutura mais 
simples e mais equilibrada e, Uso: esse fator es-
tá relacionado às aplicações da identidade, con-
sistindo numa análise que busca entender se a 
identidade permanece consistente, ou seja, se os 
usos e aplicações não prejudicam a identifi cação 
da identidade e pode ser usada nas diversas mí-
dias necessárias sem perder nenhuma de suas 
características.

Referencial Metodológico para o Método 
Proposto 

Para atingir o objetivo principal deste traba-
lho, que é a proposição de um método heurístico 
para a avaliação diagnóstica de identidades vi-
suais adaptativas, foi  realizado inicialmente um 
estudo que permitisse um tratamento do tema 
sob diversos ângulos e aspectos, embasando a 
proposição das heurísticas12. Esse estudo apre-
sentou quanto a seus objetivos, um caráter ex-
ploratório, que de acordo com Prodanov (2013) é 
adequado quando a pesquisa se encontra na fase 
preliminar, e  tem como fi nalidade proporcionar 
mais informações sobre o assunto que será in-
vestigado, possibilitando sua defi nição e seu de-
lineamento, e teve uma abordagem qualitativa. 
Ainda de acordo com Prodanov (2013, p.70), a 
pesquisa qualitativa “considera que há uma rela-
ção dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 
é, um vínculo indissociável entre o mundo obje-
tivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 
traduzido em números”.

Assim, a pesquisa realizada neste trabalho 
foi dividida em duas etapas, a primeira foi a uti-
lização de procedimentos técnico de pesquisa 
bibliográfi ca, que para Gil (2002, p.44) “é de-
senvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos 
científi cos”. Já a segunda etapa foi dedicada aos 
estudos exemplares para aplicação do método 
proposto, baseado no procedimentos técnico de 
estudos de casos, que segundo Gil (2002, p.54) 
“consiste no estudo profundo e exaustivo de um 
ou poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento”. Em conso-
nância Yin (2010), relata que os estudos de casos 
múltiplos são uma estratégia de pesquisa rele-
vante nas ocasiões em que o pesquisador pos-
sui pouco ou nenhum controle sobre os eventos 
e quando o foco se encontra em um fenômeno 
contemporâneo.

É importante ressaltar que foi realizada a 
aplicação da proposta de método heurístico de 
avaliação diagnóstica, elaborado na primeira 
etapa da pesquisa, a fi m de exemplifi car a aplica-
ção do método.  Desse modo, a estratégia adota-
da visou especifi camente observação do emprego 
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do método proposto, buscando validar o uso do 
mesmo. Porém, não objetivou um aprofunda-
mento no estudo e análise das identidades sele-
cionadas para os exemplos.

Heurísticas para  Avaliação Diagnóstica 
de IVAs 

Na presente seção é realizado um cruzamen-
to das informações e particularidades exploradas 
nas seções anteriores a fi m de fundamentar as 
heurísticas integrantes do método proposto. O 
método heurístico de avaliação diagnóstica de 
IVAs, apresenta sete heurísticas que tem como 
objetivo fazer um diagnóstico rápido e simplifi -
cado das características de qualidade das IVAs.  
As heurísticas propostas foram construídas a 
partir da conexão das características da IVAs e do 
modelo de classifi cação descrito por Silva Júnior 
(2015); com as etapas do processo descrito por 
Kreutz (2005); com o estudo das oportunidades 
e riscos que as IVAs apresentam segundo Boc-
chese (2014) e também com as características de 
qualidade de identidades visuais articuladas por 
Strunck (2012). A relação destes quatro estudos 
indica marcos, critérios e processos que devem 
ser questionados ao se avaliar cada identidade.

Respostas Numéricas das Heurísticas
Durante a avaliação, é usada  uma escala Li-

kert que é o nome técnico dado a escala de res-
postas, criada em 1932 pelo norte-americano 
Rensis Likert, a escala de Likert mede as atitu-
des e o grau de conformidade do respondente 
com uma questão ou afi rmação (DALMORO e 
VIEIRA, 2013). Neste trabalho, a escala é usa-
da  para converter as respostas a cada uma das 
heurísticas de avaliação diagnóstica de IVAs em 
números, para que se possa responder de forma  
quantifi cada. 

A escala Likert usada possui cinco pontos, 
em que cada ponto possui a seguinte represen-
tação:  um  (discordo totalmente), dois (discordo 
parcialmente), três (neutro), quatro (concordo 
parcialmente) e cinco (concordo totalmente). 
Cada heurística faz um diagnóstico de uma área 
distinta da IVA, e com  a soma dos resultados de 
cada heurística, e posterior divisão pelo número 

de heurísticas que é sete, acontece a metrifi cação 
das respostas. Assim,  é possível obter resultados 
para cada heurística individualmente e, por fi m, 
um resultado para a identidade como um todo, 
ou seja, uma média geral. 

Respostas entre 1 e 2 dão um diagnóstico 
abaixo da média para a identidade (negativo), 
respostas entre 4 e 5 fazem um diagnóstico aci-
ma da média (positivo), respostas na posição 3 é 
a média (neutro). Na seção seguinte são apresen-
tados os critérios avaliados em cada uma das sete 
heurísticas propostas.

Descrição das Heurísticas
A IVA transmite o conceito pretendido?: A 

primeira característica  a ser considerada em 
uma identidade visual segundo Strunck (2012) 
é o conceito, assim como a primeira etapa para 
a construção de uma IVA no modelo de  Kreutz 
(2012) é a identifi cação da essência da marca, 
ou seja, a visão que a marca  carrega e transmi-
te do mundo, a sua missão ou motivo pela qual 
ela existe no mercado e também os seus valores. 
Essas características são traçadas no branding 
da marca e compilados na sua identidade visual. 
Então, o primeiro ponto a ser avaliado em uma 
IVA é diagnosticar se a mensagem que foi plane-
jada para ser transmitida está sendo comunicada 
adequadamente através da representação visual 
criada.

Lembrando que qualidade está relacionada à 
capacidade que um produto tem de satisfazer ne-
cessidades declaradas (ASQ, 2019). Para anali-
sar objetivamente as IVAs é realizado um estudo 
dos elementos da identidade visual, objetivando 
analisar se o conceito está sendo expresso nos 
elementos, o método de resposta às heurísticas 
auxilia na quantifi cação dessa resposta. 

A IVA apresenta  características adapta-
tivas compatíveis em toda coleção?: Durante o 
processo de construção de IVAs, Kreutz (2012) 
delimita quais elementos do sistema sofreram 
adaptações ou mudanças, para então compor 
uma coleção de variações possíveis da identi-
dade. Nesse ponto é importante diagnosticar se 
esse conjunto de possíveis variações apresenta 
elementos com fl exibilidade consistente em cada 
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identidade do conjunto, permitindo ainda repre-
sentar uma unidade capaz de refl etir a marca.

O processo de implantação de aplicações da 
IVA é  compatível com  características de adap-
tabilidade e conceito?: Outra característica im-
portante em uma avaliação de identidade visual 
para Strunck (2012) é o uso, que está relacionado 
às aplicações da identidade. Nesse caso, deve-se 
considerar se a identidade permanece consisten-
te, podendo ser usada nas diversas mídias neces-
sárias sem perder nenhuma de suas característi-
cas. Ao avaliar uma IVA, a característica de uso 
ganha uma maior dimensão devido à complexi-
dade de se trabalhar com um conjunto de repre-
sentações visuais. Além disso, quando adequado, 
no processo de implantação deve também ser in-
corporado o campo interativo das IVAs, que para 
Kreutz (2012) funciona como uma abertura  para 
que o público interaja com a marca. Essa implan-
tação deve ser bem planejada para que a IVA se-
ja capaz de reforçar a mensagem desejada, pois 
ampliar o potencial de interação e comunicação 
com o  público consumidor da marca é listada 
por Bocchese (2014) como uma das vantagens do 
uso de IVAs.

A IVA possui elementos gráfi cos visual-
mente identifi cáveis?: O reconhecimento dos 
elementos gráfi cos de uma identidade também 
são apontados por Strunck (2012), quando o au-
tor adiciona a legibilidade às características de 
qualidade das identidades visuais. Nesse ponto 
é importante questionar se o desenho é claro, ou 
seja, se apresenta características ópticas que fa-
cilite a decodifi cação e compreensão imediata do 
todo. O que também é relacionado a perspectiva 
de qualidade que a defi ne como produto livre de 
defi ciência (ASQ, 2019);

A IVA possui características de personalida-
de individuais e distintas?: Uma das principais 
vantagens atribuídas à adoção de IVAs, segundo 
Bocchese (2014), é elas disporem de  um caráter 
versátil, dinâmico, moderno e de inovação, além 
de um aspecto mais humano para as organiza-
ções, devido a abertura para maior interação dos 
consumidores na interpretação da marca. Tais 
qualidades proporcionam uma perspectiva posi-
tiva para o fator de personalidade de identidades 

visuais. Strunck (2012) associa personalidade à 
originalidade da identidade, principalmente em 
relação aos principais possíveis concorrentes da 
marca. Sendo assim, deve-se verifi car se a IVA 
possui características individuais e distintas é es-
sencial para a avaliação diagnóstica de uma IVA. 

A IVA apresenta características atempo-
rais?: A dimensão temporal de uma IVA é um 
dos pontos que, segundo Bocchese (2014), agrega 
mais vantagens para as marcas. Pois para o au-
tor as IVAs simbolizam uma organização à fren-
te do seu tempo, demonstrando que a empresa 
é compatível com as ideias atuais, expressando 
modernidade e dinamismo, além de apresentar 
um aspecto de constante renovação. No que se 
refere aos fatores que devem ser avaliados espe-
cifi camente, segundo Strunck (2012), a contem-
poraneidade é uma característica fundamental 
em uma marca, pois uma  identidade necessita 
parecer atual por um certo período de tempo, já 
que ela precisa se estabelecer no imaginário de 
seu público. Sendo assim, questionar se a IVA 
apresenta tais atributos, signifi ca avaliar tam-
bém se ela realmente está de acordo com a sua 
alegada natureza dinâmica e inovadora. 

A IVA é facilmente memorável?: Ao indicar 
os pontos de críticas ou desvantagens do uso de 
IVAs, Bocchese (2014) identifi ca alguns riscos 
como: se as IVAs forem mal desenvolvidas,   a  
organização precisa construir uma história em 
torno da adaptação; e não conseguir uma rápi-
da identifi cação. Esses riscos podem ser diag-
nosticados através da avaliação da característica 
de pregnância, que Strunck (2012) elenca como 
uma das seis características que devem ser ob-
servadas em identidades visuais. Strunck (2012) 
afi rma que uma identidade precisa ser memorá-
vel para o público, apresentando equilíbrio, si-
metria, estabilidade e simplicidade, e possuindo 
elementos claros em sua composição. Assim, o 
último questionamento do método proposto vol-
ta-se para a identifi cação da capacidade de me-
morabilidade13 da IVA.

Protocolo do Método Proposto
Yin (2010) sugere que os casos múltiplos 

devem seguir alguns passos, ou seja, a estrutu-
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ração de um protocolo para os estudos de caso. 
O protocolo utilizado durante este trabalho foi 
baseado no protocolo descrito por Silva Júnior 
(2015) em seus estudos de casos na área de IVAs. 
Entretanto, para este trabalho algumas adapta-
ções são realizadas de acordo com os objetivos 
e necessidades da pesquisa. As quatro etapas 
iniciais do protocolo se mantém, porém a quinta 
etapa nesta pesquisa é adaptada para uma etapa 
que é estritamente relacionada ao objetivo deste 
trabalho, já que a mesma objetiva aplicar o méto-
do heurístico de avaliação diagnóstica, também é 
acrescentado uma sexta etapa para a  descrição 
do contexto de desenvolvimento da IVA e análise 
dos resultados obtidos na aplicação do método. 
Em seguida é apresentado pontos de cada etapa 

do protocolo deste trabalho.
O primeiro ponto do protocolo é a apresenta-

ção da identidade, apontando o  cliente ou marca 
representada pela identidade do exemplo, desig-
ners envolvidos no projeto e agências responsá-
veis, trazendo informações como local, segmento 
de mercado do cliente e  ano do projeto. O segun-
do ponto diz respeito ao nível de fl exibilidade de 
Silva Júnior (2015), pontuando, através de uma 
escala, os níveis de variação dos elementos do 
sistema de identidade visual: logotipo, símbolo, 
cor, tipografi a, imagem e grafi smos. A escala, que 
foi convertida em gráfi co, vai de zero (nenhuma 
fl exibilidade) a três (máxima fl exibilidade). Os 
parâmetros de cada nível da escala utilizada na 
análise encontram-se descritos na Tabela 01.

Tabela 01: Níveis de fl exibilidade
Fonte: Baseada nos níveis de fl exibilidade de Silva Júnior (2015)

O terceiro ponto indica a classifi cação da 
identidade, conforme os critérios do modelo pro-
posto por Silva Júnior (2015), e já apresentado 
neste trabalho: mutável ou dinâmica e as suas 
subcategorias: contêiner, pano de fundo, trans-
formação, objeto & movimento, combinação e 
personalização & interação. É importante desta-
car que uma identidade pode se enquadrar em 

mais  de uma categoria de classifi cação. O quarto 
ponto é identifi car recursos tecnológicos que fo-
ram utilizados para a produção das identidades 
visuais, sendo: convencional, realizada por meio 
de softwares de computação gráfi ca comuns; 
via software desenvolvido exclusivamente para 
o projeto; ou generativa, que também é um sof-
tware exclusivo, mas que tem a especifi cidade de 
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transformar automaticamente dados em tempo 
real em informações visuais.

O quinto ponto se dispõe a realizar a ava-
liação heurística das identidades, a fi m de obter 
um diagnóstico das qualidades da identidade. O 
sexto ponto do protocolo consiste na  descrição 
do contexto de desenvolvimento da IVA, as tec-
nologias empregadas no projeto, a descrição de-
talhada da marca e dos elementos secundários 
da identidade, classifi cação, relação entre cons-
tantes e variáveis, questões específi cas do ma-
nual, entre outros pontos relevantes, e a análise 
dos resultados obtidos na aplicação da avaliação 
heurística.

Exemplos de aplicação do método proposto
Na seção presente, é realizada a exemplifi -

cação do método heurístico para avaliação diag-
nóstica de IVAs, a fi m demonstrar a aplicação do 
método, de acordo com o referencial metodoló-
gico; as  heurísticas para  avaliação diagnóstica 
de IVAs; e o protocolo do método proposto, que 
foram descritos nas seções anteriores. A apli-
cação do método foi dividida em duas etapas, a 

etapa de identifi cação e classifi cação e a etapa de 
análise e avaliação. Esse processo é aplicado pela 
autora aos três casos exemplares selecionados: 
Oi, Bordeaux Métropole e Parque Tecnológico da 
Universidade Federal do Ceará (PARTEC/UFC).

Aplicação do Método: Identifi cação e 
Classifi cação do Exemplo Oi

A Oi14 é uma das maiores empresas na área 
de telecomunicações no Brasil, oferecendo te-
lefonia móvel, banda larga, TV por assinatura, 
transmissão de voz local e de longa distância. 
Atualmente, a empresa mantém a maior rede 
wi-fi  do Brasil (OI, 2019).

Em 2016, a Oi apresentou uma nova iden-
tidade visual, projetada em parceria pelas 
agências de comunicação Wolff  Olins15 e Futu-
rebrand16. Para a Oi, a IVA estabelecida foi for-
mada por uma coleção de  72 variações, que al-
gumas podem ser vistas na Figura 03, buscando 
comunicar a ideia de que a marca é fl uida, social 
e antenada, com o objetivo de tornar a marca 
mais interativa, digital e dinâmica (MANUAL 
DE MARCA OI, 2016).

Figura 03: IVA Oi
Fonte: Manual de marca Oi (2016)

As agências desenvolveram  uma IVA  clas-
sifi cada como de transformação e  objeto & mo-
vimento, através de tecnologias de software ex-
clusivo, que captura dados como frequência e 
amplitude de um áudio, para gerar adaptações 
nas formas do símbolos e na aplicação de cores 
em três composições de degradês. A ideia das 
agências responsáveis pela criação dessa IVA foi 
representar a diversidade de vozes a quem a em-
presa atende e se comunica. Os grafi smos, que 

também geram os símbolos, possuem formas or-
gânicas com a intenção de representar a ideia de 
coletivo (MANUAL DE MARCA OI, 2016).

As quatro primeiras etapas do protocolo 
estabelecido, consistem em identifi car a iden-
tidade, verifi car o nível de fl exibilidade de cada 
elemento, enquadramento da classifi cação nos 
eixos visuais e executivos. Após proceder com a 
primeira etapa do protocolo foi possível estabele-
cer uma visão geral sobre a identidade que pode 
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Figura 04: Pontos de 1 a 4 do protocolo de estudo de caso Oi
Fonte: Autora (2019)

ser observada no quadro da Figura 04.

Aplicação do Método: Avaliação Heurísti-
cas e Análise do Exemplo Oi

A IVA do exemplo foi desenvolvida agregan-
do o  conceito de comunicação que foi traduzido 
no uso de dados de áudios, explorado na cons-
trução visual. Tal processo de desenvolvimento 
tenta deixar claro várias características da marca 
e do setor de telecomunicações. A marca relacio-
na em seu manual de identidade visual, ao uso 
de dados sonoros a ideia de usuários com voz 
própria. Assim os questionamentos heurísticos: 
A IVA transmite o conceito pretendido?;  A IVA 
possui características de personalidade individu-
ais e distintas? e A IVA apresenta  característi-
cas adaptativas compatíveis em toda a coleção?, 
possuem respostas com diagnósticos positivos,  
já que conceito e processo de desenvolvimento 
estão estritamente relacionados. A coleção de 
formas abstratas geradas, também não se mos-
tram comuns, o que agrega valor à característica 
de personalidade.   Algumas estratégias também 
foram aplicadas a fi m de tornar a coleção de IVAs 
mais consistente, como a delimitação do número 
de cores e defi nição de degradês, tornando a co-
leção um grupo visualmente consistentes. 

Já outras duas heurísticas: A IVA  possui ele-
mentos gráfi cos visualmente identifi cáveis? e A 
IVA é facilmente memorável?, receberam diag-
nósticos neutros. A primeira trata do reconheci-
mento dos elementos gráfi cos, na identidade os 
elementos gráfi cos são formas abstratas, o que 
gera uma análise dúbia,  já que não  é possível 
defi nir as formas, mas é possível reconhecê-las e 
caracterizá-las como abstratas. Assim a memo-
rabilidade da identidade também foi afetada, já 
que a IVA não possui  elementos tão claros em 
sua composição, ao ponto de serem imediata-

mente reconhecidas, mas também são formas 
distintas, que podem ser marcantes ao ponto de 
serem lembradas.

Outros dois questionamentos recebem uma 
avaliação com diagnósticos negativos, o primei-
ro é relacionado a contemporaneidade: A IVA 
apresenta características atemporais?, que nesse 
caso foi atribuído negativamente pela aplicação 
de cores intrinsecamente ligada ao uso de pale-
tas em gradientes, o que está ligadas também à 
tendências de design17, e que podem tornassem 
momentâneas, prejudicando a atemporalidade 
da identidade. 

O segundo questionamento com uma ava-
liação diagnóstica negativa é ligada a seguinte 
heurística: O processo de implantação de  apli-
cações da IVA é  compatível com  características 
de adaptabilidade e conceito?. A implantação foi 
realizada nas mídias comuns, como: meios im-
pressos e digitais, sendo que nos digitais foram 
utilizados de  algumas mídias audiovisuais para 
apresentar ao público o processo de desenvolvi-
mento e conceito por trás da  representação visu-
al. Entretanto, a ideia de que o usuário poderia 
se conectar com a marca, através de uma iden-
tidade que representasse a sua voz, poderia ser 
mais explorada com o uso Aplicação do Método: 
Avaliação Heurísticas e Análise do Exemplo Oi

A IVA do exemplo foi desenvolvida agregan-
do o  conceito de comunicação que foi traduzido 
no uso de dados de áudios, explorado na cons-
trução visual. Tal processo de desenvolvimento 
tenta deixar claro várias características da marca 
e do setor de telecomunicações. A marca relacio-
na em seu manual de identidade visual, ao uso 
de dados sonoros a ideia de usuários com voz 
própria. Assim os questionamentos heurísticos: 
A IVA transmite o conceito pretendido?;  A IVA 
possui características de personalidade individu-
ais e distintas? e A IVA apresenta  característi-
cas adaptativas compatíveis em toda a coleção?, 
possuem respostas com diagnósticos positivos,  
já que conceito e processo de desenvolvimento 
estão estritamente relacionados. A coleção de 
formas abstratas geradas, também não se mos-
tram comuns, o que agrega valor à característica 
de personalidade.   Algumas estratégias também 
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foram aplicadas a fi m de tornar a coleção de IVAs 
mais consistente, como a delimitação do número 
de cores e defi nição de degradês, tornando a co-
leção um grupo visualmente consistentes. 

Já outras duas heurísticas: A IVA  possui ele-
mentos gráfi cos visualmente identifi cáveis? e A 
IVA é facilmente memorável?, receberam diag-
nósticos neutros. A primeira trata do reconheci-
mento dos elementos gráfi cos, na identidade os 
elementos gráfi cos são formas abstratas, o que 
gera uma análise dúbia,  já que não  é possível 
defi nir as formas, mas é possível reconhecê-las e 
caracterizá-las como abstratas. Assim a memo-
rabilidade da identidade também foi afetada, já 
que a IVA não possui  elementos tão claros em 
sua composição, ao ponto de serem imediata-
mente reconhecidas, mas também são formas 
distintas, que podem ser marcantes ao ponto de 
serem lembradas.

Outros dois questionamentos recebem uma 
avaliação com diagnósticos negativos, o primei-
ro é relacionado a contemporaneidade: A IVA 
apresenta características atemporais?, que nesse 
caso foi atribuído negativamente pela aplicação 
de cores intrinsecamente ligada ao uso de pale-
tas em gradientes, o que está ligadas também à 
tendências de design1, e que podem tornassem 
momentâneas, prejudicando a atemporalidade 
da identidade. 

O segundo questionamento com uma avalia-
ção diagnóstica negativa é ligada a seguinte heu-
rística: O processo de implantação de  aplicações 
da IVA é  compatível com  características de adap-
tabilidade e conceito?. A implantação foi realizada 
nas mídias comuns, como: meios impressos e di-
gitais, sendo que nos digitais foram utilizados de  
algumas mídias audiovisuais para apresentar ao 
público o processo de desenvolvimento e concei-
to por trás da  representação visual. Entretanto, a 
ideia de que o usuário poderia se conectar com a 
marca, através de uma identidade que represen-
tasse a sua voz, poderia ser mais explorada com 
o uso de mídias interativas, como por exemplo 
aplicações web18, assim explorando ainda mais 
um conceito que teve tantos elementos agregados, 
indo além da dimensão interpretativa. 

A seguir é apresentado na Tabela 03, o re-
sultado da aplicação do método heurístico de 
avaliação diagnóstica de IVAs. Foi atribuído 
um valor de 1 até 5 dentro da escala Likert, co-
mo descrito na seção “Respostas Numéricas das 
Heurísticas”, que representa a concordância 
com cada heurística. Os resultados foram soma-
dos e divididos entre o número de heurísticas, 
o que resultou no valor 3, como descrito na se-
ção mencionada valores aproximados 3 repre-
sentam uma avaliação diagnóstica mediana das 
características de qualidade da  IVA.

Tabela 02: Aplicação do método heurís� co de avaliação diagnós� ca de IVA para o estudo de caso Oi
Fonte: Autora (2019)

129
ARTIGO



130
BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021

Figura 05: IVA Bordeaux Métropole
Fonte:  Integral Ruedi Baur e Kubik (2015)

Figura 06: Pontos de 1 a 4 do protocolo de estudo de caso IVA Bordeaux 
Métropole
Fonte: Autora (2019)

Aplicação do Método: Identifi cação e Clas-
sifi cação do Exemplo Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole19 é uma estrutura in-
tercomunitária20, centralizada na cidade de Bor-
deaux, mas abrangendo também a área metropo-
litana, que conta com 28 municípios no sudoeste 

da França. Em 2014, a lei de Modernização da 
Ação Pública Territorial e Afi rmação da Metró-
pole validou a criação da metrópole da Grande 
Paris. Então, em 2015 a Bordeaux Métropole 
lançou a sua identidade territorial, que pode ser 
observada na Figura 05.

A IVA do projeto foi proposta pelo designer 
franco-suíço Ruedi Baur (2015), abordando o 
conceito de um movimento identitário, no qual 
cada um dos 28 municípios da região metropoli-
tana deve ser capaz de ser devidamente identifi -
cado. O ponto de partida dessa refl exão é a geo-
grafi a da região, sendo cada cidade representada 
por um ponto preto. Os 28 pontos interconecta-
dos por linhas coloridas, que formam uma estre-
la cujo centro sofre variações. A coleção forma 
uma representação abstrata do território, sendo 
o resultado uma IVA desenvolvida com tecnolo-
gia convencional e podendo ser classifi cada como 
de transformação e  objeto & movimento. 

A IVA foi disponibilizada para uso das co-
munidades, instituições, parceiros econômicos e 
sociais da região e seu lançamento foi fortemente 
vinculado no metrô que conecta as localidades, 
fazendo alusão às ideias de mudança, movimen-
to e conexão. A ideia com esse sistema adaptativo 
foi permitir o reconhecimento de informações, 
para torná-las legíveis e acessíveis, já  que cada 
cidadão pode localizar o local em que  habita, en-
quanto mostra sua participação na Metrópole, ou 
seja, cada território político está em um espaço 
democrático conectado a outros. 

Para Baur (2015), a IVA criada para a região 
é forte porque permite incorporar os diferentes 
municípios, demonstrando suas importâncias e 

associando-os à cidade de Bordeaux. Outro pon-
to de distinção é que o logotipo de referência, 
cujo epicentro é Bordeaux, abrange todas as co-
res, um conceito que promove todo o território 
em torno de Bordeaux. Na Figura 06, é possível 
visualizar o quadro que resume as primeiras eta-
pas do protocolo estabelecido e aplicado pela au-
tora, a fi m de conhecer a identidade avaliada.

Aplicação do Método: Avaliação Heu-
rísticas e Análise do Exemplo Bordeaux 
Métropole

A IVA do exemplo foi desenvolvida inspirada 
na geografi a da região a qual ela representa, o que 
conferiu características positivas quanto à per-
sonalidade e conceito, como um dos principais 
objetivos era criar no público um sentimento de 
identifi cação com o território, esse requisito foi 
explorado de forma positiva, assim considerando 
qualidade como  ‘conformidade com os requisi-
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tos’ (ASQ, 2019)  com os requisitos também pode 
ser avaliada positivamente. É possível responder 
positivamente às heurísticas ligadas a tais carac-
terísticas, que são: A IVA transmite o conceito 
pretendido? e  A IVA possuem características de 
personalidade individuais e distintas?

A identidade também apresenta um padrão 
de variação bem consistente, já que as regras de 
adaptação é seguida para todas as versões da 
identidade. Assim respondendo positivamente 
também a seguinte heurística: A IVA apresenta  
características adaptativas compatíveis em toda 
a coleção?. A IVA foi construída utilizando ele-
mentos gráfi cos simples, como linhas e pontos, 
o que tornar os elementos claros e de fácil reco-
nhecimento, assim o questionamento da seguin-
te heurística: A IVA  possui elementos gráfi cos 
visualmente identifi cáveis?, também pode ser 
respondido positivamente. Ainda pela simplici-
dade dos elementos da identidade, ela não apre-
senta estilos de design que marcam tendências 
temporárias, o que contribuiu para uma avalia-
ção positiva na heurística que avalia contempo-
raneidade: A IVA apresenta características atem-
porais?

No processo de implantação, foram aplica-
ções e meios de transporte como metrô, o que 
também pode ser analisado positivamente, já 
que os meios de transporte reforçam a metáfora 

de conexão entre os membros da comunidade, 
assim  qualidade vista como “adequação ao uso” 
(ASQ, 2019) também pode ser encontrada na 
identidade e avaliada positivamente na seguinte 
heurística:O processo de implantação de  aplica-
ções da IVA é  compatível com  características de 
adaptabilidade e conceito?

Entretanto, a heurística que avalia a memo-
rabilidade: A IVA é facilmente memorável?, po-
de diagnosticar pontos de atenção na identidade, 
devido ao fato de que o reconhecimento da iden-
tidade está ligado ao conhecimento geográfi co da 
região, além do uso de diversas cores o que pode 
afetar a memorização da identidade pelo público, 
assim nesse quesito a identidade recebeu uma 
avaliação neutra, pela a imprecisão das informa-
ções levantadas.

A seguir é apresentado na Tabela 03, o resul-
tado da aplicação do método heurístico de avalia-
ção diagnóstica de IVAs. Foi atribuído um valor 
de 1 até 5 dentro da escala Likert, como descrito 
na seção “Respostas Numéricas das Heurísticas”, 
que representa a concordância com cada heurís-
tica. Os resultados foram somados e divididos 
entre o número de heurísticas, o que resultou no 
valor 4,57, como descrito na seção mencionada 
valores aproximados a 4 e 5   representam uma 
avaliação diagnóstica positivas das característi-
cas de qualidade da  IVA.

Tabela 03: Aplicação do método heurís� co de avaliação diagnós� ca de IVA para o estudo de caso Bordeaux Métropole
Fonte: Autora (2019)
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Figura 07: IVA  Parque Tecnológico da UFC
Fonte: Acervo do escritório modelo do curso de Design UFC (2019)

Figura 08: Pontos de 1 a 4 do protocolo de estudo de caso IVA  Parque 
Tecnológico da UFC
Fonte: Autora (2019)

Aplicação do Método: Identifi cação e Clas-
sifi cação do Exemplo PARTEC/UFC 

O PARTEC/UFC, é uma parceria entre a 
universidade, instituições e empresas que atu-
am fi nanciando laboratórios e pesquisas para 
a criação de produtos e projetos inovadores 
(PARTEC/UFC, 2019). A proposta é que, com 
o Parque Tecnológico, tais parcerias possam 
ser ampliadas, o que possibilitará o desenvolvi-
mento de mais conhecimento científi co de pon-
ta e inovação. Sobre a mensagem transmitida 
pela IVA a equipe relata que:

Em qualquer das abordagens conceituais adotadas, 
é central o papel das Universidades. A preservação 
dos seus valores acadêmicos e o fortalecimento das 
atividades de ensino e pesquisa são condições fun-
damentais para o sucesso do próprio Parque. É a 
sinergia entre os grupos de pesquisa e as Empresas 
e entidades instaladas no Parque que legitima a sua 
localização em um campus universitário. (ESCRI-
TÓRIO MODELO DESIGN UFC,  p. 3, 2018)

 Seguindo a proposta do parque,  a identida-
de desenvolvida busca trabalhar a sinergia entre 
os princípios de tecnologia, empreendedorismo, 
natureza e pesquisa, assim propõe o Escritório 
Modelo, projeto de extensão do curso de Design 
na Universidade Federal do Ceará. A equipe do 
escritório foi a responsável pelo desenvolvimento 
da proposta de IVA e do software exclusivo, que 
foi projetado para  gerar as opções de identida-
de da coleção,  a partir da interação dos usuários 
atuantes no parque, um dos resultados obtidos 
pode ser observado na Figura 07.

O software que ainda está em sua versão de 
protótipo, possibilitará que os usuários escolham 

as áreas de atuação que deseja representar coma 
a IVA, são diversas áreas ligadas à pesquisa e ino-
vação, que são representadas por uma iconogra-
fi a desenvolvida para a identidade. O software 
posiciona aleatoriamente os ícones respectivos 
de cada área escolhida e realiza um recorte su-
ave e orgânico das bordas, unifi cando o símbolo 
da identidade (ESCRITÓRIO MODELO DESIGN 
UFC, 2018).

A IVA do PARTEC/UFC, quanto a classifi ca-
ção, pode ser defi nida como: Transformação; Ob-
jeto & Movimento; Combinação e  Personalização 
& Interação, sendo esta última o diferencial desta 
IVA. No quadro da Figura 08, é apresentado uma 
visão geral das etapas de identifi cação, níveis de 
fl exibilidade, classifi cação quanto ao eixo visual 
e executivo da IVA.

Aplicação do Método: Avaliação Heurísti-
cas e Análise do Exemplo PARTEC/UFC

Com desenvolvimento do software exclusivo 
para que os usuários do PARTEC/UFC possam 
interagir, gerando suas próprias identidades 
e buscando representar suas áreas de atuação 
específi ca, a IVA analisada, agrega qualidades 
positivas quanto à: personalidade; contempora-
neidade e ao conceito de sinergia entre as vários 
setores de atuação que a IVA representa no par-
que. Retomando a ideia de que qualidade pode 
ser entendida como ‘conformidade com os re-
quisitos’ (ASQ, 2019), nesse caso os requisitos 
estabelecidos pelo PARTEC/UFC e Escritório 
Modelo Design UFC. É possível responder po-
sitivamente às heurísticas ligadas a tais carac-
terísticas, que são: A IVA transmite o conceito 
pretendido?;  A IVA possuem características de 
personalidade individuais e distintas?; A IVA 
apresenta  características adaptativas compatí-
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veis em toda a coleção?.
Entretanto, ao que se refere aos elementos 

gráfi cos visualmente identifi cáveis e à memora-
bilidade, a IVA apresenta pontos de atenção, já 
que a mesma é constituída de vários elementos 
que se sobrepõem, difi cultando a legibilidade da 
forma. O que gera respostas negativas às heurís-
ticas que questionam:  A IVA  possui elementos 
gráfi cos visualmente identifi cáveis? e A IVA é fa-
cilmente memorável?. Já a seguinte heurística: O 
processo de implantação de  aplicações da IVA é  
compatível com  características de adaptabilida-
de e conceito?, obteve uma avaliação neutra, pois 
a identidade ainda está em fase de implantação, 
e a projeção de que o software seja disponibiliza-
do para o público, poderá resultar em mudanças 
na avaliação no futuro. Já a heurística que ques-
tiona a atemporalidade da identidade: A IVA 

apresenta características atemporais?, também 
obteve uma resposta neutra, pois a iconografi a 
possui uma estética muito forte do estilo de Flat 
Design21, que apesar de  ser uma estética recente, 
ainda representa uma tendência de design, que 
pode ser algo passageiro. 

A seguir é apresentado na Tabela 04, o re-
sultado da aplicação do método heurístico de 
avaliação diagnóstica de IVAs. Foi atribuído 
um valor de 1 até 5 dentro da escala Likert, co-
mo descrito na seção ‘Respostas Numéricas das 
Heurísticas’, que representa a concordância 
com cada heurística. Os resultados foram soma-
dos e divididos entre o número de heurísticas, 
o que resultou no valor 3, como descrito na se-
ção mencionada valores iguais a 3  representam 
uma avaliação diagnóstica mediana das caracte-
rísticas de qualidade da  IVA.

Tabela 04: Aplicação do método heurís� co de avaliação diagnós� ca de IVA para o estudo de caso PARTEC/UFC
Fonte: Autora (2019)

Resultados da Aplicação do Método 
As análises procederam de forma a comprir 

os passos dos objetivos específi cos, que foram 
os de: identifi car quais as características  e  os 
procedimentos que podem ser empregados na 
avaliação de identidades visuais; selecionar cri-
térios e procedimentos de avaliação, adequados 
para a avaliação diagnóstica  de IVAs; descrever a 
proposta do método heurístico de avaliação diag-
nóstica das IVAs e Exemplifi car e validar tal mé-
todo de avaliação diagnóstica de IVAs, através da 

aplicação do método em três exemplos de IVAs 
previamente selecionadas. 

Entendendo qualidade como conformidade 
com os requisitos, ligada a vertente de qualida-
de que está relacionada às características de um 
produto ou serviço que afetam sua capacidade de 
satisfazer necessidades declaradas ou implícitas. 
Foi possível observar que a primeira etapa do 
protocolo, que consiste em identifi car e caracte-
rizar a identidade sob diversos aspectos é fun-
damental para avaliar essa conformidade com os 
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Figura 09: Quadro de etapas do protocolo do método
Fonte: Autora (2019)

requisito, pois é necessário entender quais eram 
os requisitos no processo de desenvolvimento da 
identidade.

Já na segunda etapa do protocolo de aplica-
ção do método, foi possível perceber mais subje-
tividade na avaliação. Nessa etapa, a vertente de 
qualidade analisada é a de que qualidade  refere-
-se a um produto ou serviço livre de defi ciências 
e, também poderia signifi car adequação ao uso. 
Essa percepção da adequação foi mais subjetiva, 
apesar do amparo das ferramentos como as heu-
rísticas, que contribuíram para a simplifi cação 
do processo, porém, ainda não permitem avalia-
ções exatas.

Entretanto, as etapas do método conseguem 
estruturar uma proposta preliminar de método 
heurístico para avaliação diagnóstica de IVAs, ou 
seja,  é possível  realizar uma avaliação diagnósti-
ca das IVAs, de maneira rápida e simplifi cada, a 
fi m de detectar as forças e fraquezas na caracte-
rística de qualidade  das identidades. Ainda que 

seja em fase preliminar, e que requeira aprofun-
damentos.

Este trabalho propôs um método heurístico 
de avaliação diagnóstica das características que 
atribuem qualidade as IVAs, elegendo a combi-
nação de critérios e procedimentos mais adequa-
dos para o método heurístico de avaliação.  Ao 
fazer o resgate dos objetivos iniciais da pesquisa, 
foi possível observar a carência de métodos, cri-
térios e ferramentas já estabelecidos com a inten-
ção realizar avaliações diagnósticas da qualidade 
de IVAs. Entretanto, a literatura específi ca do 
campo de marcas  apresenta estudos que explo-
ram critérios de qualidade de identidades visu-
ais, processos de construção e oportunidades e 
riscos do uso de IVAs. Assim, foi possível realizar 
neste trabalho o estabelecimento de heurísticas 
de avaliação diagnóstica de IVAs, fundamenta-
das na literatura corrente, no quadro da Figura 
09 é apresentado a sequência de etapas do méto-
do heurístico proposto.

Partindo do conhecimento das identidades, 
ou seja, tendo informações como: identifi cação, 
níveis de fl exibilidade, classifi cação e tecnologias 
de desenvolvimento das IVAs, foi possível aplicar 
o método heurístico de avaliação diagnóstica de 
IVAs, usando a escala Likert como ferramenta 
de metrifi cação. Nos três estudos exemplares, a 
proposta de método heurístico obteve resultados 
satisfatórios, no que se refere ao cumprimeto 
do objetivo esperado, que era o de  realizar uma 
avaliação diagnóstica das IVAs de maneira rá-
pida e simplifi cada, a fi m de detectar as forças 
e fraquezas na características de qualidade das 

identidades.  
Entretanto para consolidar o método, faz-

-se necessário desenvolver alguns trabalhos fu-
turos, particularmente envolvendo a inclusão de 
algumas etapas de validação do método, como a 
aplicação do método por um maior número de 
profi ssionais, obtendo-se uma visão mais ampla 
das possibilidades do mesmo. Da mesma forma, 
percebe-se ainda a necessidade de aplicar o mé-
todo proposto num maior número de IVAs, para 
a observação de diagnósticos diferenciados, e pa-
ra o próprio amadurecimento da proposta como 
um todo. Então posteriormente em um estudo 
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mais profundo, também é importante realizar a 
aplicação do método sob a perspectiva de clien-
tes e consumidores, já que a percepção de usuá-
rios ainda não está clara nos meios de pesquisa.

Assim, disseminando a realização desse ti-
po de avaliação entre profi ssionais, acadêmicos, 
clientes e consumidores, espera-se ser possível 
a obtenção de dados mais completos, em que o 
cruzamento entre os mesmos poderá resultar em 
informações mais consistentes para o campo de 
estudo das marcas. Desse modo, a proposta de 
método de avaliação diagnóstica de IVAs espera  
contribuir para a simplifi cação do diagnóstico de 
qualidade das IVAs, obtendo uma compreensão 
mais ampla e rápida das consequências do uso 
das mesmas, visando enriquecer o campo de es-
tudo das IVAs e o trabalho de profi ssionais de 
mercado e de profi ssionais acadêmicos.
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Resumo: 
Este artigo tem o objetivo de propor uma meto-
dologia de análise para identidades visuais adap-
tativas (IVAs), especifi camente as que se utilizam 
de interações para a criação e implementação das 
suas variações. A análise se foca em medir se os fa-
tores de interação utilizados no desenvolvimento 
de IVAs infl uenciam na experiência do usuário em 
relação à marca representada e, nesses casos, se 
há uma relação de identifi cação entre o usuário e a 
respectiva  IVA gerada por ele, e também dele com 
a marca corporativa original. A metodologia pro-
posta foi baseada em estudos sobre experiência do 
usuário, na análise da interação dos usuários com 
a ferramenta que gera a variação da IVA, e também 
nos estudos de Maff ezzolli e Prado para a medição 
da identifi cação do usuário com sua variação da 
identidade e com a marca corporativa. Para aplicar 
a metodologia, foi escolhida a identidade visual da 
Scuola di Musica di Fiesole, desenvolvida por alu-
nos do Instituto Superior de Indústrias Artísticas 
de Florença (Itália), que transformaram o logo ori-
ginal desenvolvido por Fernando Farulli em uma 
IVA. Esse objeto de estudo foi selecionado por sua 
facilidade de acesso na web. A metodologia criada 
possui sete etapas: a primeira etapa é a de sensi-
bilização, a segunda etapa é a de interação com a 
ferramenta; a terceira etapa é a aplicação do ques-
tionário; a quarta etapa é a da análise quantitativa; 
a quinta etapa é a realização de um grupo focal; a 
sexta etapa é análise qualitativa; e a sétima etapa 
é a de comparação dos dados das análises quanti-
tativa e qualitativa. Foi comprovado por meio da 
aplicação da metodologia na análise da IVA da es-
cola de música, que a metodologia consegue iden-
tifi car e avaliar os pontos propostos. Espera-se que 
com o desenvolvimento desta metodologia, possa 
enriquecer a bibliografi a de métodos de avaliação 
de IVAs. 

Palavras-chave: Identidades visuais adaptati-
vas; Avaliação; Experiência do Usuário; Identifi -
cação Usuário-Marca; Metodologia para Avaliação 
de Marcas.

Abstract:
This paper aims to propose an analysis methodolo-
gy for adaptive visual identities (AVIs), specifi cally 
those that use interactions to create and implement 
their variations. The analysis focuses on measuring 
whether the interaction factors used in the develo-
pment of AVIs infl uence the user’s experience in 
relation to the brand represented and, and in this 
case, if there is an identifying relationship between 
the user and the AVI generated by them, and also 
theirs with the original corporate brand. The pro-
posed methodology was based on studies on user 
experience, on the analysis of user interaction with 
the tool that generates AVI variation, and also on 
the studies by Maff ezzolli and Prado for measuring 
user identifi cation with their variation of identity 
and with the corporate brand. To apply the metho-
dology, the visual identity of Scuola di Musica di 
Fiesole was chosen, developed by students from 
the Higher Institute of Artistic Industries of Floren-
ce (Italy), who transformed the original logo deve-
loped by Fernando Farulli into an AVI. This object 
of study was selected for its ease access on the web. 
The methodology created has seven step: the fi rst 
step is awareness, the second step is interaction wi-
th the tool; the third step is the application of the 
questionnaire; the fourth step is that of quantitati-
ve analysis; the fi fth step is the realization of a focus 
group; the sixth step is qualitative analysis; and the 
seventh step is to compare data from quantitative 
and qualitative analyzes. It was proven through the 
application of the methodology in the analysis of 
the AVI of the music school, that the methodology 
can identify and evaluate the proposed points. It 
is hoped that with the development of this metho-
dology, it will be able to enrich the bibliography of 
VAT assessment methods.

Keywords: Adaptive visual identities; Evalua-
tion; User Experience; User-Brand Identifi cation; 
Methodology for Brand Evaluation.
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Resumén: 
Este artículo tiene como objetivo proponer una 
metodología de análisis para las identidades 
visuales adaptativas (IVAs), específi camente 
aquellas que usan interacciones para crear e im-
plementar sus variaciones. El análisis se centra 
en medir si los factores de interacción utilizados 
en el desarrollo de la IVA infl uyen en la experien-
cia del usuario en relación con la marca repre-
sentada y, en estos casos, si existe una relación 
de identifi cación entre el usuario y la IVA res-
pectivo generado por él, y también con la marca 
corporativa original la metodología propuesta se 
basó en estudios sobre la experiencia del usuario, 
en el análisis de la interacción del usuario con la 
herramienta que genera la variación de la IVA, 
y también en los estudios de Maff ezzolli y Prado 
para medir la identifi cación del usuario con su 
variación de identidad y con La marca corporati-
va. Para aplicar la metodología, se eligió la iden-
tidad visual de la Scuola di Musica di Fiesole, de-
sarrollada por estudiantes del Instituto Superior 
de Industrias Artísticas de Florencia (Italia), que 
transformó el logotipo original desarrollado por 
Fernando Farulli en una IVA. Este objeto de estu-
dio fue seleccionado por su facilidad de acceso en 
la web. La metodología creada tiene siete etapas: 
la primera etapa es la sensibilización, la segun-
da etapa es la interacción con la herramienta; 
el tercer paso es la aplicación del cuestionario; 
el cuarto paso es el del análisis cuantitativo; la 
quinta etapa es la realización de un grupo focal; 
el sexto paso es el análisis cualitativo; y el sépti-
mo paso es comparar datos de análisis cuantita-
tivos y cualitativos. Mediante la aplicación de la 
metodología en el análisis de la IVA de la escuela 
de música, se demostró que la metodología pue-
de identifi car y evaluar los puntos propuestos. Se 
espera que con el desarrollo de esta metodología, 
pueda enriquecer la bibliografía de los métodos 
de evaluación de la IVA. 

Palabras-clave: Identidades visuales adaptati-
vas; Evaluación; Experiencia del usuario; Iden-
tifi cación Marca - Usuario; Metodología para la 
evaluación de marca.

Résumé:
Cet article vise à proposer une méthodologie 
d’analyse des identités visuelles adaptatives 
(IVA), spécifi quement celles qui se servent d’in-
teractions pour la création et implémentation 
de leurs variations L’analyse vise à mesurer si 
les facteurs d’interaction utilisés dans le déve-
loppement de la IVA infl uencent l’expérience de 
l’utilisateur par rapport à la marque représentée 
et, dans ces cas, s’il existe une relation d’identifi -
cation entre l’utilisateur et la IVA respective gé-
nérée par lui, ainsi que avec la marque d’entre-
prise d’origine. La méthodologie proposée était 
basée sur des études sur l’expérience utilisateur, 
sur l’analyse de l’interaction des utilisateurs 
avec l’outil qui génère la variation de la IVA, 
ainsi que sur les études de Maff ezzolli et Pra-
do pour mesurer l’identifi cation des utilisateurs 
avec leur variation d’identité et avec la marque 
d’entreprise. Pour appliquer la méthodologie, 
l’identité visuelle de la Scuola di Musica di Fie-
sole a été choisie, développée par des étudiants 
de l’Institut supérieur des industries artistiques 
de Florence (Italie), qui ont transformé le logo 
original développé par Fernando Farulli en IVA. 
Cet objet d’étude a été sélectionné pour sa faci-
lité d’accès sur le web. La méthodologie créée 
comporte sept étapes: la première étape est la 
prise de conscience, la deuxième étape est l’in-
teraction avec l’outil; la troisième étape est l’ap-
plication du questionnaire; la quatrième étape 
est celle de l’analyse quantitative; la cinquième 
étape est la réalisation d’un groupe de discus-
sion; la sixième étape est l’analyse qualitative; 
et la septième étape consiste à comparer les 
données des analyses quantitatives et qualita-
tives. Il a été prouvé par l’application de la mé-
thodologie dans l’analyse de la IVA de l’école de 
musique, que la méthodologie peut identifi er et 
évaluer les points proposés. On espère qu’avec 
le développement de cette méthodologie, elle 
pourra enrichir la bibliographie des méthodes 
d’évaluation de la IVA.

Mots-clés: Identités Visuelles Adaptatives; 
Évaluation; Expérience utilisateur; Identifi ca-
tion Utilisateur - marque; Méthodologie pour 
l’évaluation de la marque.
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Introdução 
O contexto tecnológico e suas tendências de 

constante inovação têm grande infl uência nas 
escolhas feitas pelo profi ssional do design, que 
devem ser “[...] conectados e sensíveis ao que 
acontece no seu entorno; por isso, na maioria 
das vezes, seus trabalhos refl etem as tendências 
artísticas, comportamentais e culturais da so-
ciedade” (BOCCHESE, 2013, p.21). Assim sen-
do, o Design sofre grande infl uência das novas 
tecnologias no processo de criação e desenvolvi-
mento, geralmente buscando atender às novas 
demandas da sociedade.

Essas novas demandas surgem principal-
mente da necessidade de uma fl exibilização, 
adaptabilidade e dinamismo dos produtos, já 
que é necessário que sejam exibidos em diver-
sos tipos de plataformas digitais e físicas. As-
sim, particularmente as arestas entre o design 
gráfi co e o digital se mesclam, gerando uma no-
va gama de soluções visuais e interativas, mais 
dinâmicas. As Identidades Visuais Adaptativas 
(IVAs) surgem como um resultado desse contex-
to e são, de acordo com Bocchese (2013), identi-
dades visuais vinculadas ao momento atual, ca-
racterizado por um fascínio pela mudança, pela 
tecnologia digital e pelo culto à imagem.

  Pelas IVAs terem  surgido de uma de-
manda recente, ainda falta em sua bibliografi a, 
uma gama de métodos de avaliação para Identi-
dades Visuais com suas caraterísticas e das mar-
cas corporativas que se utilizam das Identidades 
visuais adaptativas, o que para uma identidade 
visual tradicional já se pode encontrar métodos 
de avaliação com uma maior facilidade. Este 
trabalho tem como proposta a criação de uma 
metodologia de análise para Identidades Visu-
ais Adaptativas, que analise os quesitos relacio-
nados à experiências do usuário e à Identifi ca-
ção do usuário com a marca corporativa.

Para tanto, foi desenvolvida uma metodo-
logia para analisar os aspectos supracitados, e 
essa metodologia foi aplicada na análise da mar-
ca da Scuola di Musica di Fiesole desenvolvida 
por alunos do Instituto Superior de Indústrias 
Artísticas de Florença (Itália), que utilizaram o 
logo original desenvolvido por Fernando Farulli 

e o transformaram em uma identidade visual 
adaptativa generativa que faz uso de acordes 
para gerar variações visuais. A metodologia de-
senvolvida é apropriada também para analisar 
IVAs interativas, por analisar aspectos relacio-
nados à experiência do usuário. No objeto aqui 
analisado as variações da identidade visual da 
escola são geradas através de uma interação do 
usuário com uma aplicação web (software). 

Por ser também uma peça comunicacio-
nal, devido ser uma identidade visual, a IVA da 
Scuola di Musica di Fiesole pode ser considera-
da como um híbrido comunicacional interativo. 
Assim sendo, o método desenvolvido é adequa-
do para ser aplicado em contextos em que o ob-
jeto de estudo é assim caracterizado, avaliando 
tanto a experiência do usuário quanto a identi-
fi cação do mesmo com a IVA.

Este trabalho tem como objetivo o de de-
senvolver uma metodologia para analisar os as-
pectos relacionados à experiência do usuário e a 
identifi cação do usuário com a marca, em espe-
cífi co as das IVAs que se utilizam de interações 
para a criação e a implementação das suas varia-
ções. Para atingir o objetivo geral, os seguintes 
objetivos específi cos foram elencados: Analisar 
se os fatores de interação utilizados no desen-
volvimento podem infl uenciar na experiência 
do usuário em relação à marca; Investigar se há 
uma relação de identifi cação entre o usuário e a 
Identidade Visual Adaptativa (IVA) gerada por 
ele; Analisar se há também uma identifi cação 
do usuário com a marca corporativa original; 
Verifi car se os aspectos audiovisuais presentes 
na IVA infl uenciam na experiência do usuário.

 Essa análise será feita com foco no aspecto 
da identifi cação do usuário com a marca, levan-
do em consideração aspectos cognitivos, afeti-
vos, avaliativos e comportamentais com o méto-
do desenvolvido por Maff ezzolli e Prado(2013), 
o método de avaliação da identifi cação do Usuá-
rio - Marca dos autores é dividido em três etapas. 
Visto que o estudo também visava comprovar a 
veracidade do método, aqui utilizamos apenas 
uma das etapas e a adaptamos para o contexto 
de uma Identidade Visual Adaptativa. Para atin-
gir os objetivos descritos, foram feitos testes em 
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laboratório com os usuários, um grupo focal e 
avaliações quantitativa e qualitativa.

2 Revisão da Literatura

2.1 Identidades Visuais Adaptativas
Antes de falarmos sobre IVAs é necessário 

defi nir e diferenciar uma identidade visual da 
marca corporativa, marca de acordo com Kreutz 
(2012. P 62), é “...uma representação simbólica 
multissensorial, cujos signifi cados são construí-
dos socialmente por meio de discurso multimo-
dal da mesma.”,  A marca é algo maior do que a 
identidade visual a identidade da marca é como 
ela se apresenta para o público, o que signifi ca, 
como será percebida e sua essência. Já a Identi-
dade Visual é uma representação imagética, que 
tem como objetivo representar determinados va-
lores da organização a qual pertence. Para Boc-
chese (2013), uma marca é uma expressão sim-
bólica de uma empresa, e sua efi cácia depende 
de como esse signo incorpora os atributos dessa 
organização.

As IVAs, como representação gráfi ca de ins-
tituições, têm a função de representar os valores 
da organização, adicionando um novo elemen-
to valorizado no contexto atual, a fl exibilidade. 
Nos estudos já feitos sobre as IVAs, elas têm 
inúmeras denominações e classifi cações. Den-
tre elas, destaca-se a de Kreutz (2012), que dá 
a denominação de marcas mutantes para as 
identidades visuais com variações as quais são 
uma “representação aberta, inovadora, artísti-
ca, indeterminada, subjetiva, um jogo de ecle-
tismo.” De acordo com Kreutz, as IVAs são uma 
tendência crescente de estratégia comunicacio-
nal e branding.

Felsing (2010) denomina como identidades 
visuais dinâmicas as identidades visuais que 
têm como característica se oporem às conven-
cionais, apresentando metamorfoses, fl exibilida-
de, capacidade de adaptação. Essa denominação 
vem do dinamismo presente nesse tipo de iden-
tidade, pois “...são caracterizadas pela variação, 
contexto-relacional, processualidade, perfor-
mance, não linearidade, coerência e variedade” 
(FELSING, 2010, p.13, tradução de Silva Junior).

Em sua dissertação, o autor Silva Ju-
nior(2015), após fazer um estudo das nomencla-
turas já existentes na bibliografi a sobre IVAs, pro-
põe uma denominação própria, a de identidades 
visuais fl exíveis, sendo adaptáveis um sinônimo 
que também poderia ser aplicado. O autor utiliza 
o termo marca fl exível para “designar as marcas 
visuais que apresentam variação e fl exibilidade 
em seu desenho tanto externo quanto interno e 
que, de alguma maneira, se mantêm reconhecí-
veis.” Defi ne também Identidade visual fl exível
como o “grupo de identidades que são caracteri-
zadas por mudanças e/ou adaptações formais em 
um ou mais de seus elementos (logotipo, símbo-
lo, tipografi a, cor, grafi smo ou imagem).” (SILVA 
JUNIOR, 2015, p.30)

Alguns autores defi niram classifi cações es-
pecífi cas para as IVAs. Para Kreutz (2005), es-
se tipo de identidade é classifi cada em poéticas 
e programadas.  As poéticas são defi nidas como 
aquelas IVAs cujas variações ocorrem esponta-
neamente, sem regras predeterminadas, levando 
em consideração o que é caracterizado como belo 
e artístico e tendo foco na intenção do designer, 
não seguindo, portanto, regras pré-determina-
das. Já as IVAs programadas são aquelas cujas 
variações/mutações ocorrem por um tempo de-
terminado, tendo uma quantidade determinada 
de variações, por um tempo que também é de-
terminado. Quanto a tais variações Kreutz(2005) 
afi rma que é possível determinar  as variações de 
alguns elementos – a cor, a forma, a textura, o 
uso de ruídos, o lettering ou o símbolo, a distri-
buição desses elementos no espaço determinado, 
assim como também o período em que ocorrerão 
essas variações.

A classifi cação adotada no presente trabalho 
é a de Silva Júnior(2015), que é uma mesclagem 
e uma adaptação da classifi cação de outros au-
tores, como Nes(2012) e Ulrike Felsing(2010). 
Nessa classifi cação em particular, há a separação 
entre dois grandes blocos, as identidades visuais 
Mutáveis e as Dinâmicas, para este estudo da-
remos foco nas dinâmicas que são categorizadas 
como: Marcas e identidades visuais dinâ-
micas: Identidades que, desde sua concepção, 
foram projetadas de maneira fl exível, tendo em 
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vista a adaptação e a variação. Nelas, há uma re-
lação dinâmica entre os elementos constantes e 
variáveis na comunicação. Dentre os elementos 
da identidade, alguns se mantêm constantes, ga-
rantindo seu reconhecimento, enquanto outros 
são variáveis, permitindo sua fl exibilidade.

Dentro da categoria das Identidades visuais 
dinâmicas foram criadas subcategorias, sugeri-
das nos estudos de Silva Junior (2015). Para o 
autor, as características as quais fi zeram neces-
sária a criação das subcategorias foram as do eixo 
visual, ou seja, a fl exibilidade ou adaptabilidade 
que ocorre em pelo menos um dos elementos do 
sistema da identidade visual. São seis subcate-
gorias dentre elas, é importante para este estudo 
a defi nição da subcategoria: Personalização 
& interação: As marcas customizáveis, permi-
tem que o público se torne parte dela, persona-
lizando-a ou permitindo uma relação interativa 
e às vezes emocional (NES, 2012). É importante 
destacar que a personalização e a interação nes-
sa categoria é realizada pelo público, já que, de 
certa maneira, todas as outras categorias exigem 
a personalização e a interação realizada pelos de-
signers que implementam os sistemas.

As IVAs caracterizadas como Personalização 
e Interação são o objeto de estudo deste trabalho, 
sendo o objeto do estudo aqui avaliado a IVA  da 
Scuola di Musica di Fiesole, assim caracteriza-
da. Dentro do eixo de execução existem mais três 
subcategorias. Esse eixo está relacionado à forma 
como foi desenvolvido em relação a tecnologias 
e se ocorre interação viabilizada por softwares 
exclusivos ou generativos ou são apenas conven-
cionais. Aqui dentre as três subcategorias iremos 
focar em defi nir as de Software exclusivo, que são 
caracterizadas como: Software Exclusivo: As 
Identidades que utilizam linguagens de progra-
mação ou softwares desenvolvidos exclusiva-
mente e especifi camente para um determinado 
projeto, o que facilita a manipulação, a escolha 
e o gerenciamento dos elementos da identidade 
pelo designer por meio da interface.

2.2 Experiência do Usuário
A defi nição de experiência do usuário va-

ria de acordo com o estudo feito, existem várias 

defi nições para experiência do usuário e usabi-
lidade. Apesar de existir padrões estabelecidos 
que defi nem Usabilidade (ISO 9241 – 11) como 
“A extensão em que um produto pode ser usado 
por usuários especifi cados para atingir objetivos 
especifi cados com efi cácia, efi ciência e satisfação 
em um contexto especifi cado de uso” (tradução 
nossa) e Experiência do Usuário (ISO 9241-210) 
que é caracterizada como “as percepções e res-
postas resultantes do uso e /ou uso antecipado 
de um produto, sistema ou serviço (tradução 
nossa)”. 

Portanto se faz necessário, dentro da gama 
de defi nições aderir a que mais se adequa para a 
pesquisa. Foi adotado a ISO 9241-11 (1998), pa-
ra defi nir usabilidade, que defi ne os aspectos da 
usabilidade como:

    • Efi ciência: Na versão revisada foi defi -
nida como os recursos (tempo, esforço humano, 
custos e recursos materiais) que são gastos para 
atingir um objetivo específi co.

    • Efi cácia: Defi nida como a efi cácia com 
a qual um objetivo é alcançado foi previamente 
defi nida em termos de precisão e integridade

    • Satisfação: É  a liberdade de desconforto 
e atitudes positivas em relação ao uso do produto

Para Hassenzahl(2002, tradução nossa) “as 
abordagens atuais da satisfação geralmente ava-
liam principalmente a percepção de efi cácia e efi -
ciência dos usuários, de modo que, se eles perce-
bem o produto como efi caz e efi ciente, supõe-se 
que sejam satisfeitos “. Cockton(2008, tradução 
nossa) afi rma que existem evidências de que di-
versão ou prazer é um aspecto da experiência do 
usuário que também contribui signifi cativamen-
te com a  satisfação geral com um produto. As-
sim, no quesito de experiência do usuário, será 
adotada a defi nição de Bevan(2015), que carac-
teriza experiência do usuário como uma elabo-
ração do componente de satisfação do usuário, 
pertencente à usabilidade. Relacionando o que-
sito de satisfação e seus aspectos mais subjetivos, 
com o de experiência do usuário.

2.3 Identifi cação Com a Marca
A interação entre o usuário e a marca é rea-

lizada por meio da identidade visual. Assim, as 
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identidades visuais adaptativas, como a repre-
sentação visual de uma marca, devem criar um 
vínculo com o usuário. Nesse quesito, a identifi -
cação com a marca torna-se de extrema impor-
tância, pois essa identifi cação acaba, então, re-
presentando “uma associação que o consumidor 
faz entre seu estilo, crenças e valores pessoais e 
o estilo, crenças e valores percebidos na imagem 
da marca consumida” (MAFFEZZOLLI e PRA-
DO, 2013, p.590).

A “identifi cação com a marca” é, assim, ca-
racterizada como uma forma de mostrar o apego, 
a escolha e a proximidade entre a imagem pessoal 
de um indivíduo e a imagem do símbolo comer-
cial consumido (TUŠKEJ; GOLOB; PODNAR, 
2013). Dessa forma, é necessário que se explore 
mais profundamente o que constitui o processo 
de identifi cação. Maff ezzoli e Prado (2013) pro-
põem quatro dimensões de identifi cação entre o 
usuário (consumidor) e a marca:

    • Dimensão Cognitiva: É o nível de co-
nhecimento de uma marca obtido por experiên-
cias diretas ou indiretas;

    • Dimensão Afetiva: Defi nida como o 
elemento emocional da identifi cação que ocor-
re por meio da empatia e da proximidade com 
a marca;

    • Dimensão de Avaliação: É a avaliação 
pessoal e de terceiros sobre a marca e como ela 
está associada a um determinado grupo social;

    • Dimensão de Comportamento (ou 
Comportamental): Defi nida como o nível de 
envolvimento e ação de um indivíduo em prol de 
uma marca.

3 Identidade Visual da Scuola di Musica di 
Fiesole 

O objeto de estudo da análise obtida através 
da aplicação da metodologia desenvolvida é  a 
IVA da Scuola di Musica di Fiesole4 (Figura 1), 
que é uma escola de ensino de música localizada 
na cidade de Fiesole, Itália. A IVA em questão 
foi desenvolvida em conjunto com uma aplica-
ção web interativa, o propósito dessa aplicação 
é a de que pessoas possam gerar suas próprias 
variações da identidade visual da escola. A razão 
da escolha deste objeto se deu pela facilidade de 

acesso ao seu software gerador, já que ele está 
disponível para o acesso via aplicação web. 

Para gerar a IVA original da escola há um 
conjunto específi co de acordes pensados no de-
senvolvimento da identidade. A conjuntura dos 
acordes também faz parte da comunicação da 
marca da escola, pois utiliza uma sequência de 
notas, simbolizadas pelas letras no nome da es-
cola (Figura 1, a).

A identidade original é gerada por uma com-
binação específi ca de notas, cada letra represen-
tando um acorde (fi gura 01, b), e cada acorde ge-
ra um polígono(fi gura 1, c), que são sobrepostas 
e geram a identidade visual basel(fi gura 2)

3.1 Aplicação Web
Para a criação da identidade personalizada, o 

usuário precisa interagir com uma interface que 
indica que ele deve apertar  teclas no teclado para 

Figura 1: Formação da IVA da Scuola di Musica di Fiesole
Fonte: Presentazione logo genera� vo della Scuola di Musica di Fieso-
le(2019)5

Figura 2: IVA original da Scuola di Musica di Fiesole
Fonte: Presentazione logo genera� vo della Scuola di Musica di Fieso-
le(2019)6
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Figura 03: Aplicação Web da Scuola di Musica di Fiesole
Fonte: Aplicação Web da escola7 (2019)

Figura 04 – Processo de geração da IVA da escola de música
Fonte: Presentazione logo genera� vo della Scuola di Musica di Fieso-
le(2019)9

poder gerar uma imagem na tela. O usuário tam-
bém pode salvar sua variação, acionando a tecla 
“Enter” em seu teclado. A tecla “espaço” reinicia 
o processo, apagando as imagens geradas pela 
interação anterior (Figura 03). 

Na interface da aplicação web, cada tecla 
equivale a uma nota musical, ao apertar uma te-
cla se tem um retorno sonoro; e ao apertar uma 
combinação de teclas, além de se gerar um re-
torno sonoro, também ocorre um retorno visual 
equivalente ao acorde musical feito pelo usuário. 
Um detalhe da interação é que os teclados dis-
poníveis nos computadores no mercado podem 
apresentar uma restrição na quantidade de te-
clas que se pode apertar simultaneamente. Em 
sua maioria, pode-se apenas utilizar três teclas 
simultaneamente. Logo, a combinação de teclas 
para os acordes acaba se tornando limitada.

A construção das variações segue uma lógica 
algorítmica. A identidade visual é formada por 
polígonos sobrepostos. Esses polígonos são es-
tabelecidos dentro de uma forma maior, que é 
a base para as fi guras(fi gura 04, c). Essa forma 
base é um dodecágono, sendo que cada uma de 
suas arestas representa uma nota musical(fi gura 
04, a), respectivamente acionada pelas teclas do 
computador. Cada combinação de três ou quatro 
notas forma-se uma imagem equivalente a esses 
pontos. Existe uma gama de combinações possí-
veis de polígonos que podem ser formados(fi gura 
04, b).  A forma do dodecágono base também de-
fi ne a variação de cores nos polígonos que irão 
formar a variação da identidade. Há, no total, 

doze pontos que se sobrepõem em um círculo 
cromático1 (fi gura 04, d).

4  Metodologia
Entendendo a metodologia como uma pro-

posta teórico-norteadora, se utilizou para o de-
senvolvimento deste trabalho o desenvolvimento 
de uma metodologia de análise para IVAs. E en-
tão executada a aplicação da mesma para ana-
lisar uma IVA, levando em consideração seus 
aspectos visuais, sua interatividade e o nível de 
identifi cação do usuário com a marca corporati-
va por meio da identidade visual, sendo a relação 
do usuário com a empresa o foco da pesquisa, 
que será apresentada neste capítulo. 

Compreendendo a identifi cação com a mar-
ca como a “[…] transposição que  o  indivíduo  
pode fazer dos valores, crenças e imagem de uma 
marca, sobre a defi nição e/ou reafi rmação da sua 
própria identidade [...]” (MAFFEZZOLLI e PRA-
DO, 2013, p.595), o estudo   visou avaliar a con-
gruência entre a imagem da marca e a imagem 
pessoal do usuário, verifi cando se existe algum 
tipo de elo  criado entre os dois. Para que esses 
aspectos fossem mensurados, foi necessário se 
estabelecer um método de mensuração dessa 
identifi cação. Assim, Maff ezzolli e Prado (2013) 
propõem perguntas em sua metodologia, que 
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aqui são utilizadas. 
O método de avaliação da identifi cação com 

Usuário - Marca  desenvolvido pelos autores é 
dividido em três etapas. Como o estudo visava 
comprovar a veracidade do método desenvolvi-
do pelos autores, duas das etapas são validações, 
portanto, as etapas de comprovação do méto-
do não foram utilizadas neste estudo, apenas o 
método de mensuração da identifi cação foi usa-
do nesta pesquisa, a metodologia aqui proposta 
consiste de sete etapas explicadas a seguir.

4.1 Sensibilização 
Etapa em que é explicado aos participantes 

sobre a pesquisa e seus objetivos, no objetivo 
de esclarecer a importância da contribuição dos 
mesmos no processo de desenvolvimento da pes-
quisa.

4.2 Interação 
Etapa em que os usuários fazem uso do ser-

viço online em um laboratório, no intuito de 
gerar uma variação pessoal da IVA da escola de 
música. Primeiramente é necessário que os usu-
ários interajam com o software. O estudo se deu 
inicialmente pela proposição de testes em que 
os usuários tiveram contato com o software por 
meio de uma página web, no intuito de criar uma 
identidade visual própria, com as notas escolhi-
das por eles.

4.3 Aplicação de Questionário 
Na terceira etapa, os usuários responderam 

um questionário, que é aplicado com a intenção 
de angariar detalhes da interação, percepções 
pessoais e difi culdades encontradas. O intuito foi 
conseguir angariar os aspectos da experiência do 
usuário na interação com a aplicação.

O questionário escolhido para análise foi o 
UEQ (User Experience Questionnaire), este ques-
tionário foi idealizado por um grupo de pesquisa-
dores especialistas em usabilidade, que criaram 
a primeira versão do questionário, em alemão. 
O objetivo do UEQ é possibilitar uma avaliação 
rápida, feita pelos usuários fi nais, cobrindo uma 
impressão preferencialmente abrangente da ex-
periência do usuário, devendo permitir que os 

mesmo expressem sentimentos, impressões e 
atitudes que surjam ao experimentar o produto 
sob investigação de uma maneira muito simples 
e imediata(SCHREPP, HINDERKS, THOMAS-
CHEWSKI, p. 104, 2017, tradução nossa). O UEQ 
é dividido em três dimensões: 

• Atratividade: uma dimensão pura de va-
lência, sozinha ela já é uma medição;

• Aspectos pragmáticos da qualidade: 
Dos quais fazem parte os aspectos de transparên-
cia, efi ciência e confi abilidade, ou seja, que são 
focados  nos objetivos;

• Aspectos hedônicos de qualidade: (es-
timulação e inovação) que não são focados nos 
objetivos, sendo mais subjetivos.

São seis escalas de mensuração e elas  con-
tém ao todo 26 itens, a ferramenta utiliza dife-
renciais semânticos, ou seja, cada item do ques-
tionário é representado por duas palavras com 
signifi cados opostos. Essa ferramenta de análise 
visa avaliar os seis principais aspectos na intera-
ção do usuário, sendo elas de acordo com Schre-
pp et al.(2011) :

• Atratividade: Impressões gerais sobre o 
produto. Se os usuários gostam ou não do pro-
duto. A atratividade é uma dimensão de medida 
da experiência, individualmente.

• Transparência: Se como utilizar o produ-
to é de fácil entendimento, se é fácil se familiari-
zar com o produto. 

• Efi ciência: Se é possível utilizar o produ-
to rapidamente e efi cientemente, se a interface é 
organizada.

• Confi abilidade: Se o usuário se sente no 
controle da sua interação e a interação com o 
produto é segura e previsível

• Estimulação: Se é interessante utilizar o 
produto e se o usuário se sente motivado para 
continuar utilizando o produto.

• Inovação: Se o design do produto é ino-
vador e criativo e se o produto chama a atenção 
do usuário.

O questionário utilizado pode ser conferi-
do na Figura 05. A ordem em que os termos são 
apresentados é aleatória, metade dos itens come-
ça com um termo positivo e a outra metade, com 
termos negativo. Para sinalizar o nível que o usu-
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ário identifi ca sua interação é utilizada uma esca-
la de 1 a 7. Foi utilizada a tradução em português 
do UEQ (Figura 05), disponível no site ofi cial10

do UEQ. Esse questionário deve ser aplicado 
imediatamente após a interação, pois, de acordo 
com Schrepp (2015), o objetivo da ferramenta é 
captar a impressão imediata do usuário em rela-
ção ao produto (tradução nossa).

A versão do UEQ utilizada não produz uma 
pontuação única geral para a experiência do usu-
ário, a escolha desta versão do questionário se 
deu, pois, nesta pesquisa os dados individuais de 
cada uma das seis escalas do questionário serem 
individualmente analisadas, no intuito de encon-
trar as possíveis defi ciências na experiência do 
usuário. 

Além disso, no questionário foi adicionada 
uma questão aberta, tendo o intuito de melhor 
captar as impressões dos usuários, em uma for-
ma descritiva. Essa questão mostrou-se como 

Figura 05 – UEQ em português u� lizado 
Fonte: disponível no site ofi cial do UEQ(2019)11

um instrumento essencial para selecionar os 
perfi s para a próxima etapa da pesquisa, o gru-
po focal. A questão adicional pedia para que o 
usuário comentasse sobre a realização do expe-
rimento (interação com a aplicação web) e a sua 
participação no mesmo. O intuito ao analisar as 
respostas era o de encontrar perfi s contrastantes, 
com opiniões variadas sobre a experiência, para 

assim gerar uma melhor 
discussão no grupo focal.

4.4 Análise Quantita-
tiva 

A quarta etapa é a de 
análise quantitativa dos 
dados captados com o 
UEQ, é feita uma análise 
quantitativa para procurar 
os padrões nas respostas 
dos usuários no questioná-
rio, gerando uma pontua-
ção para cada uma das seis 
escalas do UEQ, possibili-
tando assim uma medição 
individual de cada uma das 
escalas e facilitando encon-
trar os possíveis problemas 
e defi ciências na experiên-
cia do usuário.

Essa análise foi faci-
litada pelo site ofi cial do 
UEQ que fornece uma pla-
nilha a qual calcula as pon-
tuações para cada uma dos 

seis principais aspectos na interação do usuário 
e também para as três dimensões (Atratividade, 
Aspectos pragmáticos da qualidade, aspectos he-
dônicos de qualidade) do UEQ. Essa planilha já 
calcula as médias de cada dimensão de acordo 
com as respostas dos  usuários e os desvios pa-
drões de cada escala, gerando  uma pontuação 
concisa.

4.5 Grupo Focal 
A quinta etapa é um grupo focal que, de acor-

do com Iervolino e Pelicioni (2001), é utilizado 
com o objetivo de desenvolver um processo, que 
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contém procedimentos que visam a compreen-
são das experiências do grupo participante, do 
seu próprio ponto de vista. Nesta etapa foram 
selecionados participantes dentre os que inte-
ragiram com a aplicação na segunda etapa, a 
de interação. Os participantes foram escolhi-
dos de acordo com sua idade, gênero e perfil 
profissional. Essa variação de perfis de usuário 

é necessária para que os resultados obtidos se-
jam os mais precisos possíveis para a avaliação 
de identificação. Foram estabelecidas pergun-
tas base feitas aos participantes descritas na 
tabela 1, as perguntas feitas no grupo focal e a 
dimensão da identificação com a marca  a qual 
a pergunta corresponde, estão descritas na ta-
bela 1 a seguir:

Tabela 1 –  Perguntas formuladas para  o grupo focal.
Fonte: elaborada pela autora.

Tabela 2:  Perguntas do método de Maff ezzolli e Prado(2013)
Fonte: Elaboradas por Maff ezzolli e Prado(2013)

Essas perguntas aplicadas no grupo focal 
tiveram como base as feitas por Maff ezzolli e 
Prado(2013) em seu método, as perguntas dos 
autores estão descritas na tabela 2, e divididas 
em suas respectivas dimensões de identifi cação 

com a marca, que são as de nível cognitivo, de 
nível afetivo, nível avaliativo e nível comporta-
mental. Ao todo no método dos autores existem 
23 questões para avaliar o nível de identifi cação 
do usuário com a marca.
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4.6 Análise qualitativa
Nessa etapa é feita uma análise dos dados da 

pesquisa qualitativa adquiridos na etapa ante-
rior, a do grupo focal. Segundo Minayo (2001),  
a  pesquisa  qualitativa é  a  mais  adequada  para 
abordar  signifi cados,  crenças,  valores  e  atitu-
des, correspondendo   mais   a   fenômenos   que   
não   podem   ser   reduzidos   a   simples opera-
cionalização   de   variáveis.

Visto que o objeto de pesquisa, a identidade 
visual da Scuola di Musica di Fiesole, não se ade-
qua a todos os quesitos do questionário base de-
senvolvido por Maff ezzolli e Prado(2013), foram 
feitas alterações em algumas perguntas do méto-
do, tornando-as mais adequadas ao contexto de 
uma identidade visual adaptativa e também a ex-
clusão de outras perguntas pela impossibilidade 
da adaptação dessas questões. Essas alterações 
foram feitas modifi cando o tempo verbal de algu-
mas perguntas e o contexto em outras.

 Os quesitos em que o objeto da pesquisa não 
se adequou são o avaliativo e o comportamental, 
pois esses dois aspectos levam em consideração 
que o usuário já teve um contato prévio e social 
com a marca. Portanto, esses aspectos, como não 
puderam ser avaliados no contexto, foram exclu-
ídos da pesquisa. Além desses dois aspectos que 
foram excluídos, no método desenvolvido pelos 
autores muitas das perguntas fazem alusão a um 
contato anterior com a marca analisada, ou seja, 
uma marca que está no mercado e que também 
tem concorrentes no seu setor. O objeto de estu-
do não é uma marca de uma corporação ativa no 
mercado brasileiro e, portanto, não tem compe-
tição local, não se adequando a esses preceitos.

Para facilitar o entendimento da pesquisa, 
as pessoas foram divididas também em perfi s. 
Assim se pode ter uma melhor fi ltragem dos re-
sultados da análise. Os perfi s são: Perfi l 1 : Co-
nhecimento musical e em tecnologia; Perfi l 2 : 
Conhecimento musical; Perfi l 3 : Conhecimento 
em Tecnologia; Perfi l 4 : Não tinha conhecimen-
tos em nenhuma das duas áreas

Esses perfi s podem variar de acordo com a 
IVA analisada, para a análise da identidade visual 
da escola de música foram analisados os aspectos 
de possíveis públicos para essa escola, para iden-

tifi car as impressões dos perfi s e possivelmente 
encontrar a perspectiva deles em relação à IVA. 

4.7 Comparação dos Dados Qualitativos e 
Quantitativos

Nessa etapa é feito o cruzamento dos dados 
angariados tanto na etapa de análise quantitativa 
quanto da qualitativa, é nesta etapa de compara-
ção que será obtido o diagnóstico da avaliação, 
pois com o cruzamento dos dados levantados nas 
etapas anteriores será possível encontrar padrões 
e também possíveis dissonâncias nos dados. É 
nesta etapa que se é extraido o veredito tanto no 
quesito da experiência do usuário quanto no da 
identifi cação do usuário com a marca (a criada 
por ele) e também com a marca corporativa.

5 Aplicação da Metodologia
Aqui serão descritos como a metodologia 

descrita anteriormente foi aplicada na avaliação 
da IVA da Scuola di Musica di Fiesole, apresen-
tando detalhadamente as etapas e como elas de-
correram. Ao todo participarão da aplicação da 
metodologia 52 pessoas.

5.1 Etapa de Sensibilização
Esta etapa contemplou um momento inicial 

em que é explicado aos participantes sobre a pes-
quisa e seus objetivos. A explicação foi feita por 
meio de uma apresentação, que durou entre 10 e 
20 minutos. O intuito era o de informar a impor-
tância da participação das pessoas presentes para 
o andamento da pesquisa em que iriam colabo-
rar. Esta etapa foi realizada com duas turmas da 
disciplina de Matemática Aplicada à Multimídia 
(MAMI) do curso de Sistemas e Mídias Digitais 
da Universidade Federal do Ceará, em outubro 
de 2019.  Além de também ter sido aplicada com 
participantes que não eram alunos da universi-
dade, durante o mês de outubro.

Dentro da primeira amostragem, que foi fei-
ta em sala de aula com os alunos da disciplina 
de MAMI, foram identifi cados dois dos perfi s 
necessários para a pesquisa, sendo eles, pessoas 
que têm conhecimento em teoria musical e tec-
nologia e pessoas com experiência em tecnolo-
gia. Em outro momento, portanto, foi necessária 

148
ARTIGO



BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021
149149

ARTIGO

a aplicação do teste com pessoas dos outros dois 
perfi s, ou seja, pessoas com conhecimentos em 
teoria musical e pessoas que não tem conheci-
mentos em tecnologia e nem em teoria musical. 

5.2 Etapa de Interação
Após a explanação inicial, foi dado aos par-

ticipantes 20 minutos para interagirem com a 
Aplicação Web e gerar a suas próprias variações 
da IVA da escola de música. Foi importante res-
saltar aos participantes que a análise pretendida 
era a da interação dos usuários com a aplicação 
online, e não o desempenho dos mesmos em re-
lação a ela.

Nesse momento de interação surgiram al-
gumas dúvidas dos participantes. Alguns deles 
não conseguiram, nos minutos iniciais, interagir 
com a aplicação, de modo que fosse manifestado 
na tela do computador o devido retorno visual. 
Os participantes apertaram as teclas separada-
mente e, como a aplicação funciona com três ou 
quatro teclas simultâneas, nenhuma imagem era 
gerada. Porém, essas pessoas, após o momento 
inicial, conseguiram esclarecer suas dúvidas e 
gerar o retorno visual. Outra parte da turma já 
conseguiu interagir de forma mais rápida, geran-
do o retorno visual logo no início da interação.

Após 10 minutos do início da interação, al-
guns participantes já haviam conseguido criar a 
sua variação e fazer download da imagem, já par-
tindo para uma experimentação maior e criando 
novas versões da identidade visual. Dentro dessa 
experimentação, os alunos começaram a tentar 
entender como o algoritmo por trás da aplicação 
funcionava, testando-a para encontrar as regras 
que formularam a criação dos polígonos na tela. 
Dentre esses alunos, alguns conseguiram enten-
der o algoritmo e começar a criar suas variações 
com uma intenção, já procurando as formas de-
sejadas para a sua identidade visual. 

Notou-se que, para alguns dos participantes 
que não tentaram entender como o algoritmo por 
trás da aplicação funcionava, a interação tornou-
-se monótona. Alguns desistiram de continuar 
experimentando e se dispersaram, não mais in-
teragindo com a aplicação durante o prazo esta-
belecido.

5.3 Aplicação do Questionário
Esta etapa se deu após o término da eta-

pa de interação. Foi dado aos participantes um 
questionário impresso para que respondessem 
em relação à interação com a aplicação web. O 
propósito desta etapa era o de analisar por meio 
das respostas do questionário, aspectos ligados à 
experiência do usuário. 

5.4 Análise Quantitativa 
Para analisar os dados coletados é necessário 

explicar como funciona a etapa de análise, defi ni-
da neste trabalho. O questionário, como já men-
cionado anteriormente, utiliza uma escala de 1 
a 7 nas respostas. A escala para análise vai, em 
realidade de -3 (extremamente ruim) a +3 (ex-
tremamente bom), sendo 0 uma resposta neutra. 
No entanto, é necessário levar em consideração 
que em aplicações reais, em geral, apenas valores 
em um intervalo restrito serão observados. Pa-
ra Schrepp(2015, tradução nossa) isso se dá por 
conta do cálculo das médias de várias pessoas 
com opiniões e tendências de respostas diferen-
tes, como, por exemplo, evitar categorias de res-
postas extremas, sendo improvável de observar 
valores acima de +2 ou abaixo de -2.

Os valores para os itens individuais de cada 
questionário são listados para permitir a detec-
ção de discrepâncias nas avaliações. Assim, se 
um item mostrar grandes desvios para as avalia-
ções dos outros itens da mesma escala, isso pode 
ser uma dica de que o item foi mal interpretado 
(por exemplo, devido a um contexto especial em 
sua avaliação) por um número maior de partici-
pantes.

Valores entre -0,8 e 0,8 representam uma 
avaliação mais ou menos neutra da escala cor-
respondente, valores maiores que 0,8 represen-
tam uma avaliação positiva e valores menores 
que -0,8 representam uma avaliação negativa. 
Na Tabela 3é possível ver as pontuações médias 
dos itens obtidos no questionário. A tabela tam-
bém separa as pontuações por escala, analisamos 
os resultados de cada uma das seis escalas. As 
setas verdes representam uma média boa, já as 
amarelas representam uma média de pontuação 
não tão boa.
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Tabela 3 –  Resultados da análise qualita� va por item do UEQ
Fonte: Gerada por planilha disponível no site do UEQ12.

Em relação à escala de Atratividade, notou-se 
que as pontuações de cada item correspondentes 
a essa escala são muito bons, com a média dos 
itens variando entre 1,2 e 2,3, ou seja, são rele-
vantemente maiores do que 0,8. Essa pontuação 
caracteriza este aspecto com muito bom, sendo, 
portanto, a aplicação considerada atrativa para os 
usuários. Na escala referente à Transparência, foi 
possível observar que existem resultados ruins, ou 
seja, menores que -0,8. Essa escala se torna pro-
blemática na medida em que suas pontuações são 
neutras ou ruins, não tendo uma pontuação em 
nenhum item maior que 0,8. Sendo a escala de 
Transparência, portanto, considerada com defi ci-
ência na interação dos usuários com a aplicação 
web.

Em Efi ciência, os resultados dos itens varia-
ram entre 1,3 e 1,8, tendo um resultado positivo, 
ou seja, os usuários em sua maioria consideraram 
que a aplicação é  rápida e efi ciente de se utilizar. 
Já em relação a escala de Confi abilidade, que ava-
lia se o usuário se considera no controle da inte-
ração e se sente seguro, obteve-se uma pontuação 
muito ruim, -0,7 no quesito de ser imprevisível; e 
uma pontuação muito boa em relação a atender as 
expectativas dos usuários. Suas médias nos itens 
variaram entre -0,7 e 1,5, seus problemas iden-
tifi cados no quesito de imprevisibilidade(-0,7) e 
obstrução(0,8), os outros itens na escala de con-
fi abilidade obtiveram boa pontuação.

A análise mais importante para este traba-
lho, por meio da aplicação do questionário, é a 
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do aspecto hedônico, por não estarem ligados á 
conclusão de tarefas e sim ligada ao emocional do 
usuário, portanto mais ligados ao quesito da usa-
bilidade dentro da satisfação, e assim, à experiên-
cia do usuário que também está dentro do aspecto 
de satisfação. Dentro desse aspecto hedônico es-
tão a Estimulação e de Inovação, sendo as duas, 
portanto, de grande importância para a pesquisa. 
No quesito Estimulação, as médias dos itens va-
riaram entre 1,2 e 2,2, que são pontuações boas, 
sendo a interação considerada estimulante pelos 
usuários. Já o quesito de Inovação variou entre 
1,4 e 2,0, novamente considerado uma média boa. 
Assim, os usuários consideraram inovadora a pro-
posta de criação da sua própria variação da IVA 
por meio de interação com uma aplicação. Esses 
dois aspectos são importantes, pois, estão ligados 
à vontade do usuário de interagir com a ferra-
menta em um aspecto emocional e se a proposta é 
inovadora e instiga o usuário a querer saber mais 
sobre o assunto.

Analisando as respostas dos usuários, foi pos-
sível observar que a interação teve uma boa pon-
tuação em sua qualidade hedônica (estimulação 
e inovação), e também em atratividade. Porém 
houve uma avaliação que deixou a desejar em as-
pectos da qualidade pragmática(transparência e 
confi abilidade), que estão mais ligadas à quesitos 
de conclusão de tarefas na interação bruta, não 
considerando aspectos emocionais. A tabela 4 si-
naliza as médias gerais em cada uma das seis es-
calas de medida, as setas verdes simbolizam uma 
média boa e as amarelas médias não tão boas. E 
a Figura 05 apresenta as pontuações obtidas em 
cada escala, permitindo avaliar com uma maior 
facilidade os resultados quantitativos obtidos.

Tabela 4: Resultado por escalas do UEQ, média e variância 
Fonte: Gerada por planilha disponível no site do UEQ13.

Figura 06: Representação gráfi ca da pontuação das 6 escalas
Fonte: Gerada por planilha disponível no site do UEQ14.

5.5 Grupo Focal 
 Participaram do grupo focal cinco pesso-

as: duas delas tinham conhecimentos tanto na 
área musical quanto na área de tecnologia, uma 
não tinha conhecimento em nenhuma das áreas, 
uma tinha conhecimentos apenas em teoria mu-
sical e uma tinha conhecimento apenas na área 
de tecnologia. Os dados desses participantes es-
tão descritos na Tabela 5. Esses participantes fo-
ram selecionados de acordo com suas respostas 
na questão aberta do questionário na etapa de 
aplicação do UEQ. Os participantes foram con-
tatados por e-mail à comparecer ao grupo focal.

Dentro do grupo focal foi discutida a ques-
tão da identifi cação do usuário com a variação 
da IVA criada por eles, e se dessa interação eles 
fi caram instigados a saber mais sobre a IVA ori-
ginal e sobre a escola de música. Essa etapa teve 
foco em analisar se houve tal identifi cação, assim 
gerando um vínculo entre a marca da escola de 
música e o usuário. Os participantes formaram 
um círculo, o que permitiu a interação face a face, 
o bom contato visual e, ainda, a manutenção de 
distâncias iguais entre todos os participantes. O 
ambiente utilizado foi  uma sala isolada, o que 
permitiu um maior foco na discussão. O grupo 
focal ocorreu no dia 14 de novembro, às 17:15, e 
durou cerca de 50 minutos.

Para preservar a identidade dos colaborado-
res deste estudo, utilizaram-se letras maiúsculas 
para identifi cá-los na transcrição de seus depoi-
mentos, é importante relembrar também que os 
participantes foram divididos em perfi s, descri-
tos na tabela 5.
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Tabela 5: Classifi cação dos par� cipante por Perfi l.
Fonte: elaborada pela autora.

Foram feitas perguntas diretrizes para guiar 
a conversa no grupo focal. Essas perguntas foram 
baseadas na metodologia criada por Maff ezzolli e 
Prado (2013), visando avaliar o nível de identifi -
cação do usuário com a marca corporativa. 

5.6 Análise qualitativa
Antes de começar a análise é necessário que 

se memore as perguntas feitas para os partici-
pantes do grupo focal, assim facilitando o enten-
dimento da análise disponíveis na Tabela(tal), 
sendo as perguntas serão elencadas por níveis de 
identifi cação.

Em um nível cognitivo, os participantes 
relataram suas experiências com a aplicação. O 
participante A, que já tem conhecimentos em 
programação e em design, além de também ter 
conhecimento em teoria musical, se enquadran-
do no Perfi l 1, também  já havia tido algum con-
tato com IVAs. Ele  relata que por ser um logo 
mutante, por envolver programação , achou “le-
gal” e de fácil uso.

L, outro participante também com o perfi l 
1, relata que considerou a ferramenta intuitiva 
e que, por conta da  interface conter o desenho 
de um teclado, pressupôs que o input da aplica-
ção era feito por meio do teclado. Essa facilidade 
também foi relatada por todos os outros partici-
pantes do grupo. 

No entanto, em relação à interação com o 
teclado para criar a variação, S e I relataram te-
rem tido problemas em um primeiro momento 

para descobrir como a aplicação funcionava. No 
caso, eles não conseguiram, de início, apertar 3 
teclas simultaneamente (um acorde), demoran-
do então para ter um retorno visual na tela. Os 
dois relataram que isso os deixou frustrados no 
início, até que conseguiram desvendar como a 
ferramenta funcionava por meio de testes.

Ainda em um nível cognitivo, os parti-
cipantes relataram o diferencial da identidade 
visual da escola, destacando principalmente o 
fator da interação e a criatividade. Os partici-
pantes consideraram interessante a ideia de criar 
suas próprias variações da IVA, considerando o 
conceito criativo e inovador. Particularmente, o 
participante A relata que “a parte mais criativa é 
a identidade visual ser gerada pelo código. Sem 
isso, vira um joguinho. Ela é muito legal, inova-
dora e criativa, por ser essa coisa louca que você 
faz de acordo com o som.” Para o participante 
B, do perfi l 3, a questão de o musical se tornar 
visual na ferramenta foi um destaque. Ele pon-
tua que achou “[...] muito intuitiva essa questão 
de trabalhar o som, formação de acordes, para 
produção dessa imagem. Eu nunca tinha mexido 
com isso, apenas com áudio. Achei interessante, 
bem legal.”.

Já em um nível afetivo, ao serem questio-
nados sobre  conseguir se identifi car com a  IVA 
que fi zeram na aplicação e sobre se sentiram par-
te de uma comunidade de usuários da marca, os 
participantes relataram, em sua maioria, “não” 
para os dois questionamentos. Em particular, no 
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quesito de identifi cação com a marca, o partici-
pante A ainda pontuou que “Deu pra entender 
que é algo de nicho, pra quem toca, entendeu? A 
questão de ser de três(sic) é a questão do acorde, 
a nota solta.” Nesse quesito o usuário relatou que 
se sentiu parte público da IVA.

A motivação para essas respostas negati-
vas seriam as limitações da ferramenta, a falta 
de uma ligação maior entre a aplicação web e a 
escola de música, o que difi cultou essa ligação, 
além de também um distanciamento da repre-
sentação visual e do sonoro. Em relação às limi-
tações identifi cadas pelos participantes do grupo 
focal, os que possuíam conhecimento em teoria 
musical pontuaram a falta de mais oitavas e a im-
possibilidade de modifi car os timbres das notas. 
Sobre se essas limitações deveriam ser modifi -
cadas, os participantes tiveram posicionamentos 
divergentes. Por exemplo, para A, a ferramenta, 
depois de certo tempo, tornou-se tediosa por su-
as limitações. Já para o participante L, as limita-
ções não são um fator negativo e sim intencional, 
para uma interação esporádica. Ele ressalta que:

“Quem fez a aplicação pensou num meio-termo 
entre quem entendia de música e quem ia(sic) co-
nhecer a escola. Ou seja, só colocaram uma oitava 
mesmo para permitir essa interação, porque acho 
que ia ser desnecessário colocar mais de uma oitava, 
porque o ciclo volta” (Participante  L)

Na questão da representação visual dos sons, 
o participante A ressaltou que “o signifi cado so-
noro, pra mim, muitas vezes fugiu do signifi cado 
visual. Mas, ela é linda”. A explicação dada para 
esse relato foi a de que o som é algo fl uído e a 
representação visual é a de polígonos. Outro par-
ticipante que comentou sobre esse ponto foi o I, 
que pontuou que, ao interagir com a aplicação, 
esperou que a imagem vibrasse como um “nota 
musical”.

Em sua maioria, os participantes manifesta-
ram que apesar de terem gostado da aplicação, 
não fi caram instigados a conhecer mais sobre a 
escola de música. As razões para isso seriam uma 
falta de ligação entre a aplicação web e a escola 
de música. Todos concordaram que se essa liga-
ção fosse mais clara, eles se sentiriam instigados 

a conhecer mais sobre a escola. Nesse quesito, 
o participante B que eram coisas interligadas na 
aplicação(imagem e som), mas destoantes na 
proposta de apresentar a Identidade visual.

Os participantes, durante a conversa, sugeri-
ram melhorias para a ferramenta, de acordo com 
as difi culdades de experiência individual com a 
ferramenta. Todos concordaram que deveria ser 
dado um feedback visual na tela ao apertar uma 
nota, e não apenas quando um acorde fosse fei-
to. Para o visual da interação, foi sugerido que as 
formas fossem condizentes com o som, ou seja, 
menos duras e mais fl uídas.

5.7 Percepções por perfi l
Visto que os perfi s anteriormente descri-

tos tiveram perspectivas específi cas em muitos 
aspectos, se faz necessária uma catalogação da 
perspectiva individual de cada perfi l, para que 
seja pontuado individualmente suas perspecti-
vas. Assim sendo, é listada abaixo essa perspec-
tiva específi ca de cada perfi l.

• Perfi l 1: Os participantes desse perfi l fo-
ram os que mais comentaram na discussão do 
grupo focal. Falaram tanto das limitações da 
ferramenta em quesitos tecnológicos quanto nos 
de tradução musical para imagem. Apesar de em 
alguns pontos-chave, como no quesito da limita-
ção da ferramenta, eles distinguirem opiniões, os 
mesmos tiveram uma recepção positiva à ferra-
menta, pontuando que era criativa e de simples 
entendimento, mas ainda podendo ser melhora-
da. Também foi notado que nesse perfi l houve 
uma interação mais pensada e com um propósito 
com a ferramenta, testando seus limites.

• Perfi l 2: Para este perfi l não houve uma 
difi culdade com a interface em si. Concluiu-se 
que a experiência foi interessante para o colabo-
rador, ressaltando a forma de ligação entre ima-
gem e som. No entanto, o participante achou que 
a ferramenta peca no quesito de interligar som e 
imagem, existindo o retorno visual, mas faltan-
do uma maior conexão entre a interação e esse 
retorno. Foi percebido uma falta de ligação entre 
a aplicação e a escola de música. Esse perfi l foi 
caracterizado pela facilidade em criar o retorno 
visual, pelo fato do participante já saber sobre o 
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conceito de acordes.
• Perfi l 3: Para a participante desse perfi l, 

as limitações da ferramenta acarretaram frus-
tração. Foi relatado pela participante deste perfi l 
que, ao entender como a ferramenta funciona, 
ela achou-a interessante. No entanto, após al-
guns minutos de interação, passou a achá-la te-
diosa, inclusive deixando de achá-la criativa.

• Perfi l 4: Para o participante desse perfi l, 
houve difi culdades iniciais de entender como a 
ferramenta funcionava. Após entender, achou a 
experiência agradável e repetiu a interação vá-
rias vezes até conseguir fazer uma variação que 
gostasse. Não houve uma intenção baseada em 
algum conhecimento, sua interação se deu nos 
testes que fazia com as notas e se lhe era agra-
dável visualmente o retorno visual na tela. Esse 
perfi l teve difi culdade em gerar o retorno visual, 
pela sua falta de conhecimento em teoria musi-
cal, porém foi o que demonstrou mais entusias-
mo ao conseguir o retorno visual na ferramenta.

5.8 Comparação dos dados qualitativos e 
quantitativos

Ao cruzar os dados angariados tanto na etapa 
de análise quantitativa quanto da qualitativa, foi 
possível perceber alguns padrões nas respostas, 
confi rmando os dados da etapa quantitativa. No 
entanto, houveram algumas dissonâncias entre 
os resultados da análise quantitativa, para os da 
análise qualitativa.

No quesito atratividade, que na etapa quan-
titativa obteve uma excelente avaliação, foi pos-
sível observar que no grupo focal as impressões 
gerais do produto foram boas. Os usuários gos-
taram da aplicação, no entanto, alguns partici-
pantes tiveram ressalvas. Porém, no geral, os 
aspectos neste quesito foram bem positivos. De 
início, os usuários se sentiram instigados a in-
teragir com a aplicação web, mesmo que alguns 
deles, dos perfi s 3 e 4, tenham tido difi culdades 
no início da interação.

No quesito de transparência, que mede a fa-
cilidade no uso, na análise quantitativa obteve 
uma avaliação ruim. Ao se cruzar os dados com 
os angariados no grupo focal, percebeu-se que, 
para usuários dos perfi s 1 e 2,  a ferramenta foi 

de fácil uso. No entanto, para os outros perfi s 
houve certas difi culdades no primeiro contato 
com a ferramenta, tendo os usuário do perfi l 3 
e 4 relatado complicações para gerar o primeiro 
feedback visual dos acordes. 

Já na questão da efi ciência, que mede a rapi-
dez do uso e a organização da interface, os dados 
foram congruentes. Na análise quantitativa esse 
quesito obteve uma boa pontuação, e no grupo 
focal todos os perfi s tiveram facilidade em en-
tender a interface. A confi abilidade também foi 
um quesito que houve congruência na avaliação 
quantitativa e na avaliação qualitativa, nas duas 
foi considerada defi ciente. Essa afi rmação se dá, 
pois, os usuários acharam a experiência imprevi-
sível, por não saberem o que iria aparecer na tela 
ao realizarem a atividade, e ao verem o retorno 
visual, ele não era condizente com o que os usuá-
rios tinham expectativa de visualizar.  

Os quesitos de estimulação e inovação, que 
obtiveram pontuações muito boas na avaliação 
qualitativa foram confi rmados no grupo focal. 
Os usuários concluíram, no quesito estimulação, 
que a interação era interessante e excitante. No 
entanto, não era excitante o bastante para um 
uso contínuo, apenas uma experiência esporá-
dica. Na inovação, o consenso mais evidente de 
todos foi que os usuários acharam a experiência 
criativa, diferente e inovadora.

Porém, em relação aos aspectos afetivos, 
que têm mais ligação com os aspectos hedôni-
cos (Inovação e Estimulação), que estão ligados  
à experiência do usuário em um quesito pessoal  
ligado à satisfação, ou seja, aspectos subjetivos  
que  poderiam gerar uma fi delização do usuário 
ou deixá-los instigados a saber mais sobre a mar-
ca, foi notado que ao fi nal da interação os usuá-
rios no grupo focal não se sentiram instigados a 
conhecer mais sobre a escola.

O que deixou claro que esses aspectos es-
tão também diretamente ligados a uma falta de 
relação clara entre a ferramenta de criação das 
variações(aplicação web)  e a escola de música 
italiana. Os usuários relataram que se essa cone-
xão fosse feita de uma forma mais clara, fi cariam 
mais instigados a saber mais e a procurar sobre a 
Scuola di Musica di Fiesole.
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Assim sendo, analisando os dados obtidos, 
tanto quantitativos quanto qualitativos, conclui-
-se que as limitações da aplicação e a falta de li-
gação direta na página web da aplicação com a 
escola de música difi cultam a relação da criação 
da variação com a identidade original. Portanto, 
também atrapalharam a identifi cação do usuário 
com a marca corporativa, no entanto, os usuá-
rios, em sua maioria, manifestaram sentimentos 
positivos em relação à experiência de criar sua 
própria variação da identidade visual adaptativa.

Logo, pode-se inferir que com os resultados 
mencionados acima, foi possível analisar a ex-
periência do usuário na interação com a criação 
da sua variação da identidade visual e também a 
identifi cação do mesmo tanto com a criada por 
ele como com a marca corporativa, além de tam-
bém detectar os pontos de melhoria para que os 
dois aspectos sejam ideais.

6. Considerações Finais
Com os conceitos sobre IVAs, experiência do 

usuário e identifi cação do usuário com a marca 
apresentados anteriormente e também a análise 
feita, é possível constatar a importância da fer-
ramenta de análise para as identidades visuais 
adaptativas. Por ainda serem um conceito novo 
e não tão presente no mercado de branding, as 
IVAs não podem ser avaliadas como as marcas 
mais tradicionais.

 Assim sendo, é possível notar que o objeti-
vo do trabalho proposto de criação de uma me-
todologia que analisasse a experiência do usu-
ário e a identifi cação do usuário com a marca, 
por ser um híbrido comunicacional e interativo 
e também por ser  gerado através de interação 
do usuário, foi alcançado. A metodologia desen-
volvida propõe-se a analisar como os  fatores de 
interação utilizados no desenvolvimento de IVAs 
infl uenciam na experiência do usuário em rela-
ção à marca. E, nesses casos, se há uma relação 
de identifi cação entre o usuário e a IVA gerada 
por ele e também dele com a marca corporativa 
original. 

Com a aplicação da metodologia e análise dos 
resultados, foi possível constatar que a experiên-
cia do usuário nos aspectos avaliados, nos quesi-

tos não ligados a execução da tarefa(interagir 
com a aplicação web) e mais ligados ao subje-
tivo e emocional, em sua maioria, tiveram uma 
boa avaliação pelos usuários. Portando os usu-
ários concluíram que a ferramenta é criativa, 
atrativa e interessante, e a ideia de criar a sua 
própria variação da logo foi avaliada pelos usu-
ários como o destaque, o diferencial da marca 
da escola de música. 

No entanto, a aplicação falhou em quesitos 
ligados à execução da tarefa (interação), ou seja, 
em aspectos pragmáticos. Em ambas as etapas 
da avaliação foram detectadas falhas nos quesi-
tos controle e previsibilidade.  Os usuários não se 
sentiam em controle de sua interação e pontua-
ram limitações na ferramenta, que acabaram in-
fl uenciando tanto na experiência do usuário com 
a ferramenta quanto também na identifi cação do 
usuário com a marca.

Como os usuários relataram que falta uma 
maior conexão da aplicação web com a escola de 
música e que não conseguiriam, sem a explicação 
feita na etapa de sensibilização da metodologia, 
entender que se tratava da criação de uma va-
riação, foi possível constatar que não houve uma 
identifi cação do usuário com a marca, pois os 
usuários não se sentiram parte de uma comuni-
dade de usuários e relataram, em sua maioria, 
que após a interação não interagiriam novamen-
te com a ferramenta e nem procuraram saber so-
bre a escola de música.

Apesar do sucesso alcançado, é necessário 
destacar as principais difi culdades encontradas 
na realização da pesquisa. Uma delas foi a tarefa 
de identifi car os perfi s de usuários e selecioná-los. 
Particularmente, para esse trabalho, os perfi s es-
tavam relacionados à experiência dos usuários, 
já que a identidade visual adaptativa analisada 
era a de uma escola de música e se utilizava de 
metáforas sonoras para a criação das variações 
em uma aplicação web. Assim, os perfi s foram 
criados para detectar variâncias na experiência 
de pessoas com expertises diferentes, e também 
detectar qual tipo de usuário teria mais afi nida-
de com a IVA e com a ferramenta. Além disso, 
outra difi culdade foi a de adaptar a metodologia 
de Maff ezzolli e Prado(2013) para um contexto 
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diferente do proposto pelos autores, um contexto 
de uma marca não inserida no mercado a qual 
os usuários não tinham qualquer  contato prévio.

Os próximos passos para a pesquisa são o de 
testar a metodologia com outras IVAs, para que 
se possa ter um melhor entendimento sobre a 
metodologia e contextos de aplicação. Desse mo-
do será possível propor melhorias. Assim, como 
as IVAs ainda não são tão presentes no contexto 
do branding, espera-se que, com a proposição de 
metodologias de avaliação específi cas, seja possí-
vel mesclar tecnologias e comunicação de manei-
ra efi ciente, visando abrir os horizontes de possi-
bilidades que a interação pode proporcionar na 
experiência do usuário com a marca.
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Resumo: 
A crise no mercado jornalístico trouxe novas opor-
tunidades de negócios ao Jornal A Hora. Nascido 
em 2002, como jornal semanário, rapidamente 
evoluiu em qualidade e expandiu sua área de atua-
ção. Aos 10 anos, tornou-se diário e hoje, em 2020, 
é o jornal líder de audiência no Vale do Taquari, 
segundo pesquisa do Instituto Methodus de 2018. 
Além disso, possui um jornal semanal, uma emis-
sora de rádio, editora, estúdio de conteúdo para 
marcas, um portal de notícias, empresa de logís-
tica e amplo portfólio de soluções em serviços e 
produtos na comunicação à disposição das marcas 
e pessoas, em diferentes formatos e plataformas, 
constituindo o Grupo A Hora. O objetivo deste es-
tudo é apresentar as estratégias utilizadas pela em-
presa para consolidar a marca do grupo, traçando 
um panorama da história da mesma. A metodolo-
gia utilizada é a qualitativa exploratória e descri-
tiva, ancorada na Hermenêutica de Profundidade 
de Thompson (2011), e os instrumentos metodo-
lógicos foram: pesquisa bibliográfi ca, de internet 
e documental, bem como estudo de caso. Como 
resultados, esperamos que o estudo possa auxiliar 
profi ssionais e empresários na tomada de decisão, 
em especial relacionadas ao posicionamento de 
marca e criação de novos modelos de negócios, à 
medida em que apresenta as estratégias adotadas 
e contextualizadas sócio-historicamente, permitin-
do refl exão sobre o tema. 

Palavras-chave: Marca. Branding. Estratégia. 
Modelo de negócios. Grupo A Hora.

Abstract:
The crisis in the news market brought new business 
opportunities to Jornal A Hora. Born in 2002, as 
a weekly newspaper, he quickly evolved in quality 
and expanded his area of expertise. At the age of 10, 
it became a daily newspaper and today, in 2020, it 
is the leading audience newspaper in Vale do Ta-
quari, according to a survey by the Methodus Ins-
titute of 2018. In addition, it has a weekly newspa-
per, a radio station, publisher, content for brands, 
a news portal, a logistics company and a broad por-
tfolio of solutions in services and products in the 
communication available to brands and people, in 
diff erent formats and platforms, constituting Gru-
po A Hora. The purpose of this study is to present 
the strategies used by the company to consolidate 
the group’s brand, providing an overview of its his-
tory. The methodology used is the exploratory and 
descriptive qualitative, anchored in Thompson’s 
Depth Hermeneutics (2011), and the methodologi-
cal instruments were: bibliographic, internet and 
documentary research, as well as case study. As a 
result, we hope that the study can help professio-
nals and entrepreneurs in decision making, espe-
cially related to brand positioning and the creation 
of new business models, as it presents the strate-
gies adopted and contextualized socio-historically, 
allowing refl ection on the theme.

Keywords: Brand. Branding. Strategy. Business 
model. Grupo A Hora.
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Resumén: 
La crisis del mercado de las noticias trajo nuevas 
oportunidades de negocio a Jornal A Hora. Na-
cido en 2002, como periódico semanal, rápida-
mente evolucionó en calidad y amplió su área de 
especialización. A los 10 años se convirtió en un 
diario y hoy, en 2020, es el principal diario de au-
diencia en Vale do Taquari, según una encuesta 
del Instituto Methodus de 2018. Además, cuen-
ta con un semanario, una radio emisora, edito-
rial, contenido para marcas, portal de noticias, 
empresa de logística y un amplio portafolio de 
soluciones en servicios y productos en la comu-
nicación a disposición de marcas y personas, en 
diferentes formatos y plataformas, constituyen-
do Grupo A Hora. El propósito de este estudio es 
presentar las estrategias utilizadas por la empre-
sa para consolidar la marca del grupo, brindando 
un panorama de su trayectoria. La metodología 
utilizada es la cualitativa exploratoria y descrip-
tiva, anclada en la Hermenéutica Profunda de 
Thompson (2011), y los instrumentos metodoló-
gicos fueron: investigación bibliográfi ca, en in-
ternet y documental, así como estudio de caso. 
Como resultado, esperamos que el estudio pueda 
ayudar a los profesionales y emprendedores en la 
toma de decisiones, especialmente relacionadas 
con el posicionamiento de marca y la creación 
de nuevos modelos de negocio, ya que presen-
ta las estrategias adoptadas y contextualizadas 
socio-históricamente, permitiendo la refl exión 
sobre el tema.

Palabras-clave: Marca. Marca. Estrategia. 
Modelo de negocio. A Hora Group.

Résumé:
La crise du marché de l’information a appor-
té de nouvelles opportunités commerciales à 
Jornal A Hora. Né en 2002, en tant que jour-
nal hebdomadaire, il évolue rapidement dans 
la qualité et élargit son domaine d’expertise. 
À l’âge de 10 ans, il est devenu un quotidien et 
aujourd’hui, en 2020, il est le premier journal 
d’audience de Vale do Taquari, selon une en-
quête de l’Institut Methodus de 2018. De plus, 
il dispose d’un hebdomadaire, d’une radio sta-
tion, éditeur, contenu pour les marques, un 
portail d’actualités, une société de logistique et 
un large portefeuille de solutions en services et 
produits dans la communication à la disposition 
des marques et des personnes, dans diff érents 
formats et plates-formes, constituant le Grupo 
A Hora. Le but de cette étude est de présen-
ter les stratégies utilisées par l’entreprise pour 
consolider la marque du groupe, en donnant un 
aperçu de son histoire. La méthodologie utilisée 
est la recherche qualitative exploratoire et des-
criptive, ancrée dans Depth Hermeneutics de 
Thompson (2011), et les instruments méthodo-
logiques étaient: la recherche bibliographique, 
Internet et documentaire, ainsi que l’étude de 
cas. En conséquence, nous espérons que l’étude 
pourra aider les professionnels et les entrepre-
neurs dans la prise de décision, notamment liée 
au positionnement de la marque et à la création 
de nouveaux business models, car elle présente 
les stratégies adoptées et contextualisées so-
cio-historiquement, permettant une réfl exion 
sur le thème. 

Mots-clés: marque. L’image de marque. Straté-
gie. Modèle d’aff aires. Un groupe Hora.
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Introdução 
A crise no mercado jornalístico trouxe no-

vas oportunidades de negócios ao Jornal A Ho-
ra, que nasceu num tempo onde a internet ainda 
era restrita à parcela mínima da sociedade. De 
2002 para os dias atuais, o avanço galopante da 
tecnologia e da era digital impactou a produção 
jornalística mundo afora, assim como afetou 
marcas de qualquer segmento.

De acordo com Doctor (2011), a indústria da 
mídia e o mercado jornalístico foram extrema-
mente impactados pela transformação tecnoló-
gica e mudança de hábito no acesso à informa-
ção e consumo de notícias. Em 2001, cerca de 
56 mil jornalistas foram demitidos das salas de 
redação. Com isso, a divulgação de informações 
e a cobertura jornalística também encolheu. 
Nos últimos cinco anos, as empresas de jornais 
reduziram a utilização de papel jornal em 40%. 
Disso, cerca de 20% ocupação comercial e os 
outros 20% ocupação jornalística. Por conse-
quência, conforme o autor (2011, p. 20), outros 
números se somam às estatísticas do mercado 
global:

• No primeiro trimestre de 2009, o Google - 
a principal empresa de pesquisa na internet teve 
um lucro de 1,4 bilhão de dólares. No mesmo 
período, a Gannett - a principal empresa de no-
tícias - informou uma receita total de 1,4 bilhão 
de dólares e um lucro de apenas 50 milhões de 
dólares. 

• O Yahoo, a MSNBC, a AOL e a CNN com-
põem quatro dos cinco maiores sites de notí-
cias nos Estados Unidos; The New York Times 
é a única empresa de jornal incluída nos cinco 
maiores. 

• Nos últimos dois anos, os jornais diários 
americanos eliminaram pelo menos oito mil 
empregos das redações.

No Brasil, os números seguem a tendência 
de enxugamento e adaptação no mercado. As in-
tegrações das redações, fechamento de jornais, 
redução nos investimentos em publicidade no 
meio jornal provocaram fortes mudanças nas 
estruturas e modelo de negócio.

Conforme informações na página da Asso-
ciação Nacional de Jornais - ANJ (2020, onli-

ne), 

Os dados do Cenp-Meios mostram um total de R$ 
5,7 bi investidos no primeiro semestre de 2020. Em 
2019, no mesmo intervalo, foram R$ 8,2 bilhões. 
Dentre os meios, os jornais tiveram redução de 
46% nos investimentos de publicidade. Os núme-
ros divulgados refl etem os efeitos da pandemia da 
Covid-19 no mercado. Percentualmente, quem mais 
perdeu foi o Cinema. O tombo foi de 63%. Em segui-
da vem Revista, com 47% a menos de investimentos, 
acompanhada do meio Jornal, que caiu 46%. Out of 
home (46%) e TV por Assinatura (41%) aparecem lo-
go depois. TV, Rádio e Internet foram as que menos 
sofreram, com uma queda percentual de 28%, 27% e 
23%, respectivamente. Obviamente, o bolo se divide 
com valores discrepantes entre os meios. Apesar de 
o prejuízo do Cinema ter sido percentualmente alto, 
a TV aberta foi a que mais perdeu em valores e teve 
menos de R$ 1,2 bilhão investidos em 2020 se com-
parado ao mesmo período de 2019. Falando em bolo, 
o share se manteve na seguinte ordem: TV (55%), 
Internet (22%), OOH (9%), TV paga (5,7%), Rádio 
(4,7%), Jornal (2%) Revista (0,7%) e Cinema (0.2%).

Segundo o jornalista e consultor de mídia 
Eduardo Tessler, em evento realizado na Asso-
ciação dos Diários do Interior do RS - ADI/RS, 
desde 2010, de modo geral, a circulação dos jor-
nais no Brasil caiu em torno de 50%. Além disso, 
a receita em publicidade também acompanhou 
essa curva descendente. Ao analisar os grandes 
veículos do país, se percebe alguns movimentos 
estruturantes. Por exemplo:

• A Gazeta (ES), suspendeu a circulação 
impressa a partir do período da pandemia de 
covid-19. Por outro lado, em 2016 criou um es-
túdio de conteúdo e focou os esforços no jorna-
lismo digital;

• Em 2018, o Infoglobo integrou as redações 
dos jornais O Globo, Valor Econômico e Revista 
IstoÉ;

• Donas das marcas Revista Veja, Revista 
Exame, Revista Casa Cláudia e eventos renoma-
dos como Casa Cor, entre outros, o Grupo Abril 
decretou falência no fi nal de 2018;

No Rio Grande do Sul, os jornais do interior 
também detectaram problemas na sua operação 
e modelo de negócio. Dentre os movimentos, 
destacam-se a redução do número de tiragem e 
circulação dos jornais, fechamentos de parques 
gráfi cos e jornais estado afora.
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Esta realidade do mercado jornalístico 
comparado com o cenário do Grupo A Hora nos 
levou ao seguinte problema de pesquisa: quais 
foram as estratégias de branding e business
que proporcionaram a consolidação de marca 
e a sustentabilidade dos negócios da empresa 
lajeadense?

Nosso objetivo com esta pesquisa é apre-
sentar as estratégias utilizadas pela marca Gru-
po A Hora para consolidar a mesma e garantir 
sua sustentabilidade. Já os objetivos específi cos 
são:

1. revisar os conceitos das categorias: mar-
ca, branding, estratégia, modelo de negócio e 
posicionamento de marca, jornalismo e mídia, 
à luz de renomados autores;

2. contextualizar sócio-historicamente o 
Grupo A Hora;

3. analisar as estratégias utilizadas pela 
marca e seus refl exos no negócio;

4. refl etir sobre as categorias revisadas e 
seus vínculos com o jornalismo contemporâneo.

O presente estudo se justifi ca na medida em 
que faz uma refl exão sobre o modelo de negó-
cio da comunicação e esta proporciona adapta-
ções com vistas à sustentabilidade do mesmo 
no atual contexto. Ao mesmo tempo, possibilita 
o acesso a novos conhecimentos sobre a indús-
tria da mídia, especialmente sobre a gestão de 
marca nesta área, e o compartilhamento dos 
resultados obtidos para que os profi ssionais e/
ou estudantes possam fazer uso do mesmo. Co-
mo resultados, esperamos que o estudo possa 
auxiliar profi ssionais e empresários na tomada 
de decisão, em especial relacionadas ao posicio-
namento de marca e criação de novos modelos 
de negócios, à medida em que apresenta as es-
tratégias adotadas e contextualizadas sócio-his-
toricamente, permitindo refl exão sobre o tema. 

Para realização deste estudo, optamos pela 
metodologia qualitativa exploratória e descriti-
va (GIL, 2002). Os instrumentos metodológicos 
foram: pesquisa bibliográfi ca (STUMPF, 2006), 
de internet (YAMAOKA, 2006), documental 
(MOREIRA, 2006), análise do discurso (GIL, 
2002) e estudo de caso (DUARTE, 2006). 

Tratando-se de um estudo de marca, que é 

uma forma simbólica, a Hermenêutica de Pro-
fundidade (THOMPSON, 2011) é fundamental 
para ancorar este estudo, pois revela um desafi o 
de contextualizar as pessoas e acontecimentos 
numa abordagem sócio-histórica. Para o autor 
(2011, p. 358), 

a tradição da hermenêutica também nos recorda 
que, no caso da investigação social, a constelação de 
problemas é signifi cativamente diferente da cons-
telação que existe nas ciências naturais, pois na in-
vestigação social o objeto de nossas investigações é, 
ele mesmo, um território pré-interpretado, o mundo 
sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que 
está ali para ser observado; ele também é um campo-
-sujeito que é construído, em parte, por sujeitos que, 
no curso rotineiro de suas vidas cotidianas, estão 
constantemente preocupados em compreender a si 
mesmos e aos outros, e em interpretar as ações, falas 
e acontecimentos que se dão ao seu redor.

Existe um outro aspecto relacionado, de-
vido ao qual a hermenêutica conserva sua im-
portância hoje. Ela nos recorda que os sujeitos 
que constituem parte do mundo social estão 
sempre inseridos em tradições históricas. As 
representações simbólicas de marca são produ-
zidas, transmitidas e recebidas à medida que a 
comunicação é estabelecida com os públicos de 
interesse. 

Segundo Thompson (2011), as três fases do 
enfoque da HP podem ser descritas como análi-
se sócio-histórica, análise formal ou discursiva e 
interpretação/re-interpretação. A primeira fase 
do enfoque da HP pode ser descrito como a aná-
lise sócio-histórica. 

O objetivo desta fase é reconstruir as condições so-
ciais e históricas de produção, circulação e recepção 
das formas simbólicas. As formas simbólicas são 
produzidas (faladas, narradas, inscritas), e recebi-
das (vistas, ouvidas e lidas) por pessoas situadas em 
locais específi cos, agindo e reagindo a tempos parti-
culares a lugares especiais, e a reconstrução desses 
ambientes é uma parte importante da análise sócio-
-histórica. Outro nível importante se refere às insti-
tuições sociais” (THOMPSON, 2011, p. 361). 

Iniciamos com a revisão das categorias an-
teriormente descritas, à luz de renomados auto-
res que nos permitem ampliar o conhecimento, 
refl etindo sobre os temas e seus vínculos com o 
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jornalismo contemporâneo. Na sequência, con-
textualizamos sócio-historicamente a marca do 
Grupo A Hora, analisando suas estratégias, com-
parando a teoria e prática, e verifi cando os re-
fl exos das mesmas no negócio. Isso nos permite 
inferir sobre a gestão de marcas e dos negócios 
que apresentamos nas considerações fi nais.

2 Referencial teórico
Ao observarmos o jornalismo profi ssional, 

aquele produzido por veículos tradicionais, está 
muito mais direcionado para a antecipação dos 
fatos do que na tarefa de contar histórias de on-
tem. Observamos também que, no contexto de 
transformação digital, a internet revolucionou a 
forma como as pessoas consomem notícias. Con-
forme Doctor (2011), a rede de computadores re-
presentou um movimento sem precedentes na 
indústria da mídia. 

A internet, preferências modifi cadas dos leitores e 
anunciantes, e o azar puro e simples conspiraram 
para causar grandes estragos na imprensa tradicio-
nal, tanto nos jornais quanto nas revistas - e na mí-
dia de broadcast. Apesar das suas iniciativas às ve-
zes resolutas, e às vezes cômicas, a mídia tradicional 
simplesmente não se adaptou o sufi ciente ao novo 
mundo comandado por Google, Facebook, Youtube 
e iPhone (DOCTOR, 2011, p.110).

Um jornal é, antes de tudo, uma marca. Se a 
marca for credível, terá leitores. Se tem leitores, 
tem anunciantes. Se tem anunciantes, têm ver-
bas para manter e inovar o negócio. 

Não apenas uma defi nição que dá conta do 
signifi cado da marca, mas entendemos que ela 
está diretamente vinculada ao sucesso do negó-
cio. E para manter (ou alavancar) o valor da mar-
ca é necessário a sua gestão, o branding. Para 
Troiano (2017), o branding tem se demonstrado 
uma ferramenta de gestão potencialmente mais 
efi caz na construção de valor e sustentabilidade 
na vida das organizações. 

A história das empresas nos mercados caminhou 
de uma disputa entre produtos, para uma concor-
rência das suas respectivas formas de propaganda 
e comunicação em geral, até chegar ao estágio que 
começamos a viver mais recentemente: uma compe-
tição entre as realidades simbólicas de suas marcas 
(TROIANO, 2017, p.20).

Como revela Kim e Maugborne (2019), a es-
tratégia do oceano azul é um processo integrado 
que prepara o terreno para a implementação ao 
lançar mão das bases de ação mais essenciais: 
confi ança, comprometimento e profunda coo-
peração voluntária de pessoas em uma organi-
zação. “Comprometimento, confi ança e coope-
ração voluntária não são meramente atitudes e 
comportamentos, são um capital intangível, pois 
permitem que as empresas se afastem de con-
ceitos como rapidez, qualidade e consistência da 
execução e implementem mudanças estratégicas 
rápidas a custos baixos” (KIM e MAUGBORNE, 
2019, p. 15).

No aspecto estratégico, as decisões de curto, 
médio e longo prazos são determinantes para a 
sustentabilidade do negócio. Para Kim e Maugb-
borne (2019), o pensamento estratégico requer 
análise e percepção de mercado aliado a visão 
de longo prazo. Além disso, a criação de novos 
mercados possibilita explorar nichos ainda inex-
plorados. Ao mesmo tempo, o desafi o de manter 
o foco no mercado e não nos concorrentes é uma 
premissa nesse processo de inovação. 

“Dessa forma, a estratégia do oceano azul 
mostra o sentido do paradoxo estratégico que 
muitas organizações enfrentam: quanto mais se 
preocupam em se equiparar aos concorrentes e 
lutam para igualar ou vencer sua vantagem, iro-
nicamente, mais tendem a se parecer com eles. A 
resposta da estratégia do oceano azul seria: pare 
de olhar para a concorrência. Inove em valor e 
deixe que os concorrentes se preocupem com vo-
cê” (KIM e MAUGBORNE, 2019, p. 13)

3 Um jornal a serviço do desenvolvimento 
regional

De acordo com a página ofi cial do Grupo A 
Hora (2020), a empresa foi criada no dia 01 de 
julho de 2002, em Santa Clara do sul. A primeira 
edição semanal teve 12 páginas. Nos anos seguin-
tes, avançou para cidades vizinhas até que em 
2006 transferiu a sede da empresa para Lajeado, 
consolidando-se como mais um jornal no Vale do 
Taquari. 

Em 2008, iniciou a transformação do A Hora. 
Como suporte, adotou ferramentas de branding
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para planejar e executar ações de curto, médio e 
longo prazos. A defi nição de uma política edito-
rial, acompanhada pela qualifi cação da equipe de 
jornalistas, trouxe novas perspectivas ao veículo. 
O esforço e necessidade de evoluir desenvolveu 
novas formas de se tornar mais efi ciente, credível 
e relevante para a sociedade. A importância des-
sas defi nições foram fundamentais nas próximas 
ações. 

Em 2009, construiu o planejamento estra-
tégico de comunicação. Desde então, o jornal 
passa a ser reconhecido por um posicionamento 
mais incisivo, crítico e questionador, traduzido 
no slogan do jornal “Compromisso com o leitor” 
(GRUPO A HORA, 2020).

Entre 2013 e 2015, foram criados projetos 
editoriais, sociais e de desenvolvimento regional 
como, por exemplo, o projeto Pensar o Vale, o 
qual teve seu primeiro painel durante a Cons-
trumóbil sobre saneamento básico. Em 2013, o 
periódico torna-se diário e implementa diversos 
projetos e publicações, entre eles o projeto cul-
tural já realizado no Vale do Taquari, o Concurso 
Hora dos Talentos, via Lei Rouanet, e o guia de 
turismo e gastronomia, VEM, a maior publica-
ção sobre os turismo, gastronomia e serviços do 
Vale do Taquari e Rio Pardo. Foram mais de 530 
páginas dedicadas às 56 cidades e que traduzem 
o potencial das regiões com vistas ao desenvolvi-
mento do turismo receptivo. Desta forma, criou 
um novo mercado e forma de atuação, redefi niu 
sua política editorial e assumiu compromis-
so com o leitor. O planejamento e execução foi 
compartilhado com a equipe, gerando sinergia e 
comprometimento.

Atento às transformações do mercado e sinais 
de redução na publicidade tradicional, o grupo 
criou o Estúdio A Hora, unidade de negócio com 
foco na produção de conteúdo para as marcas 
em projetos multiplataforma e multimídia. São 
mais de 25 profi ssionais, entre jornalistas, de-
signers, publicitários, fotógrafos, videomakers, 
social media, relações públicas, profi ssionais de 
programação e TI, a serviço das marcas. Essa ini-
ciativa foi pioneira no interior do RS, criou um 
novo nicho de atuação e serviu de exemplo para 
outros grupos de comunicação construírem os 

seus estúdios anos mais tarde. 
Em 2017, ano em que completou 15 anos, o 

Jornal A Hora passou por reformulação de pro-
jeto gráfi co, redesenho de marca e ampliação 
dos espaços e conteúdos dedicados à opinião, 
colunistas de relevância e novos projetos. Entre 
eles, o projeto Negócios em Pauta, que simbo-
liza o compromisso da empresa em fomentar o 
desenvolvimento regional, por meio de painéis, 
workshops, eventos e uma série de conteúdos 
sobre empreendedorismo, gestão, estratégia e 
inovação voltados aos empresários, gestores e 
empreendedores. 

Em 2018, a empresa muda o status para gru-
po de comunicação e passa a se chamar Grupo A 
Hora com o slogan “Nossa força é o desenvolvi-
mento regional”. A afi rmação faz parte do DNA 
da instituição, sempre envolvido e inserido em 
projetos de impacto e transformação regional 
com vistas ao desenvolvimento e um novo ciclo 
de inovação no Vale do Taquari. 

Sua missão de ser agente de transformação 
por meio da produção e entrega de conteúdo de 
qualidade e análise crítica, além de contribuir 
para a conscientização da cidadania e do desen-
volvimento regional sustentável. A sua visão de 
ser o grupo de mídia mais infl uente do Vale do 
Taquari está alicerçado em valores como: inde-
pendência editorial; defesa da pluralidade, da 
liberdade de expressão a da livre iniciativa; res-
peito à diversidade; compromisso com a ética e 
a verdade; estímulo à inovação e apoio à educa-
ção, este último representado pelo projeto Pense 
(Programa de Ensino e Educação - Solidário), no 
qual a empresa dedica recursos por meio do fun-
do Assinante Solidário, e promove o estímulo e 
reconhecimento dos professores, alunos e escolas 
do Vale do Taquari. Este projeto destinou R$ 150 
mil entre premiações, viagens e bolsas de estudo, 
cursos de relações humanas e lideranças, além de 
cadernetas de poupança. Conta com o apoio de 
importantes instituições como a Universidade do 
Vale do Taquari (UNIVATES) e a Secretaria de 
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, além 
de empresas privadas como o Centro Regional de 
Oncologia (CRON) e Instituto Dale Carnegie.

A pleno desenvolvimento e consolidação da 
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política editorial, A Hora investiu na ampliação. 
Adquiriu dois jornais na cidade de Boqueirão do 
Leão e criou o A Hora Regional, periódico com 
circulação semanal em cidades da região alta 
do Vale do Taquari. No ano seguinte, adquiriu o 
jornal Comunidade, em Capitão, e ampliou sua 
circulação na microrregião de Arroio do Meio. 
Ainda, criou os cadernos Hiperlocais, para dar 
destaque ao jornalismo voltado às comunidades 
de cidades periféricas a Lajeado e atender inte-
resses locais dos moradores enquanto informa-
ções e acontecimentos. 

Neste sentido, o contexto sócio-histórico re-
vela os desafi os e oportunidades da época. No iní-
cio dos anos 2000, só existia um jornal diário na 
região. O jornal O Informativo do Vale atuou du-
rante 30 anos como único diário. Caracterizado 
pelo jornalismo comunitário, construiu vínculo 
afetivo e participou de momentos históricos na 
região. Enquanto política editorial, demonstra-
-se menos incisivo e crítico. Ainda, no segmento 
radiofônico, o Grupo Independente, detentor de 
três emissoras de rádio, disputa mercado com 
outras emissoras como Grupo Encanto, Grupo 
Popular, etc. No início de 2020, A Hora compra 
a Rádio Sorriso, de Estrela, e cria a Rádio A Hora 
102.9, emissora de jornalismo e entretenimento 
para 75 cidades, 1,1 milhão de pessoas no RS, al-
cance que representa cerca de 10% da população 
e 13% do PIB do estado. Inaugurada no dia 24 
de março de 2020, início da pandemia de coro-
navírus na região, a emissora cumpre um papel 
importante de informar, debater e dar luz aos de-
safi os da região. 

No ambiente digital, o portal do Grupo A 
Hora, reformulado em 2019, está em pleno cres-
cimento. Com o advento da rádio, a convergên-
cia dos canais se tornou mais rápida, dinâmica 
e prática. Os indicadores de audiência registram 
crescimento contínuo mensalmente. São mais de 
270 mil usuários únicos, 580 mil sessões e 1,5 mi-
lhão de páginas visitadas todos os meses. Ainda 
de forma embrionária, as assinaturas digitais e 
publicidade no portal representam menos de 3% 
do faturamento do grupo.

Na área de eventos, realiza importantes ini-
ciativas regionais, como o projeto Top 100, evento 

de premiação e reconhecimento das 100 marcas 
mais lembradas no Vale do Taquari. A pesquisa 
foi realizada em parceria com o Instituto Nexus, 
de Lajeado, e evento para mais de 600 empre-
sários, em 2018. Além disso, em parceria com 
a Associação Comercial e Industrial de Lajeado 
(ACIL), realizou o EmpreInove, fórum de gestão, 
estratégia e inovação que trouxe palestrantes re-
nomados e público superior a 500 pessoas. 

A sustentabilidade do jornalismo, seja im-
presso, televisivo, radiofônico ou digital, está na 
produção de conteúdo relevante, infl uente e de 
credibilidade. Além disso, o envolvimento com 
seus públicos de interesse, o engajamento em 
causas sociais, inovação e preservação das rela-
ções humanas são fundamentais para se perpe-
tuar e consolidar a atuação na comunidade onde 
está inserido. Ou seja, o marketing e a publicida-
de não podem, única e exclusivamente, focar so-
mente em negócios. É preciso ir além e defender 
causas que perpassam gerações e trazem à tona 
o propósito da empresa.

A capacidade de inovar, a resiliência para en-
carar desafi os e se adaptar às mudanças de mer-
cado, o empenho e a persistência para superar 
as adversidades, e a busca contínua pela qualifi -
cação estão ligadas intimamente com o histórico 
da empresa.

Todas as estratégias implementadas estão 
alinhadas com o novo perfi l de empresas de co-
municação e papel do jornalismo contemporâ-
neo. Entregar conteúdo relevante, estabelecer 
vínculos locais, se envolver em causas regionais, 
são ações que fazem parte do dia a dia da empre-
sa e que constroem o resultado e conquistas dos 
últimos anos. Segundo pesquisa realizada pelo 
Instituto Methodus, de Porto alegre, em feverei-
ro de 2018, aponta o Jornal A Hora como o jor-
nal mais lido e mais assinado do Vale do Taqua-
ri. Desde 2012, a empresa registra crescimento 
médio anual de 15% no faturamento do grupo. 
Atualmente, são mais de 90 profi ssionais atuan-
do em todas as unidades de negócio. 

Conforme consta no site (Grupo A Hora, 
2020, online), o Grupo A Hora é um conjunto 
de unidades de mídia e serviços multiplataforma. 
Controla os jornais A Hora – diário mais lido no 
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Vale do Taquari, conforme pesquisa do Instituto 
Methodus/2018 – e o AH Regional, semanário 
que circula na região alta, com sede em Boquei-
rão do Leão.

O grupo também conta com o Portal A Hora; 
a empresa de distribuição, Efi ciência Logística; a 
editora A Hora Publicações, que edita as revistas 
Valores, o anuário Tudo, livros e outros; o Es-
túdio A Hora, curador e produtor de conteúdo 
multiplataforma. Ainda, o Núcleo de Pesquisas e 
o A Hora Eventos, um departamento de projetos 
e eventos.

4 Considerações fi nais
A transformação tecnológica promove uma 

nova revolução nos negócios. A era digital desafi a 
as marcas a pensar em novos modelos de negócio 
e estratégias para sobreviver. Essa revolução im-
pacta as relações sociais, a comunicação, as for-
mas e as relações de trabalho. Está presente em 
nossa rotina, altera hábitos e comportamentos, 
coletivos e individuais. 

Ao revisarmos os conceitos de marca, bran-
ding e estratégia e ao analisar o case da marca 
Grupo A Hora, é verifi cável o alto nível de fl exibi-
lidade, dinamismo e inovação ao longo de quase 
20 anos. O propósito da empresa é percebido nas 
ações, projetos e parcerias ao longo do tempo e 
a inovação é identifi cada principalmente na mu-
dança de status para grupo de comunicação e mí-
dia, Grupo A Hora.

A empresa se movimenta de forma estraté-
gica diante da concorrência e mercado. Cons-
trói alianças, estabelece parcerias, protagoniza e 
participa de projetos, realiza eventos e iniciativas 
que visam o desenvolvimento econômico e social 
da região onde está inserida. 

A refl exão feita a partir do presente artigo, 
confi rma a importância de uma marca desenvol-
ver pensamento estratégico. Estabelecer diretri-
zes e assumir causas relevantes na comunidade 
é uma das formas de garantir a sustentabilidade. 

Por fi m, o contexto sócio-histórico eviden-
cia as raízes étnicas como importantes elemen-
tos na construção de marcas no Vale do Taqua-
ri. A criação de novos mercados e aplicar novas 
ferramentas de gestão no setor da comunicação 

foram fundamentais no processo de posiciona-
mento de marca. 

Sobremaneira, a consolidação da marca 
Grupo A Hora como um dos principais grupos de 
comunicação e mídia do interior do RS, está liga-
da à característica empreendedora e de inovação 
que acompanha a marca desde o seu surgimento. 
Tal posicionamento, contribui para a geração de 
emprego e renda e para o desenvolvimento eco-
nômico e social do Vale do Taquari.

Este estudo trouxe consciência dos processos 
e vislumbra novas pesquisas na área. Para o fu-
turo, aponta para novos estudos sobre o impacto 
da pandemia nos negócios da comunicação, mu-
dança de comportamento no pós-covid, além de 
novas percepções dos profi ssionais e mercado 
diante das transformações tecnológicas que im-
pactam e desafi am as empresas de comunicação 
todos os dias.
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Resumo: 
O mundo dos negócios se transformou desde os 
primórdios do comércio, e com o passar do tempo, 
as empresas sentiram a necessidade de inovar em 
suas estratégias. Com o objetivo de mostrar o que é 
marca na contemporaneidade com base na revisão 
bibliográfi ca dos temas, marca, posicionamento, e 
propósito, este artigo apresenta um estudo de caso 
sobre a marca Reserva. A empresa escolhida para 
o presente artigo se comporta de forma totalmen-
te diferenciada e todas as suas ações são guiadas 
fi elmente pelo seu propósito. Neste contexto, há de 
se pensar nas estratégias adotadas pela empresa e 
como, com esses atos, a mesma cresce expressiva-
mente a cada ano. O método utilizado é a pesquisa 
qualitativa exploratória, ancorada por revisão bi-
bliográfi ca, pesquisa de internet, entrevistas, estu-
do de caso e análise de discurso. Como resultado, 
pode-se perceber a importância da humanização, 
tanto em relação ao relacionamento de marca / pú-
blicos, como em suas ações em busca de construir 
um mundo melhor.  

Palavras-chave: Marca, Posicionamento, Pro-
pósito, Análise de discurso, marca Reserva.

Abstract:
The business world has transformed from the pri-
mordial, with the passing of time, companies felt 
the need to innovate in their strategies. With the 
aim of showing what is current based on the biblio-
graphic review of themes, brand, positioning, and 
purpose, this article presents a case study about a 
brand. The company chosen for this article is cons-
tituted in a totally diff erent way and all its actions 
are guided by its purpose. In this context, there are 
some tools adopted by the company and how, with 
the acts, the same grows expressively every year. 
The method used is exploratory qualitative resear-
ch, anchored by bibliographic review, internet re-
search, interviews, case study and discourse analy-
sis. As a result, one can perceive an importance of 
the humanization, relationship with the relation of 
relationship between companies and companies.

Keywords: Brand, Positioning, Purpose, Speech 
analysis, Reserve brand.
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Resumén: 
El mundo empresarial ha cambiado desde el 
inicio del comercio y con el tiempo las empre-
sas han sentido la necesidad de innovar en sus 
estrategias. Con el fi n de mostrar qué marca es 
hoy a partir de la revisión bibliográfi ca de temas, 
marca, posicionamiento y propósito, este artí-
culo presenta un caso de estudio sobre la marca 
Reserva. La empresa elegida para este artículo 
actúa de forma totalmente diferente y todas sus 
acciones están guiadas fi elmente por su fi nali-
dad. En este contexto, hay que pensar en las es-
trategias adoptadas por la empresa y cómo, con 
estos actos, crece signifi cativamente cada año. El 
método utilizado es la investigación cualitativa 
exploratoria, anclada en la revisión bibliográfi -
ca, investigación en Internet, entrevistas, estudio 
de caso y análisis del discurso. Como resultado, 
se puede ver la importancia de la humanización, 
tanto en relación a la relación marca / público, 
como en sus acciones en busca de la construcción 
de un mundo mejor.

Palabras-clave: Marca, Posicionamiento, Pro-
pósito, Análisis del discurso, Marca Reserva.

Résumé:
Le monde des aff aires a changé depuis le début 
du commerce et au fi l du temps, les entreprises 
ont ressenti le besoin d’innover dans leurs stra-
tégies. Afi n de montrer quelle marque est au-
jourd’hui basée sur la revue bibliographique des 
thèmes, de la marque, du positionnement et de la 
fi nalité, cet article présente une étude de cas sur 
la marque Reserva. L’entreprise choisie pour cet 
article se comporte d’une manière totalement 
diff érente et toutes ses actions sont guidées fi dè-
lement par sa fi nalité. Dans ce contexte, il faut 
réfl échir aux stratégies adoptées par l’entreprise 
et comment, avec ces actes, elle se développe si-
gnifi cativement chaque année. La méthode uti-
lisée est la recherche qualitative exploratoire, 
ancrée par une revue bibliographique, une re-
cherche sur Internet, des entretiens, des études 
de cas et une analyse de discours. Du coup, on 
peut voir l’importance de l’humanisation, tant 
au niveau de la relation marque / public, que 
dans leurs actions en quête de construction d’un 
monde meilleur.

Mots-clés: Marque, Positionnement, Objectif, 
Analyse du discours, Marque de réserve.
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Introdução 
O mundo está em constante mudança e 

aprimoramento, as pessoas estão cada dia mais 
informadas e conceitos estão se transforman-
do. As empresas e suas respectivas marcas es-
tão buscando se transformar e se enquadrar nas 
mudanças de pensamento da sociedade, com is-
so, inevitavelmente, mudanças mercadológicas 
estão acontecendo. Novas formas de comunica-
ção, de fazer e de ‘’por que fazer’’ estão presen-
tes no cotidiano das empresas que buscam evo-
lução e inovação. De acordo com Reiman (2013, 
p. 21) [...] os melhores resultados, de forma con-
sistente, são obtidos por empresas que se empe-
nham em fazer do mundo um lugar melhor. Já 
se foi o tempo em que ter um bom produto ou 
prestar um bom serviço era o sufi ciente para se 
destacar no mercado.

Neste contexto, o presente artigo acadêmi-
co tem como objetivo de revelar o que é marca 
na contemporaneidade. Para alcançar o presen-
te objetivo geral os objetivos específi cos são:

• Revisar os conceitos das categorias: mar-
ca, posicionamento e propósito;

• Contextualizar sócio historicamente a 
marca Reserva;

• Identifi car estratégias comunicacionais e 
de branding da marca Reserva;

• Entrevistar profi ssionais da área de comu-
nicação social e branding.

• Analisar o discurso dos entrevistados.
• Selecionar e analisar criticamente as prin-

cipais estratégias de comunicação e branding da 
marca Reserva e relacionar as mesmas com os 
principais pilares revelados na pesquisa biblio-
gráfi ca e entrevistas;

No contexto atual onde marcas de diversos 
segmentos estão sofrendo com a grande gama 
de concorrentes e precisam lapidar as suas es-
tratégias de negócio, o estudo se justifi ca pela 
necessidade de discutir o papel das marcas na 
contemporaneidade.

Para a realização deste artigo, foram abor-
dados por meio de pesquisa bibliográfi ca 
(STUMPF, 2006), importantes autores da área 
de branding para contextualizarmos os concei-
tos citados nos objetivos, pesquisa de internet 

(YAMAOKA, 2006) para buscas no site da em-
presa, blogs e outros, devido a atualidade do te-
ma. Entrevistas foram utilizadas com o intuito 
de descobrir o que é marca na contemporanei-
dade, sendo realizadas por meio de questionário 
qualitativos exploratórios e entrevistas pessoais 
gravadas. E por fi m, estudo de caso (DUARTE, 
2006) onde descrevemos quem é a marca Re-
serva. 

O presente artigo inicia com uma breve 
apresentação dos conceitos das categorias an-
teriormente mencionadas, seguindo para as 
entrevistas, estudo de caso e apresentação das 
conclusões em relação ao tema nas considera-
ções fi nais.

2 A era das marcas
Nos últimos anos a opinião pública sofreu 

diversas mudanças e com as marcas não foi di-
ferente. Nos primórdios da organização social, 
os produtos eram feitos/cultivados de forma 
artesanal e por isso, únicos. Com o passar do 
tempo o maquinário tomou conta das fábricas. 
Os produtos já não eram mais exclusivos, uma 
vez que a produção em larga escala tomou conta 
do âmbito comercial e a concorrência foi se tor-
nando cada vez mais aparente.

Durante séculos, assim foram as coisas no mundo do 
marketing ou das vendas. Mas quando a concorrên-
cia alcançou um patamar, cada empresa – seja uma 
multinacional dos refrigerantes de cola ou a lavande-
ria do bairro – enfrentou um novo desafi o (MARK; 
PEARSON, 2017, p. 22).

A comunicação migrou de um formato de 
mão única, onde as marcas expunham seus atri-
butos funcionais para seus consumidores, para 
o contexto atual, onde a comunicação entre em-
presa e consumidor se transformou em um pro-
cesso de mão dupla, no qual o consumidor não 
é mais somente um consumidor, e sim parte da 
empresa, tendo poder de participação, buscan-
do experiência com a marca e identifi cação de 
valores. O mercado não pertence mais somente 
a grandes marcas, hoje os consumidores estão 
expostos diariamente a centenas de marcas di-
ferentes que tentam lhes vender produtos extre-
mamente semelhantes. Segundo Troiano (2017, 
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p.21) ‘’O crescimento de paridade técnica entre 
os produtos e serviços tornou cada vez mais im-
provável a diferenciação entre eles’’.  Além disso, 
as vendas não se limitam mais somente ao al-
cance físico, já se fazem de forma on-line, onde o 
consumidor pode comprar a qualquer momento 
e comparar qualidade, preço e opinião pública. 
De acordo com Troiano (2017, p.22) ‘’A rapidez 
de acesso e disseminação da tecnologia fez com 
que o mundo dos produtos e serviços se tornasse 
mais ‘’plano’’.

Em decorrência das mudanças constantes no 
mercado as marcas passaram de uma ferramen-
ta de uso puramente distintivo, para um signifi -
cativo ativo estratégico de valor, segundo Aaker 
(2015, p.3) ‘’A ideia revolucionária que mudou 
o marketing há mais de duas décadas é que as 
marcas são ativos estratégicos”. Uma promessa, 
um dispositivo simbólico.

A história das empresas nos mercados caminhou 
de uma disputa entre produtos, para uma concor-
rência das suas respectivas formas de propaganda 
e comunicação em geral, até chegar ao estágio que 
começamos a viver mais recentemente: uma compe-
tição entre as realidades simbólicas de suas marcas’’ 
(TROIANO, 2017, p. 20).

 Assim, as marcas estão utilizando do intan-
gível na busca por diferenciação, preferência e fi -
delização, visando conquistar um lugar só seu na 
mente, e no coração de seus consumidores, que 
por sua vez, estão mais engajados em consumir 
produtos com os quais se identifi quem: 

Considere as marcas mais atraentes do mercado e 
suas ‘’essências’’ de marca. A marca Google está as-
sociada a competência e domínio em mecanismos de 
busca e muito mais, a Harley-Davidson a benefícios 
emocionais e de autoexpressão, a IBM a serviços de 
informática competentes e orientados por soluções, 
a Singapore Airlines a serviços de qualidade espe-
cial, a Mercedes a quem valoriza o que há de melhor, 
a American Express a alta sofi sticação do cliente e a 
capacidade de conexão por meio de programas digi-
tais e a Patagônia a sustentabilidade (AAKER, 2015, 
p.1).

Podemos perceber que o mundo mudou, 
que as formas de se comunicar mudaram e que 
as grandes marcas já perceberam essa mudança 
de comportamento.

3 Conquistando corações
Com foco nos seus diferenciais intangíveis, 

as estratégias de marca estão indo além de de-
senvolver bons produtos com preços competiti-
vos. De acordo com Eduardo Tamya (2013 p.11) 
‘’a busca pela mensuração dos ativos intangíveis 
tornou-se o Santo Graal da gestão de negócios 
deste início de século’’. Sendo assim, acrescenta-
-se ao produto/serviço emoção, sonho, experi-
ência e identifi cação. Segundo Keller e Macha-
do (2006, p.36) ‘’[...] uma marca está no que os 
clientes aprenderam, sentiram, viram ou ouvi-
ram sobre ela como resultado de suas experiên-
cias ao longo do tempo.’’ Assim, estrategistas de 
marketing, estão buscando mostrar para seus 
consumidores que eles fazem parte de uma ‘’co-
munidade de marca’’ que também se identifi ca 
com seus ideais, vontades e valores.

A marca que possui um estratégico e sincero 
posicionamento alinhado ao seu propósito, em 
conjunto com produtos de qualidade, está um 
passo à frente de seus concorrentes que são ape-
nas boas empresas com bons produtos. Esse tipo 
de estratégia permite que cliente e colaboradores 
vejam na marca a sua autoimagem, encontrem 
simpatia e compatibilidade de valores. Segundo 
Keller (2005, p.7) ‘‘Consumir tais produtos é um 
meio pelo qual os consumidores podem comu-
nicar a outros – ou até a si próprios – o tipo de 
pessoa que são ou que gostariam de ser’’. 

A preocupação com a ‘’essência’’ de marca 
se tornou um ponto importante para a gestão de 
grandes, médias e pequenas empresas. ‘’O signi-
fi cado incorporado em uma marca pode ser bas-
tante profundo, e o relacionamento entre ela e o 
consumidor pode ser visto como um tipo de vín-
culo ou pacto’’ (KELLER; MACHADO, 2005, p.7).

No entanto, o conceito de marca deve ser 
verdadeiro e trazer com transparência a cultura 
da empresa, o que ela realmente acredita e quer 
passar para os seus consumidores e colabora-
dores, conectando com seu propósito, caracte-
rísticas únicas e reais propulsores do ‘’por que’’ 
da marca, que por sua vez agregam valor além 
de características funcionais, não podendo ser 
conquistadas por seus concorrentes com investi-
mento em maquinário de ponta ou funcionários 
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capacitados. Segundo Aaker (2015, p.3) ‘’uma 
visão de marca deve tentar ir além dos benefí-
cios funcionais e considerar os valores organi-
zacionais; um propósito maior; a personalidade 
da marca; e os benefícios emocionais, sociais e 
de auto expressão.’’ Assim, ela poderá conseguir 
um bom engajamento se comunicando de forma 
certeira e efetiva com o seu público alvo. Caso 
contrário, se usadas ideias forjadas, as mesmas 
serão percebidas, expostas publicamente e, cria-
rão uma visão negativa perante seus consumido-
res, tornando o processo de recuperação de valor 
de marca lento e expressivo fi nanceiramente.

Quando a visão da marca se encaixa perfeitamente, 
quando acerta o alvo, ela refl ete e apoia a estratégia 
de negócio, cria diferenciais em relação a concorrên-
cia, encontra eco junto aos clientes, energiza e inspi-
ra funcionários e parceiros e catalisa uma enxurrada 
de ideias para programas de marketing. Quando está 
ausente ou é superfi cial, a marca vaga sem rumo e os 
programas de marketing tendem a ser inconsisten-
tes e inefi cazes (TROIANO, 2017, p.25).

Portanto, ter um conceito de marca, ter uma 
imagem para transmitir para seus consumidores, 
se tornou uma valiosa estratégia para o consumi-
dor escolher o produto ‘’x’’ e não o produto ‘‘y’’ 
mesmo que ambos os produtos tenham os mes-
mos benefícios funcionais. Acontece que o pro-
duto ‘’x’’ tocou o consumidor de forma emocio-
nal/intangível podendo até mesmo agir de forma 
inconsciente, mas fez com que ele se identifi casse 
com o este. ‘’[...] dizem os especialistas que certas 
marcas são postas no carrinho em poucos segun-
dos quando o contato visual é alimentado pela 
certeza da preferência’’ (TROIANO, 2017, p.138).

Buscar preferência e fi delização por parte 
dos clientes está à frente de diversos planos de 
marketing, alinhado com um estratégico e ver-
dadeiro posicionamento de marca, combinado 
com investimentos corretos em comunicação 
e experiência do consumidor, esse objetivo fi ca 
mais próximo e provável. De acordo com Aaker 
(2015, p.11) ‘’A fi delidade de marca está no cen-
tro do valor de qualquer marca, pois depois de 
obtida, ela perdura.’’  Com um posicionamento 
de marca alinhado, a empresa consegue trilhar 
uma valiosa estratégia de comunicação até o seu 

público alvo, fazendo com que os investimentos 
em comunicação sejam menores e mais certei-
ros. Segundo Tomiya, (2013, p.25) ‘’ [...] marcas 
com posicionamento claro, e que, justamente por 
isso, diferenciam-se de seus competidores, têm 
público estratégico e leal e acabam gerando mais 
valor aos acionistas.’’

Depois de conquistadas, as pessoas são além 
de potenciais clientes, fontes de disseminação do 
valor da marca, e de acordo com Kotler (2010, 
p.5) ‘’[...] Os clientes satisfeitos compram nova-
mente e contam aos outros suas boas experiên-
cias. Os clientes insatisfeitos muitas vezes mu-
dam para a concorrência e depreciam o produto 
aos outros.’’ Além disso, conquistar um cliente 
é muito mais difícil do que mantê-lo posterior-
mente, sendo assim, as probabilidades de os 
clientes já conquistados continuarem a construir 
um relacionamento com a marca é maior do que 
a deles migrarem para a concorrência.

A inércia do cliente benefi cia a marca que conquistou 
a sua lealdade. Romper um elo de fi delidade é difícil 
e caro para a concorrência. Assim, um dos objetivos 
da construção de marca é ampliar o tamanho e in-
tensidade de cada segmento de fi delidade, tornando 
a base do relacionamento com o cliente mais consis-
tente no longo prazo e, sempre que possível, mais 
rica, profunda e signifi cativa (AAKER, 2015, p.11).

Além de criar um público fi el a marca, o posi-
cionamento também contribui como parte estra-
tégica em relação a abertura de novos mercados, 
marcas com posicionamentos já reconhecidos 
no mercado tem maior aceitação perante aos 
clientes, pois os mesmos conhecem a qualidade 
e a ‘’personalidade’’ da marca anfi triã, trazendo 
credibilidade para novos produtos e marcas da 
mesma. 

[...] Ela pode ser utilizada como marca mestre ou en-
dossante para dar apoio à entrada estratégica em ou-
tra classe de produtos, oferecendo uma plataforma 
que produzirá consciência de marca e associações 
positivas, como a percepção de qualidade (AAKER, 
2015, p.12).

 Assim, podemos perceber os múltiplos 
benefícios conectados as marcas que se posicio-
nam no mercado, benefícios esses que transitam, 
desde a conquista de novos clientes, fi delização 
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destes, e abertura de possíveis novos mercados.

3.1 Do conceito ao propósito
O Propósito de marca é um objetivo fi xo, que 

guia todas as ações pela empresa desempenha-
das. Ele se refere ao ‘’por que’’ da existência da 
marca, o motivo pelo o qual a organização existe 
e contribui para um mundo melhor. Cabe com-
preender que

O comércio não mais se baseará em transações, mas 
sim em transformações; passará de competição à 
cooperação, e deixará de esperar algo para oferecer 
algo. Dessa maneira, a organização do século XXI 
vai devolver a humanidade aos negócios (REIMAN, 
2013 p.26).

Na contemporaneidade, a paridade não está 
somente nos produtos, mas também nas empre-
sas. Ter um propósito maior para dar sentido as 
organizações já faz parte do meio contemporâ-
neo, trata-se de visar um objetivo maior, e o lucro 
vir como consequência secundária. Empresas 
com propósito cativam clientes, engajam cola-
boradores e transformam o mundo em um lugar 
melhor de se viver. 

Esse tipo de organização está se tornando ca-
da vez mais visadas por trabalhadores dos mais 
diversos setores do mercado de trabalho. Segun-
do, Reiman (2013, p.24) ‘’Quando os membros 
de uma organização conseguem identifi car um 
sentido maior, eles não se concentram apenas 
em manter seus empregos, mas fi cam contagia-
dos e motivados.’’ Com colaboradores contagia-
dos e motivados, eles se tornam mensageiros do 
propósito, defensores da marca e as possibilida-
des dos mesmos se desligarem da empresa são 
muito menores.

O propósito é uma força tanto fi nanceira como hu-
manitária. Organizações impulsionadas por propó-
sito fazem o bem ao mundo e com maior frequência. 
Isso gera mais lucro para essas organizações, o que 
por sua vez, permite que elas façam ainda mais o 
bem no mundo (REIMAN, 2013 p.21).

Neste contexto, podemos perceber de forma 
clara a importância do propósito dentro das or-
ganizações, que por sua vez, é capaz de engajar 
funcionários e guiar um posicionamento estraté-

gico coeso e linear.

4 Marcas na contemporaneidade: o que is-
so signifi ca?

Compreender o que é marca na atualidade é 
um caminho importante para compreender co-
mo a Reserva tem se encaixado nesse contexto. 
Com o intuito de contextualizar o que é marca na 
contemporaneidade, foram entrevistados profi s-
sionais da área de comunicação e branding, em 
forma de pesquisa qualitativa exploratória, onde 
apenas uma pergunta foi feita: Para você, o que é 
marca na contemporaneidade?

Para Fábio Bastos, Designer de produto for-
mado na instituição de ensino UNIFRA (Uni-
versidade Franciscana), e atual proprietário da 
Agência VOOA. Marca na contemporaneidade é: 

Sempre a escolha de um produto e/ou serviço ocorre 
e ocorreu devido a uma identifi cação do consumidor 
com a marca. Ocorre que, com a evolução da socie-
dade, essa identifi cação deixou de ser apenas quanto 
às qualidades (características técnicas como preço, 
durabilidade, estilo) e passou a representar algo a 
mais. Usar uma marca representa um estilo de vida. 
Ou seja, deixamos de adquirir algo que identifi camos 
um valor para usar algo que se encaixe em um valor 
pessoal que queremos transmitir. Mas não parou por 
aí, como um todo, a sociedade passou a se preocupar 
como as coisas são produzidas, a origem da matéria 
prima, as condições de trabalho da fábrica que pro-
duz o que ele compra, a cadeia como um todo. Nisso, 
passamos para uma nova fase, a da responsabilidade 
social. Continuamos a usar/buscar algo que descre-
va quem somos para os outros, porém de uma forma 
ainda mais profunda e carregada de signifi cado.

Já para Rodrigo Maruxo – Consultor e pa-
lestrante especializado em Disney, formado pelo 
Disney Institute da Flórida (EUA). Também de-
tentor de MBA em Marketing pela ESP (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing) e forma-
do Coach pelo IBC (Instituto Brasileiro de Coa-
ching). Marca na contemporaneidade é:

Marca na contemporaneidade, pra mim, é aquela 
que consegue reproduzir com fi delidade a missão ou 
propósito da empresa, construindo uma conexão re-
al entre quem faz com quem consome seus produtos 
e/ou serviços. Marcas que não conseguem se huma-
nizar e construir pontes com o coração dos consumi-
dores tendem a perder espaço cada vez mais.
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Catarina Lélis - Senior lecturer na empre-
sa University of West London, aponta que, para 
ela, Marca na contemporaneidade é: 

[...]eu acho que as marcas são um recurso que ser-
vem acima de tudo para criar um enquadramento 
moral e um enquadramento de princípio e de estar 
para os indivíduos, e depois se estende para as em-
presas quando não são as empresas a adotar esses 
princípios e a fazer com que se estendam para os 
indivíduos. Por entanto, eu acho que é uma questão 
de as marcas estarem servindo nesse momento um 
pouco como guias, orientadores, da forma em que 
queremos entender a vida, que antes nos era dada 
por ensinamentos que antes vinham da religião, que 
vinham da política.

Já Douglas Corbellini, proprietário e diretor-
-criativo da agência Mero Inventiva, formado 
em Design Gráfi co e Design de Produto pela UL-
BRA/RS (Universidade Luterana do Brasil/RS), 
com pós-graduação em Marketing de Serviços 
pela ESPM/RS (Escola Superior de Propaganda 
e Marketing/RS) e especialização em Tratamen-
to de Imagem, também pela ESPM/RS (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing/ RS). Mar-
ca na contemporaneidade é:

As marcas possuem hoje um ciclo encurtado de re-
novação e uma necessidade de evolução constante. 
Hoje em dia, não basta uma marca ser grafi camente 
bem solucionada, ela precisa ser aplicável em multi-
plataformas, em ambientes que atingem os extremos 
quanto a formatos, dimensões e técnicas.  O avanço 
tecnológico aproximou a qualidade entre os pro-
dutos e a globalização faz com que a diferenciação 
entre os posicionamentos concorrentes seja decidi-
da nos detalhes, na velocidade e na capacidade de 
cada marca ler as tendências e se adaptar a novos 
cenários.  Relacionar-se hoje com uma marca não 
é só agradar aos olhos do consumidor e conseguir 
um bom posicionamento na gôndola, mas sim estar 
presente de forma adequada em todos os pontos de 
contato, preocupando-se também com fatores senti-
mentais e de relacionamento constante.

Sendo assim, podemos concluir que não 
existe uma fórmula pronta para defi nir o que é 
marca na contemporaneidade, e como as mes-
mas podem se tornar bem-sucedidas, pois todos 
os entrevistados apresentaram o seu ponto de 
vista de forma diferente, porém podemos notar 
que todos os entrevistados se referiram a huma-
nização e identifi cação como importante ferra-

menta no processo de defi nição de o que é marca 
na contemporaneidade em seus discursos.

5 Estudo de caso: a marca reserva

5.1 A Reserva
A Reserva é uma marca de roupas e calça-

dos masculinos que está no mercado desde 2004. 
Fundada por Rony Meisler e Fernando Sigal, 
surgiu de uma conversa informal na academia, e 
apenas dois anos depois, a Reserva já participou 
do Fashion Rio, Semana de Moda Carioca e abriu 
a sua primeira loja em Ipanema, Rio de Janeiro 
(2018, texto digital).

A marca conta hoje com 65 lojas nas princi-
pais capitais do Brasil e destaca-se no mercado 
por uma gestão de Branding muito bem resol-
vida. A empresa se destaca pelos seus produtos 
de qualidade, relacionamento, inovação e cons-
trução de valor intangível. Desde a sua criação, 
a Reserva teve grande foco na humanização. 
‘’Somos uma família de 1.580 integrantes que se 
comunicam e se realizam pessoal e profi ssional-
mente através de roupas, campanhas e lojas’’ ( 
2018, texto digital).

Com um investimento inicial de 6 mil reais e 
um jeito próprio e irreverente de gestão de mar-
ca, desde a abertura da sua primeira loja os resul-
tados já foram visivelmente positivos:

Abrimos a loja em setembro de 2006 e ela bombou! 
No primeiro Natal, três meses após a inauguração, 
tivemos que fechar a porta algumas vezes porque o 
espaço estava lotado. Nosso produto não era o me-
lhor, nossa marca tinha pouquíssimo reconhecimen-
to, mas, ali dentro, havia uma nova poderosa ideia 
que nem mesmo nós conseguimos explicar ainda 
(MEISLER, 2017, p. 92).

Tratando da melhor forma possível seus fun-
cionários, fornecedores, clientes, revendedores 
multimarcas e a sociedade, Rony Meisler, CEO 
e cofundador da empresa diz em seu livro Rebel-
des têm asas (2017, p.214) ‘’Não somos uma em-
presa que vende roupas para pessoas, mas sim 
uma empresa de pessoas que vendem roupas’’, 
enfatizando o lado humano voltado aos colabo-
radores da marca.

De acordo com o Blog ofi cial da empresa 
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(2018, texto digital) ‘’a personalidade forte, o 
cuidado com o cliente, o design apurado e o in-
vestimento em inovação levaram a Reserva a se 
transformar em um grupo que hoje abriga 3 mar-
cas’’. Que são elas: Reserva, Reserva Mini e Eva. 

5.2 Programas Reserva
É possível notar uma grande presença de 

projetos ligados ao relacionamento com todos os 
setores de contato da empresa. ‘’Enquanto o mer-
cado buscava um lifestyle3 específi co, a Reserva 
se posicionava como amigo e não como marca. 
Pros sócios, o sorriso era e sempre será o me-
nor caminho para o coração das pessoas’’ (2018, 
texto digital). Esse desejo de estampar sorrisos 
no rosto das pessoas, se refl ete nos projetos pela 
empresa desenvolvidos para cada um dos seus 
públicos.

5.2.1 Funcionários
Em 2016 a Reserva foi eleita pelo Great Pla-

ce To Work4 como melhor empresa para se tra-
balhar no Brasil. E tudo isso é resultado de muito 
carinho e atenção com seus funcionários, desde 
seus programas voltados a eles até no nome da-
do ao departamento responsável por eles, pois na  
Reserva não existe setor de recursos humanos, o 
setor responsável pelos colaboradores se chama 
Fontes Humanas.

[...] pessoas não são recursos – ou não deveriam ser. 
Pessoas são fontes inesgotáveis de conhecimento, 
energia, sentimentos. Por isso, quando estrutura-
mos um departamento para cuidar da nossa gente, 
demos a ele o nome de Fontes Humanas (MEISLER, 
2017, p.397).

A empresa tem como maior investimento 
de marketing as convenções semestrais com 
seus colaboradores, pois de acordo com Meisler 
(2017, p.246) ‘’Nós não acreditamos em milhões 
de reais gastos em anúncios, mas em ações, pa-
ra que nos comuniquemos cada vez melhor com 
nossas pessoas que, por conseguinte, se comuni-
carão com nossos consumidores’’. 

A Reserva veio para fazer diferente, veio para 
olhar diferente para seus colaboradores, de acor-
do com Meisler (2018, p.86):

Eu tinha a percepção de que, geralmente vendedor 

tem vergonha da profi ssão. Não se assume como 
tal e, quando lhe perguntam, responde apenas que 
‘’trabalha para uma marca’’ Eu achava absurdo e, ao 
mesmo tempo, entendia que, na Reserva, assim co-
mo na vida, a turma prosperaria à medida que cada 
um se visse como um amigo - e não como vendedor 
- de nossos clientes.

Na Reserva a valorização dos funcionários 
não fi cou apenas no discurso bonito, a empresa 
possui diversos programas para afi rmar essa pre-
ocupação: 

Programa ‘’Notáveis’’: No início de 2013 a 
empresa lançou o programa ‘’Notáveis’’ onde os 
funcionários que se destacam são avaliados du-
rante o ano estrategicamente / operacionalmen-
te e na entrega da cultura da marca, e recebem 
uma nota. As notas acumuladas de 3 anos deter-
minarão a quantidade de capital da Reserva que 
eles receberão. O primeiro grupo de notáveis se 
tornou sócio em 2016. (MEISLER, 2017)

Programa ‘’Bate que eu gamo’’: Os dire-
tores da empresa buscam proximidade e fácil 
conversação com seus funcionários, um grande 
exemplo disso é o programa ‘’Bate que eu gamo’’ 
que acontece todos os meses na sede de lazer da 
empresa. De acordo com Meisler, (2017, p.399) 
‘’[...] O objetivo? A gente vai lá para apanhar! Isso 
mesmo, nós sentamos lá para sermos criticados 
diretamente e sem rodeios.’’ No fi nal da reunião 
é estabelecida uma ata de soluções, prazos e res-
ponsáveis para todos os problemas expostos.

Programa ‘’Licença Paternidade’’: A empresa 
possui o programa de paternidade onde os pais 
da Reserva sejam heterossexuais ou homossexu-
ais, tem direito a licença paternidade de 30 dias 
para fi carem em casa com suas famílias. (MEIS-
LER, 2017, p.400)

Programa ‘’Eu pago o almoço’’. Meisler 
(2017, p.404) ‘’Pessoas acreditam que a melhor 
forma de pesquisa se faz quando viajamos e visi-
tamos lojas de marcas parecidas com as nossas. 
Para mim, é quando conversamos com a nossa 
própria turma.’’ Uma vez por mês Meisler almo-
ça com um de seus vendedores, e segundo ele 
(2017, p.404) ‘’Em um simples almoço aprendo 
mais do que aprenderia em anos olhando para 
planilhas de computador.’’

Programa ‘’Cara e coroa’’: 30% das lojas da 
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marca possuem funcionários da terceira e quarta 
idade, e segundo Meisler em cinco anos a empre-
sa pretende chegar a 100%. “Temos casos como 
o da dona Carmelita, que está conosco na loja do 
Rio Design Barra há quase três anos, ou da Ro-
sangela, a nossa Rô, que veio da loja para a sede 
para cuidar da nossa ‘’Melhor recepção do mun-
do’’. (MEISLER, 2017, p.405)

Programa ‘’Pronto falei’’: A empresa possui 
um software interno onde seus funcionários po-
dem mandar mensagem de melhorias a serem 
feitas para seus colegas de forma anônima para 
que pequenos problemas internos sejam facil-
mente resolvidos (MEISLER, 2017).

Departamento da Felicidade: Meisler diz em 
seu livro (2017, p.408) ‘’[...] acredito que quanto 
mais investirmos em nossas pessoas e na cons-
trução de um ambiente incrível de trabalho, mais 
elas serão produtivas e contarão para seus fami-
liares e amigos sobre a nossa empresa.’’ A Reser-
va criou um departamento chamado ‘’Felicidade’’ 
dentro dos Fontes Humanas com o propósito de 
que pessoas felizes são mais produtivas. ‘’Cabe 
ao time da felicidade a missão de comunicar re-
correntemente e diariamente nosso propósito, 
missão e valores a nossos colaboradores [...]’’ 
(MEISLER, 2017, p.408). Também é responsa-
bilidade desse setor três programas da empresa: 

1) Segunda vem que tem: Meisler leu certo 
dia que a segunda-feira era o dia da semana com 
maior incidência de infarto do miocárdio, por is-
so, resolveu implantar algo na empresa para fa-
zer da segunda-feira um dia mais feliz para seus 
colaboradores, assim, toda a segunda-feira a em-
presa oferece para seus funcionários alimentos 
ricos em açúcar, como: algodão-doce, churros, 
maçã do amor e cachorro-quente. (MEISLER, 
2017) 

2) Bota na vitrine: Quando um novo fun-
cionário entra na empresa, ele deve citar três de 
seus grandes sonhos para o setor de FH, poste-
riormente todos os sonhos são colocados em uma 
‘’vitrine’’, semestralmente um dos sonhos é se-
lecionado e a empresas leva o funcionário para 
realizá-lo. ‘’Já fi zemos de tudo com eles. De voos 
de paraquedas a passeios em uma Ferrari, tudo 
fi lmado profi ssionalmente e divulgado em nos-

sas mídias’’. (MEISLER, 2017, p.411) 
3) Modelo de prova: ‘’amigo que é amigo ma-

lha junto. Por isso, na Reserva, oferecemos ava-
liação nutricional e treinamento de exercícios 
funcionais toda a semana para a nossa turma’’ 
(MEISLER, 2017, p.413). Este programa avalia 
a saúde de seus funcionários e propõe metas de 
redução de percentual de gordura e readequação 
alimentar (MEISLER, 2017).

5.2.2 Fornecedores
Cada ação da empresa é pensada ‘’fora da 

caixa’’, pois em um país onde grande parte das 
marcas nacionais buscam fornecedores interna-
cionais a Reserva faz o contrário. A empresa hoje 
tem 95% da sua produção feita no Brasil com o 
intuito de gerar renda e emprego no país (MEIS-
LER, 2017).

Programa ‘’Quem faz a Reserva’’: No site da 
Reserva todos os consumidores podem saber 
mais sobre os fornecedores da marca, como sua 
história e processos de produção. 

5.2.3 Clientes
Com o objetivo de entregar um atendimento 

acima das expectativas, o time da Reserva não 
mede esforços para encantar seus clientes com 
um ótimo atendimento. ‘’[...] entendemos que o 
consumidor é o protagonista. Tudo que fazemos 
parte de uma profunda observação de seus hábi-
tos e demandas’’ (MEISLER, 2017, p.205).

E o protagonismo dos clientes pode ser visto 
claramente no site da empresa, onde a interação 
do público na realização da sua versão Reserva 
entra em ação e é possível customizar de forma 
simples a sua própria estampa para camiseta. De 
acordo com Meisler (2017, p.360) ‘’Vendemos 
quase 100 camisetas por dia e o boca a boca cres-
ceu ao redor do negócio. Foram camisetas para 
casamentos, despedidas de solteiros, formatu-
ras, churrascos, chopadas, aniversários, etc’’. 

Com um olhar para a inclusão social e empre-
sa pode perceber a difi culdade das pessoas obe-
sas na missão de comprar roupas, então a mesma 
não possui apenas as numerações padrões, P, M, 
G e GG ela possui o tamanho 3G e hoje, 10% do 
seu faturamento é com peças desse tamanho.
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Com o passar do tempo e a convívio próxi-
mo com seus clientes, a marca criou o progra-
ma ‘’Movendo o céu e a terra pelo cliente’’ o qual 
trata-se de um programa em que os funcionários, 
ao se depararam com uma história da qual eles 
podem ajudar seus clientes de alguma maneira, 
eles estão livres para agir, sem grandes burocra-
cias. Em 2014 a empresa instituiu o encantamen-
to como causa que se tornou um prêmio para a 
melhor história de encantamento do semestre, 
onde o funcionário destaque ganha um troféu 
e prêmio em dinheiro pelo seu ato. As histórias 
de encantamento já realizadas pela empresa es-
tão disponíveis no link: revista.usereserva.com/
movendo-o-ceu-e-a-terra.

5.2.3 Revendedores Multimarcas
 A Reserva começou vendendo para ami-

gos e o próximo grande passo foi vendendo para 
clientes multimarcas, e de acordo com Meisler 
(2018, p.256) Se a Reserva quisesse ser também 
amiga, além de marca, jamais poderia ter um re-
lacionamento afetuoso apenas com seus clientes 
pessoas físicas. Tinha que ser assim com os lojis-
tas multimarcas.

 A Reserva dispõe do projeto ‘’Agente Re-
serva’’ onde visita seus clientes multimarcas e os 
treinam para melhor comprar e vender. 

Desde que que começamos o ‘’Agente Reserva’’ au-
mentamos nosso pedido médio por cliente em quase 
60% e a efi ciência de seus estoques em quase 30%, 
ou seja, além de comprar mais, fi zemos que com eles 
comprassem melhor (MEISLER, 2017, p.258).

A empresa também criou uma página no Fa-
cebook somente para os vendedores com o nome 
de ‘’Tropa Reserva’’ a página já conta com mais 
de 2mil pessoas (MEISLER, 2017).

5.3 Vitrines e Campanhas
Desde a inauguração da primeira loja da 

Reserva em Ipanema, a preocupação em usar a 
vitrine como meio de comunicação, estava pre-
sente. A empresa não desejava fazer como outras 
lojas do setor e colocar na vitrine os produtos 
que estavam com giro baixo, ela desejava muito 
mais que isso, e de acordo com MEISLER (2017, 

p.224) ‘’Então, que tal se as nossas, em vez de 
exibir produtos, propusesse diálogo com nosso 
consumidores? E se elas estimulassem os cinco 
sentidos e não somente a visão?’’ E assim foi a 
vitrine na inauguração da primeira loja Reser-
va, com apenas um manequim, muitas caixas de 
som, e um fone de ouvido pendurado do lado de 
fora da vitrine, com a frase: ‘’Feche os olhos, es-
cute e dance’’ a mesma foi um sucesso. De acordo 
com MEISLER (2017, p.225)  ‘’Foi uma festa. As 
pessoas paravam para escutar um som e dança-
vam sozinhas ou com nosso time, que saía da loja 
para interagir com elas.’’ Desde então, as vitrines 
das lojas da Reserva vem impressionando a cada 
ano. Em Janeiro de 2015 a empresa literalmente 
virou de cabeça para baixo a vitrine, manequins, 
fachada, e até mesmo um carro estacionado na 
frente da loja, para divulgação de uma liquidação 
com o tema ‘’efeito liquidação Reserva’’.

A marca também acredita no diálogo através 
das roupas e utiliza de suas coleções para expor 
sua opinião sobre problemas sociais e dialoga 
com seus consumidores sobre assuntos que de 
acordo com a marca deveriam ser debatidos. 
‘’Para mim, a roupa é uma mídia, como uma re-
vista ou um jornal, pela qual me permito propor 
diálogo com nossos consumidores’’ (MEISLER, 
p.63). A marca já vem se comunicando com seus 
consumidores dessa forma a anos, como pode-
mos ver em alguma de suas campanhas: Em 
2011, a empresa lançou a campanha Decadence 
Avec Elegance em português: Decadência Ele-
gante Avec onde usa uma sátira bem-humorada 
para falar sobre o apego material e decadência 
das relações humanas. Em 2012 foi vez de falar 
sobre a padronização do comportamento huma-
no e liberdade de expressão, na sua campanha 
Be Yourself but not always the same que em 
português signifi ca: Seja você mesmo, mas nem 
sempre o mesmo. No verão de 2014 a campanha 
foi: Moda, foque! onde buscou dialogar com seus 
consumidores sobre o foco da sociedade no que é 
supérfl uo ao invés do ser humano. No inverno de 
2015 a empresa falou sobre preconceito, na sua 
campanha ‘’Não Julgue’’.

5.4 Experiência Reserva
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A busca por inovação está recorrentemente 
presente quando se fala da Reserva. Com o intui-
to de fazer com que as lojas da marca não fossem 
apenas mais lojas de roupas, e sim pontos de en-
contro, e experiência de consumo. A Reserva dis-
ponibiliza em suas lojas: cerveja, energético, café 
e balas Juquinha tudo gratuitamente e liberados 
para seus clientes. ‘’A venda não era um objetivo 
e sim uma consequência daquela relação frater-
na que mantinham com a marca e com nossos 
times’’ (MEISLER, 2018, p.207).

Algumas lojas de rede já migraram para um 
novos formatos em questão ao espaço físico. A 
Reserva possui lojas que, no mesmo espaço ope-
ram outros negócios que se encaixam com o per-
fi l do seu público consumidor, como: barbearias, 
cafeterias, coworkings. A loja do Rio Sul, conta 
com espaço para vídeo games e uma estamparia 
digital onde outros designers e marcas podem 
imprimir suas camisetas.

5.5 Projetos sociais
‘’É óbvio que o maior responsável pelo bem-

-estar social é o Estado, porque arrecada e vive 
para isso, mas a iniciativa privada e a socieda-
de civil também possuem parcelas signifi cativas 
de responsabilidade nessa equação’’ (MEISLER, 
2017 p. 378)

Em Setembro de 2014 a Reserva lançou o 
projeto social: Reserva Rebeldes com causa, pro-
jeto esse que visa ajudar projetos sociais no pe-
ríodo de um ano, onde a equipe da Reserva con-
tribuir de duas formas, ou com investimento em 
dinheiro ou por meio de voluntariado interno. O 
projeto foi amplamente aceito pelos funcionários 
da Reserva, que de acordo com Meisler (2017, 
p.383) [..] logo percebemos que todos queriam 
apoiar de algum projeto social, mas, por causa 
da loucura da vida, não conseguiam realizar essa 
vontade.

Com a ânsia de fazer mais pela sociedade bra-
sileira, em 20 de maio de 2016 a empresa lançou 
o programa 1P5P, com o intuito de minimizar os 
efeitos da fome no Brasil e combater o desperdí-
cio de comida. A cada peça de roupa vendida na 
Reserva e na Reserva Mini, as mesmas doam 5 
pratos de comida para pessoas que passam fome 

no brasil. Em seus 3 anos de existência, o proje-
to já doou 28 milhões de pratos de comida para 
quem tem fome no país (2019, texto digital). Se-
gundo Meisler, (2017, p.386) ‘’[...] descobrimos 
que um em cada quatro brasileiros não sabe se 
vai ter o que comer hoje, o que totaliza 52 mi-
lhões de pessoas; desse total, 7 milhões não vão 
conseguir se alimentar.’’

Em 2017 a empresa comemorou os 5 milhões 
de pratos doados pelo programa 1P5P vinculan-
do um anúncio na Times Square em Nova York 
(Fig. 1):

Além disso a empresa se preocupou em fa-
zer com que seus consumidores tivessem o sen-
timento mais próximo possível da experiência da 
doação desses alimentos, então criou um vídeo 
em realidade virtual onde seus clientes, usando 
óculos conseguem visualizar em primeira pessoa 
as doações sem sair da Reserva.

Em conjunto a arrecadação de pratos de co-
mida com a venda das peças da loja, a empresa 
realizou a Corrida Contra a Fome (Fig. 2) na ci-
dade do Rio de Janeiro, onde obtiveram a parti-
cipação de mais de mil corredores: 

A cada kit de corrida vendido, cinco pratos de comi-
da foram doados. Foram 5 mil pratos de comida em 
uma manhã. A corrida 1P5P não apenas se repetirá 
todos os anos como em breve passará a ser realizada 
em todo o país Meisler, (MEISLER, 2017, p.389)

Figura 1. Anúncio de jornal sobre o anúncio na Times Square.
Fonte: Site O estagiário.
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E em resposta e esse evento, de acordo com 
Meisler (2017, p.389) ‘’Coincidências à parte, 
foram meses de enorme crescimento em fatura-
mento.’’

A Reserva possui em seu site um ‘’contador 
de pratos de comida’’ que se atualiza a cada 15 
minutos trazendo a quantidade de pratos de co-
mida que a empresa já doou até o momento.

 No aniversário de 3 anos de projeto, a 
empresa deu de presente para todos os seus fun-
cionários talheres e jogo americano produzidos 
com sobra de tecido das suas marcas, para que 
os mesmos quando utilizarem o presente, lem-
brem-se de não desperdiçar comida. 

5.5 Transparência
De acordo com Meisler (2017, p.351) Amigo 

que é amigo não tem nada a esconder. Quando 
um cliente efetua uma compra na Reserva, este 
recebe em seu e-mail uma ‘’prestação de contas’’, 
onde aparece os impostos e comissionamentos, 
custo operacional + custo mercadoria e o fatura-
mento da Reserva na compra da mercadoria em 
questão. Outra prática voltada a transparência 
realizada pela empresa está localizada no site da 
mesma, na página ‘’Quem Faz’’, onde apresenta 
seus fornecedores.

Nossa turma rodou o país, visitando, foto-
grafando e entrevistando nossos parceiros para 
que, na página de cada produto no nosso site, os 
clientes pudessem saber detalhes da história e do 
processo de produção daquelas que fazem aque-

Figura 2. Foto Corrida Contra a Fome.
Fonte: Site 30tododia.

Figura 3. Prestação de contas Reserva.
Fonte: Livro Reservas têm asas.

las peças (MEISLER, 2017, p.358).

5.7 Inovação
A ‘’Reserva Ciclo Courier’’ é uma parceria da 

Reserva com empresas de entregas de Bicicleta 
no Rio de Janeiro, onde além de a empresa rea-
lizar a entrega em até três horas, são percorridos 
2.500 quilômetros de bicicleta que fazem com 
que deixe de ser emitidos 350 quilos de CO2 no 
meio ambiente todos os meses. Meisler (2017, 
p.389)

A empresa criou sua primeira loja showroom 
em Fevereiro de 2017, chamada USERESERVA.
COM, onde nela, os clientes encontram todas as 
mercadorias oferecidas pela empresa em seu si-
te, porém, não levam para casa em sacolas, os 
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produtos são enviados diretamente do centro de 
distribuição para a casa do cliente.

5.7.1 Reconhecimentos Reserva
No decorrer desses 15 anos, a Reserva já teve 

muitos reconhecimentos pelo seu modelo de ges-
tão. Em 2014 a empresa recebeu o prêmio Gen-
tleman of the year5, em 2015 a revista americana 
com foco em inovação, Fast Company6 colocou 
a Reserva na lista de empresas mais inovadoras 
do mundo. Em 2016 foram mais três prêmios 
importantes: Homem do ano pela Revista GQ, 
Cariocas do ano da Revista Veja e Profi ssional 
Criativo do Ano pela Associação Brasileira de 
Propaganda. Em 2019 a Reserva fi cou entre as 
22 empresas humanizadas do Brasil ‘’As Empre-
sas Humanizadas estão reinventando as organi-
zações de dentro para fora. Elas criam regras to-
talmente novas, e ajudam a elevar a humanidade 
através da maneira como fazem negócios’’ (2019, 
texto digital).

A marca não apenas recebe prêmio, ela tam-
bém criou o prêmio ‘’Novos Talentos GQ e Reser-
va’’ projeto que todos os anos seleciona dois no-
vos talentos da moda masculina para receberem 
uma mentoria e desenvolver uma coleção junto 
com a Reserva e posteriormente realizar um des-
fi le e a Revista QG Brasil coloca a repercussão na 
capa da sua revista.

6 Reserva, uma marca contemporânea?
Após contextualizar a marca Reserva, as prá-

ticas comunicacionais e de branding por ela ado-
tadas, elencamos as principais práticas anterior-
mente expostas pelos autores e mencionadas pelos 
entrevistados, chegando a quatro grandes pilares 
das marcas na contemporaneidade a ser analisados 
e linkados às práticas realizadas pela marca estu-
dada no presente artigo: posicionamento, propósi-
to, relacionamento e humanização.

Começamos pelo pilar do posicionamento 
que, como vimos anteriormente no referencial 
teórico, item 2.0, marcas que possuem um po-
sicionamento claro conseguem diferenciar-se de 
seus concorrentes, possuem públicos estratégi-
cos e acabam gerando mais valor aos seus acio-
nistas, como acredita Tomiya (2013). A marca 

Reserva não tem medo de se posicionar e isso 
pode ser visto desde as suas coleções até as suas 
redes sociais, em que somente no Instagram pos-
sui mais de 690 mil seguidores. 

A mesma está frequentemente envolvida em 
campanhas e ações em que busca mostrar para 
seus consumidores e amigos o que pensa sobre 
problemas sociais, política, preconceitos, entre 
outros. ‘’No fi m das contas, acredito que acaba-
mos recebendo o rótulo de ‘’rebeldes’’ e ‘’polê-
micos’’ por não necessariamente seguirmos as 
regras do jogo e por falarmos abertamente sobre 
isso (MEISLER, 2017, p.259). Assim, e marca 
possui milhares de seguidores, pessoas que se 
identifi cam com os seus valores e apoiam as suas 
causas. 

Ao se posicionar, e buscar inovar, a marca 
também já foi mal interpretada, como quando 
foi taxada de ‘’machista’’ por alguns usuários de 
redes sociais. A empresa tinha em suas etiquetas, 
embaixo do modo de lavagem, a frase: ‘’Ou peça 
para a sua mãe lavar’’ com o objetivo único de 
homenagear as mães que cuidam das roupas de 
seus fi lhos, porém, após oito anos usando essa 
mesma etiqueta, algumas pessoas interpretaram 
a mesma de forma errônea e negativa, acusando 
a empresa de estar sendo machista e denegrindo 
a imagem da marca. Como forma de explicar o 
mal entendido, a empresa teve de se manifestar 
em sua redes sociais em forma de comunicado. 
Porém, apesar de algumas ‘’dores de cabeça’’ 
que o posicionamento pode ter trazido para a 
companhia, a Reserva cresce exponencialmente 
a cada ano, e passou de dois amigos vendendo 
bermudas na praia, com o valor para investi-
mento de R$6 mil,  para 93 lojas em diferentes 
cidades do brasil, sem nenhum ano de prejuízo, 
com um total de 2 mil colaboradores (2019, texto 
digital). Além disso a empresa apostou na criação 
das marcas: Reserva Mini, Ahlma, Eva, Ofi cina 
Reserva e  Reserva T.T. Burguer, bem recebidas 
pelo público.

Nosso segundo pilar é o propósito, que como 
já vimos anteriormente, no item 6.0 do presente 
artigo, de acordo com Reiman (2013) é uma for-
ça fi nanceira e humanitária, onde empresas im-
pulsionadas por um propósito buscam fazer bem 
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ao mundo e fazem isso com mais frequência. O 
propósito da Reserva é, de acordo com Meisler 
(2017, p.201) ‘’cuidar, emocionar e surpreender 
as pessoas todos os dias.’’ Vemos assim que a em-
presa possui um propósito e o mesmo está muito 
bem resolvido, pois o mesmo nasceu com a Re-
serva, que por muitos anos fez o que acreditava 
sem nunca ter buscado escrever de fato seu pro-
pósito, missão, visão e valores (MEISLER, 2017).

A Reserva também faz parte do Movimento 
Capitalismo Consciente7, o qual defende que as 
empresas lucram a partir da paixão e do propósito. 

Entrando no pilar do relacionamento, veri-
fi camos que a Reserva tem um cuidado especial 
nesse ponto. Como mostrado acima, a mesma 
possui diferentes programas, voltados para se 
relacionar de forma positiva, tanto com seus 
funcionários, quanto com fornecedores e re-
vendedores multimarcas. O cuidado com o re-

lacionamento com seus clientes não poderia ser 
diferente, a mesma se relaciona tanto nas suas 
coleções quanto em suas vitrines, que não dei-
xam dúvidas de que a empresa busca um diálogo 
com seus consumidores.

Para nos aprofundarmos um pouco mais nes-
se tema, e como estamos falando de contempo-
raneidade, não poderíamos deixar de pesquisar 
na internet como a marca se relaciona com seus 
clientes, até mesmo aqueles que tem algo a recla-
mar sobre a empresa, por isso, acessamos o site 
<www.reclameaqui.com.br> (Fig. 4) e buscamos 
a pontuação da empresa em relação às respostas 
sobre as queixas de seus clientes. A nota aponta-
da pela plataforma é 8.6 de 10 e apresenta uma 
porcentagem de 100% das reclamações respon-
didas. Além disso, de acordo com a plataforma, 
77,6% desses clientes voltariam a fazer negócio 
com a marca.

Figura 4. Avaliação da empresa no site Reclame Aqui.
Fonte: Site Reclame Aqui (2019, texto digital)
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Figura 5. Avaliação da empresa no site Love Mondays.
Fonte: Site Love Mondays (2019, texto digital)

O relacionamento com seus colaboradores tam-
bém é levado a sério pela empresa, e de acordo com o 
site Love Mondays (Fig. 5) (www.lovemondays.com.

br), a empresa possui nota 4.09 de 5 em satisfação 
dos funcionários e 88% dos avaliadores recomenda-
riam a Reserva para um amigo (2019, texto digital).
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Como estamos falando de contemporanei-
dade e relacionamento, não poderíamos deixar 
pesquisar sobre a transparência da marca em 
questão, para isso, buscamos a avaliação da Re-
serva no aplicativo Moda Livre (Fig. 6) que tem 
como objetivo ‘’combater o trabalho escravo, na 
promoção do trabalho decente e na defesa de di-
reitos sociais e ambientais’’ (2019, texto digital):

Porém, ao verifi carmos o site da empresa, 
pudemos notar que existe um equívoco na avalia-
ção do aplicativo, pois a mesma tem uma página 
em seu site, chamada ‘’Quem faz’’ espaço desti-
nado a apresentar os fornecedores. O espaço, po-
rém descreve apenas características dos mesmo, 

Figura 6. Avaliação da empresa no aplica� vo Moda Livre.
Fonte: Moda Livre (2019, texto digital)

Figura 7. Delegação Paralímpica na cerimônia de abertura dos jogos no 
Maracana.
Fonte: Yahoo Esportes.

como ano de inauguração, o que cada empresa 
produz, cidade onde fi ca localizada, entre outros, 
deixando faltar o mais importante, o nome do 
fornecedor, para que o consumidor de fato saiba 
quem fornece as matérias primas da marca.

O último pilar trabalhado é a humanização, 
que tem por defi nição: ‘’Ação ou efeito de huma-
nizar ou humanizar-se; tornar-se mais sociável, 
gentil ou amável’’ (DICIONÁRIO, 2019, texto di-
gital). A humanização na Reserva vai muito além 
dos prêmios conquistados, ela está presente no 
setor da empresa chamado Fontes Humanas, nos 
inúmeros projetos da marca, como: licença pa-
ternidade, cara ou coroa, entre outros. Está nas 
suas peças 3g, no projeto 1P5P que já doou mais 
de 25 milhões de pratos de comida, na sua pro-
dução 95% brasileira, por acreditar que todos os 
brasileiros devemos fazer a sua parte para termos 
um Brasil melhor e nos uniformes desenhados 
em 2016 para a delegação paraolímpica (Fig. 7).

7 Considerações fi nais
No decorrer de estudo, pode-se notar, que 

uma marca na contemporaneidade deve buscar 
o seu espaço perante seus clientes por meio de 
inovações, surpreendendo-os de forma positiva 
constantemente. Deve trabalhar sempre de for-
ma transparente e verdadeira nos seus discur-
sos, pois os clientes hoje não são mais somente 
clientes e sim brand lovers8, e buscarão coerên-
cia entre discurso e ações. Assim, com uma co-
munidade de marca formada, essas pessoas além 
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de clientes se tornam infl uenciadores, que pos-
sivelmente trarão novos cliente para a marca ou 
denigrirão a reputação da mesma para seu ciclo 
social. Pode-se notar também, que marca na con-
temporaneidade não se preocupa somente com 
o relacionamento com seus clientes, muito pelo 
contrário, uma marca bem sucedida  na contem-
poraneidade entende o valor dos seus colabora-
dores, não vendo-os somete como mão de obra, 
mas sim como grandes ferramentas na entrega 
da cultura de marca. Uma marca na contempora-
neidade consegue entender o valor do proposito, 
ela possui um objetivo maior que como resulta-
do engaja funcionários e mostra para seus con-
sumidores que ela trabalha na construção de um 
mundo melhor, e que comprando seus produtos 
ou contratando seus serviços, essas pessoas tam-
bém estão fazendo parte dessa grande revolução.

A Reserva, marca na qual se desenvolveu o 
estudo de caso do presente artigo, não somente 
se comporta como uma marca inovadora e úni-
ca, mas também está criando novos conceitos 
tanto no mundo da moda, como no mundo do 
empreendedorismo, crescendo assim exponen-
cialmente ano após ano, seguindo seu propósito 
de cuidar, emocionar e surpreender as pessoas 
todos os dias.

No decorrer do presente estudo de caso, 
porém, tentamos entrar em contato com a Re-
serva diversas vezes e de diversas formas, utili-
zando plataformas como: Facebook, Instagram, 
Linkedin, Whatsapp e E-mail, porém, nenhuma 
das mensagens enviadas para a empresa foram 
respondidas. O que vem contra o seu proposito. 
Ainda, em seu livro (2017, p. 436) Meisler diz: 

O sucesso desse livro não será por nós medido pe-
lo quantidade de exemplares que ele venderá, e sim 
pela quantidade de pessoas que inspirará. Por favor, 
não deixe de me contar caso isso aconteça. Meus 
contatos estão aqui embaixo.

Acreditamos que quando a empresa adota 
esse tipo de discurso, a falta de respostas torna o 
contexto frustrante para os envolvidos, podendo 
deixar em jogo toda a credibilidade da marca.

Sendo assim, pode-se concluir que a Reserva 
é uma marca bem estrutura e planejada, o seu 

posicionamento de marca é coeso e ela está bem 
alinhada ao seu proposito, o que a diferencia de 
diversas outras marcas de moda tanto nacionais 
quanto internacionais. Mas a mesma ainda tem 
pontos a serem melhorados, que devem ser olha-
dos com atenção.
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Resumo: 
Atualmente somos bombardeados com dados a ca-
da minuto, estes dados por si só não possuem uma 
defi nição, mas quando organizados de maneira 
correta são capazes de gerar informações pertinen-
tes e quando alinhadas ao valor e objetivos de uma 
organização são fonte de conhecimento. A gestão 
deste conhecimento busca auxiliar as organizações 
e torná-las mais competitivas. Pensando nisso, o 
presente trabalho busca criar um modelo de gestão 
do conhecimento para um Observatório de Bran-
ding aos países latino americanos. Na intervenção 
acerca do problema, para o qual se procura uma 
resposta, a proposta metodológica deste trabalho 
investigou os observatórios de branding/marcas/
marketing existentes no mundo e suas atividades. 
Em seguida realizaram-se entrevistas através de 
videochamadas com trabalhadores de diversos ob-
servatórios da América Latina para conhecer sobre 
a maneira como gestionam o conhecimento, para 
então, após compreender como funcionam obser-
vatórios de diversos temas, poder criar um modelo 
de gestão do conhecimento para o Observatório 
de Branding da América Latina. Observou-se que 
alguns observatórios realizam a gestão do conhe-
cimento de maneira clara e outros acabam reali-
zando atividades sem se dar conta de que realizam 
a gestão. O modelo de gestão do conhecimento 
está baseado nos modelos de Nonaka & Takeuchi 
(2008) e Wiig (1993).  

Palavras-chave: dados; informação; modelo; 
gestão do conhecimento; Observatório de Bran-
ding.

Abstract:
Currently we are bombarded with data every mi-
nute, that data alone does not have a defi nition, 
but when organized correctly they are able to ge-
nerate relevant information and when aligned with 
an organization’s values   and objectives they are a 
source of knowledge. The management of this kno-
wledge seeks to assist as organizations and identify 
them more competitive. With this in mind, the pre-
sent work seeks to create a knowledge management 
model for the Branding Observatory for Latin Ame-
rican countries. In the intervention on the problem, 
for which is the answer to a methodological propo-
sal of this work, investigate the brands / brands / 
marketing observatories existing in the world and 
their activities. Then, carry out interviews through 
video calls with workers from diff erent observers in 
Latin America to learn a way to manage knowled-
ge, then, after using how to observe observers on 
diff erent topics, create a knowledge management 
model for the Observatory Branding in Latin Ame-
rica. Note that some observatories perform know-
ledge management in a clear way and others end up 
performing activities without the account that they 
perform the management. The knowledge mana-
gement model is based on the models of Nonaka 
and Takeuchi (2008) and Wiig (1993).

Keywords: data; information; management mo-
del of knowledge; Brand Observatory.
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Resumén: 
Actualmente estamos bombardeados con datos 
cada minuto, estos datos por sí solos no tienen 
una defi nición, pero cuando se organizan cor-
rectamente son capaces de generar información 
relevante y cuando se alinean con los valores y 
objetivos de una organización son una fuente de 
conocimiento. La gestión de este conocimiento 
busca ayudar como organizaciones e identifi -
carlas más competitivas. Con esto en mente, el 
presente trabajo busca crear un modelo de ges-
tión del conocimiento para el Observatorio de 
Marca para los países de América Latina. En la 
intervención sobre el problema, para lo cual es la 
respuesta a una propuesta metodológica de este 
trabajo, investiga las marcas / marcas / observa-
torios de marketing existentes en el mundo y sus 
actividades. Luego, realice entrevistas a través 
de videollamadas con trabajadores de diferentes 
observadores en América Latina para aprender 
una forma de administrar el conocimiento, lue-
go, después de usar cómo observar a los obser-
vadores sobre diferentes temas, cree un modelo 
de gestión del conocimiento para el Observato-
rio Branding en América Latina. Tenga en cuenta 
que algunos observatorios realizan la gestión del 
conocimiento de una manera clara y otros termi-
nan realizando actividades sin la cuenta de que 
realizan la gestión. El modelo de gestión del co-
nocimiento se basa en los modelos de Nonaka y 
Takeuchi (2008) y Wiig (1993).

Palabras-clave: datos; información; modelo 
gestión del conocimiento; Observatorio de Mar-
ca.

Résumé:
Actuellement, nous sommes bombardés de don-
nées chaque minute, ces données seules n’ont 
pas de défi nition, mais lorsqu’elles sont correc-
tement organisées, elles sont capables de géné-
rer des informations pertinentes et lorsqu’elles 
sont alignées sur la valeur et les objectifs d’une 
organisation, elles sont une source de connais-
sances. La gestion de ces connaissances vise à 
aider les organisations et à les rendre plus com-
pétitives. Dans cet esprit, cet article cherche à 
créer un modèle de gestion des connaissances 
pour un observatoire de l’image de marque pour 
les pays d’Amérique latine. Dans l’intervention 
sur le problème, pour laquelle une réponse est 
recherchée, la proposition méthodologique de 
ce travail a enquêté sur les observatoires de 
marque / marques / marketing existants dans 
le monde et leurs activités. Ensuite, des entre-
tiens ont été menés par le biais d’appels vidéo 
avec des travailleurs de diff érents observatoires 
d’Amérique latine pour en apprendre davantage 
sur la façon dont ils gèrent les connaissances, 
afi n, après avoir compris le fonctionnement des 
observatoires sur diff érents thèmes, de pouvoir 
créer un modèle de gestion des connaissances 
pour l’observatoire. Image de marque en Amé-
rique latine. Il a été observé que certains ob-
servatoires eff ectuent clairement la gestion des 
connaissances et que d’autres fi nissent par me-
ner des activités sans se rendre compte qu’ils 
eff ectuent la gestion. Le modèle de gestion des 
connaissances est basé sur les modèles de No-
naka & Takeuchi (2008) et Wiig (1993).

Mots-clés: les données; l’information; modèle 
de gestion des connaissances; Observatoire de la 
marque.
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Introdução 
No contexto atual somos bombardeados de 

dados a cada minuto e em todos os lugares, estes 
dados por si só não possuem uma defi nição, mas 
quando organizados de maneira correta são ca-
pazes de gerar informações pertinentes, estas, 
alinhadas ao valor e objetivos de uma organiza-
ção são fonte de conhecimento.  

Atualmente são gerados tantos dados que 
tornou-se necessário saber organizá-los em 
uma base de conhecimento e disponibilizar 
apenas as informações pertinentes. Na litera-
tura aparecem diversos modelos de gestão do 
conhecimento para organizações,  porém, con-
forme uma pesquisa realizada pela investigado-
ra na internet, não foi encontrado um modelo 
de gestão do conhecimento para observatórios. 
Para a correta utilização da informação investi-
gada, considera-se necessário sistematizar este 
conhecimento, a sistematização do conheci-
mento é conhecida como a gestão do conheci-
mento, onde algumas perguntas devem ser res-
pondidas: como e quem compila a informação? 
O que é feito com esta informação compilada? 
Como deve ser realizada a transferência desta 
informação? Com que frequência se transfere?  
Que ferramentas serão utilizadas para transfe-
rir conhecimento? Davenport e Prusak (2001) 
afi rmam que uma organização não é capaz de 
organizar a si mesma, sem o conhecimento. 
Diante dessa situação, o problema desta inves-
tigação se sintetiza na seguinte pergunta: Como 
deve ser o modelo de gestão do conhecimento de 
um Observatório de Branding? 

Nesta investigação, o objetivo geral é elabo-
rar um modelo de gestão do conhecimento para 
um Observatório de Branding na América Lati-
na. Os objetivos específi cos são: 1) Descrever os 
observatórios de branding/marcas existentes 
no mundo. 2) Conhecer se os observatórios em 
geral gestionam o conhecimento e relatar como 
realizam tal atividade. 3) Desenhar um modelo 
de gestão do conhecimento para um Observató-
rio de Branding. 

Marco Referencial 
Para compreender a gestão do conhecimen-

to e a sua importância, considera-se relevante 
explicar cada termo: dados, informação e conhe-
cimento, esclarecendo o caminho que percorre 
um dado até se transformar em conhecimento. 
Os termos dados, informação e conhecimento, 
muitas vezes podem ser confundidos ou utili-
zados como sinônimos (Araújo, 2019). Em se-
guida serão apresentados os modelos de gestão 
do conhecimento, e uma breve explicação dos 
termos que são abordados nesta investigação: 
observatório, marcas, marketing e branding.

As defi nições mais comuns de grandes au-
tores como Spek & Spijkervet, Davenport, Pru-
sak, Quigley & Debons (conforme citou Amaral, 
2018), falam sobre “dados” e indicam que são 
símbolos sem interpretação, observações, fatos 
ou algum texto que não corresponde a um pro-
blema em particular. As defi nições de “informa-
ção”, segundo os mesmos autores, indicam que 
são dados que, neste momento, possuem algum 
signifi cado ou relevância, um texto que responde 
algumas questões. Os autores defi nem o termo 
“conhecimento”, referenciando a experiência de 
indivíduos, de textos que respondem a perguntas 
e capacidades que possuem um signifi cado.  

Como é possível notar, cada um destes ter-
mos possui uma relação entre si, ao ter um dado 
em mãos e analisá-lo, passa a ser uma informa-
ção, que no meio empresarial é de fundamental 
importância para a tomada de decisões, ao ana-
lisar essa informação e assim poder responder a 
questões importantes e ter um signifi cado, pas-
sa a ser um conhecimento (Araújo, 2019). Desta 
forma o conhecimento é “[...] a derivação da in-
formação como esta, dos dados” (Araújo, 2019). 
Pode-se defi nir  ‘conhecimento’ como a soma de 
experiências que viveu ou vive uma pessoa ou 
organização (de Alvarenga Neto, 2005), algo 
que só existe na mente humana (de Alvarenga 
Neto, 2008). Para Drucker (2002), não pode 
ser doado nem herdado, de modo que cada in-
divíduo deve adquirir seu próprio conhecimen-
to, considerando, ainda, que todos partem de 
um nível zero de conhecimento. Para Fidalgo 
(2012), “o conhecimento é uma vantagem com-
petitiva”, uma afi rmativa compartilhada por ou-
tros autores. Fidalgo (2012) cita Sveiby ao dizer 
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que o conhecimento é um produto que pode ser 
produzido pela mente humana a partir de qual-
quer situação, e quando são compartilhados, 
se duplicam. Os autores Barbosa, Cavalcanti & 
Ferreira (s.d) complementam afi rmando que o 
conhecimento é uma fonte de poder, pois possi-
bilita o domínio de uma verdade. 

Pode-se dizer ainda que a criação do co-
nhecimento está dividido em duas etapas, 
sendo elas: o conhecimento tácito e o conhe-
cimento explícito. O conhecimento explícito 
pode ser facilmente transmitido e “[...]pode 
ser expresso em palavras, números ou sons, 
e compartilhado na forma de dados, fórmulas 
científicas, recursos visuais, tas de áudio, es-
pecificações de produtos e manuais” (Nonaka 
& Takeuchi, 2008, p. 19). O conhecimento tá-
cito nem sempre é visível e às vezes não pode 
ser explicável “[...] é altamente pessoal e di-
fícil de formalizar, tornando-se de comunica-
ção e compartilhamento dificultoso” (Nonaka 
& Takeuchi, 2008, p. 19), e está associado à 
experiência e prática vivida por cada indiví-
duo. Ainda que parecem ser opostos, Nonaka e 
Takeuchi (2008) mencionam que é a interação 
entre o conhecimento explícito e tácito que ge-
ra o conhecimento, sendo a união dos mesmos 
a essência do conhecimento (Bohn, 2017). Para 
os autores Rodrigues e Silveira (2012) e Vian-
na, Gauthier, Andrade, Costa, Schutz (2017) a 
gestão do conhecimento busca um aperfeiçoa-
mento do desempenho organizacional através 
do conhecimento tácito e conhecimento explí-
cito, que tem como resultado, alcançar as me-
tas e os objetivos propostos por cada organi-
zação. Segundo Dalkir (2005) conforme citado 
por Bohn (2017, pág 66) “uma boa definição 
de GC incorpora tanto a captura e armazena-
mento da perspectiva do conhecimento, como 
a valorização dos ativos intelectuais”

O termo “observatório”, desde a evolução 
humana, sempre se relacionou com a obser-
vação dos fenômenos astronômicos e astro-
lógicos, porém, com a guerra e os confrontos 
vividos antes e depois do século XX na Europa 
deram início a uma nova implementação de ob-
servatórios. Com temas relacionados à guerra 

e a paz, na década de sessenta, surgiram várias 
tecnologias e metodologias de investigação, o 
que deu início a criação de novos observatórios 
de investigação de fenômenos (Rueda-Puya-
na, Morantes-Avedaño e Calderón-Calderón, 
2015). Para os autores Rueda-Puyana, Mo-
rantes-Avedaño e Calderón-Calderón (2015), 
os observatórios adiantam processos de ob-
servação, análises e teorizações de realidades, 
os mesmos servem como ferramenta útil para 
estruturar diagnósticos, informes científicos 
e documentos analíticos. Husillos (como se 
citou em Angulo Marcial, 2009) afirma que 
observatório é um lugar apropriado para fazer 
tais observações e produzir conhecimentos. 
Téllez e Rodríguez (2014) incrementam que os 
observatórios são unidades de trabalho, que se 
dedicam a observar, compreender e analisar 
o comportamento de diversos fenômenos que 
se apresentam na sociedade (p 112), afirmam 
que um observatório tem duas funções prin-
cipais, a de investigar e a de divulgar, por se-
rem parceiras perfeitas de universidades e de 
ecossistemas científicos, onde cumprem com 
as funções de docência, investigação e exten-
são, também se pode fazer associações com o 
governo, para comunicar a situar a geração de 
política pública. 

Segundo Téllez e Rodríguez (2014) um ob-
servatório deve apresentar seu trabalho para a 
sociedade, para que ela analise e utilize, bem 
como no trabalho de investigação onde o ob-
servatório deve analisar dados, criar base de 
dados, definir metodologias pertinentes e es-
tratégicas para codificar e classificar os dados 
obtidos. Para os autores Conill e Fernandes 
(2011) as principais atividades de um observa-
tório são: coleta de dados, investigação, moni-
toramento e análises, disseminação da infor-
mação (maior parte em formato eletrônico).

O Observatório IPEA de Gestão do Conhe-
cimento (s.d) apresentam algumas ferramen-
tas que um observatório deve ter e que servem 
para dar suporte a gestão do conhecimento: 

• Portal, intranet: uma página web que 
possui interação com os sistemas corporativos 
e privacidade dos dados. 
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• Blog: uma página web que possui entra-
das, estas podem ser em formato de texto, ima-
gens, fotografias, vídeos, gravação de áudios 
ou um conjunto de todos ou alguns formatos. 
As entradas podem ser publicadas por uma só 
pessoa ou por um grupo de pessoas. 

• Serviço online de redes sociais: a rede 
social é um grupo onde é possível encontrar 
pessoas que compartilham uma área em co-
mum de interesse, criar grupos para facilitar 
a comunicação entre elas e compartilhar con-
teúdo. 

• VOIP - Voice over-Internet Protocol: 
permite a transmissão de sinais de áudio e ví-
deo entre computadores utilizando conexão de 
banda larga e equipamentos de baixo custo. 

• Sistema workflow: é um sistema utiliza-
do para controlar documentos, requisições de 
pagamentos, estatísticas de desempenho de 
funcionários. 

• Gestão de conteúdos: é a “representação 
dos processos de seleção, captura, classifica-
ção, indexação, registro e depuração de infor-
mações. Tipicamente envolve pesquisa contí-
nua dos conteúdos dispostos em instrumentos, 
como base de dados, árvores de conhecimento, 
redes humanas...” (Observatório IPEA de Ges-
tão do Conhecimento, s.d).

• GED - Gestão Eletrônica de Documen-
tos: sistema de gestão de controle, emissão, 
edição, acompanhamento e distribuição de 
documentos.   

• Data Warehouse: é uma ferramenta de 
apoio à gestão do conhecimento que rastreia 
dados com arquitetura hierarquizada disposta 
em bases relacionais, o que permite versatili-
dade ao manipular grandes massas de dados. 

• Data mining: é uma ferramenta de apoio 
à gestão do conhecimento que possui uma alta 
capacidade de associação de termos. 

• CRM - Customer Relationship Mana-
gement: são ferramentas que automatizam o 
contato com os clientes, ajuda a manter um 
bom relacionamento com o cliente, armaze-
nando de forma inteligente informações sobre 
a interação com a empresa. 

• Banco de competências organizacionais: 

espaço onde documentar as fontes de consul-
tas, pessoas e equipes que possuem conheci-
mento em temas específicos. 

• Benchmarking interno e externo: busca 
de melhorias para comparar os processos, pro-
dutos e serviços. 

• Banco de conhecimentos: espaço onde 
documentar o conhecimento organizacional 
sobre processos, serviços e relacionamentos 
com clientes.

• Inteligência competitiva: transformam 
os dados em inteligência, a fim de apoiar a to-
mada de decisões. 

• Brainstorming: um processo dividido 
em divergência (os participantes dão muitas 
ideias, sem críticas) e convergência (os partici-
pantes identificam pontos positivos nas ideias 
anteriores, antes de ver os aspectos negativos). 

Um observatório pode utilizar e criar di-
versas ferramentas, segundo suas necessida-
des,  segundo o tipo de observatório e tema 
central do mesmo.

Na literatura, é possível encontrar diversos 
tipos de observatórios, o autor Husillos (como 
se citou em Angulo Marcial, 2009), identificou 
três tipos, que são:

1) Centro de documentação: é uma espécie 
de biblioteca, onde armazena toda a informa-
ção e documentação do tema de observatório. 

2) Centro de análises de dados: onde re-
colhe, processa e proporciona informação, es-
tuda  para conhecer e compreender do tema, 
tornando-se assim uma ferramenta de ajuda 
na tomada de decisões. 

3) Espaço de informação, intercâmbio e 
colaboração: é o conceito atual de observa-
tório, onde tem a missão de compilar, tratar 
e difundir a informação, conhecer melhor o 
tema, promocionar reflexão e intercâmbio do 
conhecimento. 

A literatura segundo Gregorio (como se ci-
tou em Angulo Marcial, 2009) nos apresenta 
que um observatório deve ter um tema de in-
teresse e sua posição em relação ao tema, bem 
como ter definido uma metodologia. Téllez e 
Rodríguez (2014) agregam que o primeiro ele-
mento que um observatório deve trabalhar em 
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um setor determinado, é ter um fim específico. 
Neste caso, o tema de interesse do obser-

vatório será Branding, por isso, a seguir será 
apresentado um breve resumo começando 
com a explicação do tema marketing, marcas 
e em seguida apresentar o tema em questão, 
branding. 

Para Kotler e Keller (2013, p 3) marketing
é “a identificação e a satisfação das necessida-
des humanas e sociais”, sendo assim, “suprir 
necessidades gerando lucro”. O Marketing é 
uma função organizacional em um conjunto 
de processos para criar, comunicar e entregar 
valor para os clientes e para administrar o re-
lacionamento com os clientes de forma a bene-
ficiar a organização e seus públicos de interes-
se. (AMA, American Marketing Association, 
2004) (Cobra e Brezzo, 2009, p 9).

A marca é “a união de atributos tangíveis e 
intangíveis, simbolizados num logotipo” (Mar-
tins, 2000, p 8), Delgado (2018) apresenta que 
popularmente, a marca é uma representação 
visual, que pode ser um símbolo ou um logo-
tipo, porém, o autor expressa que a marca é 
muito mais que isso, é o significado atribuí-
do coletivamente a essa representação verbal 
(nome) e a representação visual (símbolo). 
Para AMA a marca é “um nome, termo, sinal, 
símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 
mesmos, que pretende identificar os bens e 
serviços” de um vendedor ou vários vendedo-
res e diferenciar da competência (AMA - Ame-
rican Marketing Association, como se citou 
em Tarsiano e Navacinsky, 2004).  

A definição do branding para Wheeler 
(como se citou em Lotti, 2016), é um proces-
so para desenvolver a conscientização e gerar 
mais confiança do cliente, a autora apresen-
ta também que de acordo aos competidores, 
as organizações devem buscar maneiras para 
manter uma interação emocional com os clien-
tes, e assim converter-se insubstituível, sendo 
assim, o branding é gerar valor a uma mar-
ca. Segundo os autores Kreutz e Fernández 
(2009) as novas tendências de branding tem o 
fundamento comum, uma conexão emocional 
profunda com os consumidores. Os autores 

complementam que essas novas tendências de 
branding tentam recriar os espaços e lugares 
perdidos pelas tradicionais formas da publi-
cidade ou marketing, fazendo com que sejam 
compostas por uma nova promessa de consu-
mo, onde se evidenciam as emoções, as quais 
a publicidade hoje tenta e apela, porém, não é 
sempre que alcança. 

Aspectos Metodológicos 
O alcance desta investigação será explo-

ratório, Malhotra (2012), explica que a me-
todologia de investigação exploratória, busca 
averiguar o problema fornecendo informações 
e proximidade do tema. Segundo apresenta o 
autor Sampieri (1998), a investigação explo-
ratória tem um enfoque qualitativo, que pode 
desenvolver perguntas antes, durante e depois 
do processo de coleta de dados, por este mo-
tivo o método utilizado será indutivo, e terá 
como desenho de investigação a teoria funda-
mentada, que segundo Sampieri (2014) tem o 
propósito de desenvolver teorias baseadas em 
dados empíricos. O procedimento a ser usado 
se desenvolve da seguinte maneira: se define 
um ou mais temas relevantes que se deseja in-
vestigar, logo, se estuda em profundidade os 
temas, recoletando os dados relevantes, ana-
lisando, interpretando e avaliando-os (Bernal, 
2010).  A amostra para coleta de informação 
deve ser com expertos no tema (Sampieri 
1998), o autor sugere que a população seja de 
indivíduos que possuem certas características 
similares sobre as que se investiga (Bernal, 
2010), é necessário contar com a opinião de 
expertos no tema que pode ser baseada em pe-
quenas amostras, com o fim de compreender 
o problema e gerar ideias (Malhotra, 2012). 
Para esta investigação a amostra se define em 
trabalhadores de observatórios de diversos te-
mas, que estão situados na América Latina. 

No marco de uma metodologia explorató-
ria qualitativa, o desenho utilizado na investi-
gação foi o que se apresenta na Figura 01.
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Figura 01: Desenho da inves� gação
Fonte: Adaptada de Ríos (2014)

Tratamento e Análises dos Dados
Com relação a técnica mais importante des-

ta investigação, a análise documental, utilizou-
-se um guia de revisão de dados sobre gestão do 
conhecimento em observatórios. Ao realizar a 
análise utilizando a internet e a ferramenta de 
pesquisa, foram encontrados os seguintes obser-
vatórios:  

• Observatorio de Branding (Espanha)
• Observatório de Marcas (Brasil)
• Observatorio Marcas Valencianas (Espa-

nha)
• Observatorio de Marcas (Argentina)
• Observatorio Branded Entertainment (Itá-

lia)
• Lòbservatoire des Marques Positives (Fran-

ça)
Segundo a análise, não foram encontrados 

observatórios com essa mesma descrição nos paí-
ses que possuem o idioma: alemão, inglês e russo. 

Observa-se que os observatórios acima cita-
dos, não possuem a informação em sua página 
web da maneira como gestionam o conhecimen-
to dentro do observatório, não estando claro se os 

mesmos possuem uma gestão estruturada ou não. 
Dentro da metodologia para o desenvolvi-

mento do segundo objetivo específi co que é “co-
nhecer se os observatórios em geral gestionam o 
conhecimento e relatar como realizam tal ativi-
dade”, realizou-se inicialmente uma pesquisa na 
internet com a utilização da ferramenta Google, 
buscando observatórios Latino Americanos com 
os mais diversos segmentos, com a intenção de 
conhecer como organizam o conhecimento nas 
variadas áreas/setores, sendo assim, criou-se 
uma lista de observatórios, estes foram convida-
dos a participarem de uma entrevista online, o 
convite foi realizado através de um e-mail par-
ticular da investigadora, ao e-mail de cada ob-
servatório que estava disponível na página web. 

Foram enviados um total de 55 e-mails, 
destes, 52 e-mails enviados à observatórios lo-
calizados na América Latina e 3 observatórios 
localizados na Espanha (pelo fato de serem ob-
servatórios dos temas de branding ou marcas), 
do total de e-mail enviados, 15 observatórios 
deram retorno, 1 não tinha disponibilidade de 
tempo, 4 observatórios demonstraram interesse 
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em participar, porém não responderam o segundo 
e-mail confi rmando o horário da entrevista. Com 
10 observatórios foi possível realizar a entrevista. 
Os observatórios estão distribuídos nos países: 
Brasil, Colômbia, México e Uruguai. 

Para a entrevista, acudiu-se a um guia de 
perguntas destinada a trabalhadores de obser-
vatórios de diversas áreas situadas na América 
Latina, por este motivo foram criadas dois guias. 
Um guia de perguntas foi escrito em português 
e outro idêntica em espanhol, com o fi m em co-
nhecer se estes observatórios aplicam a gestão 
do conhecimento. As entrevistas foram semies-
truturadas, obtendo uma duração média de 30 
minutos cada. As entrevistas foram agendadas 
com cada observatório através de um e-mail que 
continha uma breve explicação da investigação e 
um convite para colaborar, esta lista de e-mails 
foi criada pela investigadora através de informa-
ção encontrada na internet. Com a ferramenta de 
pesquisa do Google, criando-se uma lista de obser-
vatórios convidados para entrevista com e-mails
de diversos países da América Latina. Todas as 
entrevistas foram gravadas pela investigadora, 
com a ferramenta gratuita disponibilizada na in-
ternet “online voice recorder”, a fi m de que não 
houvesse perda de informações relevantes. 

As entrevistas foram realizadas através de 
ferramentas gratuitas de vídeo ou áudio, como 
WhatsApp e Hangouts.  Alguns observatórios 
não possuíam um tempo para realizar a entre-
vista, por este motivo, responderam às perguntas 
da entrevista de maneira escrita e por e-mail. Fo-
ram aceitas respostas por escrito devido ao fato 
de que não receber a quantidade esperada de re-
tornos dos observatórios.

Os conteúdos obtidos pelas entrevistas que 
foram gravadas, primeiro foram transcritos, em 
seguida realizou-se uma leitura detalhada e cui-
dadosa de todas as respostas, a fi m de ressaltar os 
conteúdos que respondiam de maneira direta as 
perguntas realizadas. A entrevista em análise foi 
do tipo semiestruturada, o que permitiu colocar 
perguntas ao longo da conversação que não esta-
vam previstas na guia e assim elucidar algumas 
respostas da parte entrevistada.

Proposta e modelo de gestão do conheci-
mento para um Observatório de Branding

Segundo Freitas Junior (2003), afi rma que 
um modelo representa aspectos da realidade que 
são relevantes para o pesquisador. Para o desen-
volvimento do modelo de gestão do conhecimen-
to para um Observatório de Branding será usado 
como referência a metodologia espiral SECI de 
Nonaka & Takeuchi e o modelo apresentado por 
Wiig, uma vez que se considera que ambos au-
tores apresentam um conteúdo com estratégias 
muito importantes e que possuem um grande 
valor para a gestão do conhecimento dentro das 
organizações. 

A motivação para a utilização dos modelos 
dos dois autores, deu-se após uma leitura e re-
leitura dos modelos, e a partir destes modelos já 
existentes considera-se que há pequenas lacunas 
nas necessidades organizacionais, mais especi-
fi camente em observatórios, que com a criação 
deste modelo, buscou-se contemplar, a partir 
da junção dos modelos de Nonaka & Takeuchi e 
Wiig, adaptando e direcionando o foco do mode-
lo para um Observatório de Branding.

A seguir, será apresentado o modelo de ges-
tão do conhecimento para um Observatório de 
Branding. 

Modelo
O modelo de gestão do conhecimento em 

questão está desenhado para um Observatório 
de Branding com vinculação universitária, para 
que sempre tenha vinculado investigadores, do-
centes do tema e estagiários, a fi m de que sempre 
esteja atualizando-se e produzindo material aca-
dêmico e materiais valiosos para a comunidade 
em geral.   

O observatório não está ativo, o mesmo es-
tará situado em algum país da América Latina, 
possui como idiomas ofi ciais o português e o es-
panhol. O observatório em questão está estrutu-
rado com os três tipos de observatórios que citou 
o autor Husillos, que são: Centro de Documen-
tação, Centro de Análises de Dados e Espaço de 
Informação, Intercâmbio e Colaboração. Consi-
dera-se estes três tipos de observatórios como as 
três grandes áreas do Observatório de Branding, 
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sendo que as três grandes áreas trabalham jun-
tas e não de maneira individual, neste trabalho, 
continuarão com o nome denominado pelo au-
tor, serão chamadas de “centro”.

Para este modelo, foi escolhido o formato de 
círculo, pelo fato de que ao visualizá-lo, entende-
-se que o Observatório de Branding (que está no 
meio do círculo) é a atividade principal, e os cen-
tros que estão ao seu redor, realizam atividades 
em torno dele e para ele. 

Os centros do Observatório de Branding são 
os atores que executam as atividades para que 
efetivamente, o observatório cumpra com o seu 
papel. Os três centros apresentados pelo autor 
Husillos que estão sendo usados neste trabalho, 
são dependentes ou estão ligados a outro centro. 
Cada centro investiga ou gera informações e co-
nhecimentos que devem ser compartilhados aos 
demais centros, sendo assim, desenvolveu-se o 
modelo de gestão do conhecimento abaixo, onde 
está claro o passo-a-passo a ser executado pelos 
três centros. 

O modelo apresentado está baseado no mo-
delo “SECI” de  Nonaka & Takeuchi (2008), foi 
considerado pertinente incluir mais um modo 
de conversão, além dos que os autores já haviam 
proposto e foi incluído os níveis de internaliza-
ção do conhecimento, tendo como base os níveis 
apresentados pelo autor Wiig (1993), e foi des-

Figura 02 - Estrutura do Observatório de Branding

Figura 03 - Modelo de gestão do conhecimento SEID

considerado o modo de conversão Combinação 
apresentado Nonaka & Takeuchi (2008) pelo 
fato de não fazer parte da ideia do modelo pro-
posto. Desta forma, o modelo abaixo passa a ser 
chamado de “SEID”.

O processo da gestão do conhecimento no 
Observatório de Branding inicia com a Socia-
lização, Externalização, Internalização e Docu-
mentação. 

Socialização: neste modo de conversão os 
colaboradores do observatório realizam um mo-
mento de troca de experiências, segundo as ativi-
dades realizadas durante a semana. Neste modo 
de conversão o conhecimento é tácito, ou seja, o 
tácito é todo o conhecimento aprendido através 
da experiência, por isso, cada colaborador expõe 
a experiência que teve durante a semana, este co-
nhecimento que o colaborador expressa é tácito, e 
podem ser transferidos pela imitação, observação 
dos demais indivíduos e através da prática. Desta 
maneira se está criando e incentivando o conhe-
cimento entre os colaboradores do observatório. 

Externalização: para este modo de conversão 
a conversa é essencial, pois, depois de escutar as 
atividades dos colaboradores, é o momento de 
conversar sobre os temas abordados, os temas 
tomam forma de metáforas, analogias, conceitos, 
hipóteses ou modelos. Neste modo de conversão 
o conhecimento anterior que era tácito se torna 
explícito, porque se conversa sobre o tema, se su-
gere adequações, e após um debate e refl exão, o 
mesmo está claro para todos os colaboradores, e 
já pode ser transferido para as demais pessoas. 
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Sendo assim, todos os colaboradores do obser-
vatório estão inteirados das atividades que estão 
sendo realizadas, e no momento de atender os 
clientes a informação pode ser compartilhada da 
maneira correta.   

Internalização: neste modo de conversão 
os colaboradores colocam em prática o que foi 
aprendido, os autores Nonaka & Takeuchi (2008) 
dizem que está ligado a “aprender fazendo” (p 67), 
neste momento cada colaborador demonstra que 
o tema foi internalizado por ele, e se torna um co-

nhecimento tácito, que é próprio do colaborador, 
pois acredita-se que mesmo que não tenha vivido 
certa experiência, ao ler ou ouvir o relato, pode-
rá se envolver de tal maneira que a experiência 
passa a ser dele. Sendo assim, neste momento, os 
colaboradores farão duplas e terão alguns minu-
tos para conversar com sua dupla e expressar seu 
conhecimento, neste momento também poderá 
acontecer um debate entre as duplas. Após este 
debate em dupla cada colaborador se autoavalia-
-se, seguindo a Tabela 01 abaixo:

Nível Descrição

Principiante Consciente de que o conhecimento existe e como obtê-lo, mas sem capacidade 
de o usar.

Competente Consciente de que o conhecimento existe e como obtê-lo, e com capacidade de o 
usar, recorrendo a ajuda (de pessoas ou documentos).

Especialista Consciente do conhecimento, detém o conhecimento na memória, entende como 
se aplica, sem qualquer ajuda externa.

Mestre Tem um profundo entendimento sobre o tema com plena integração de valores, 
julgamentos, e das consequências do uso desse conhecimento. Está apto para 
transferir o conhecimento.

Tabela 01: Níveis de internalização do conhecimento SEID
Fonte: Adaptado de Fidalgo, 2012 pág 35.

Documentação: o último modo de conver-
são será o momento em que se realizará a do-
cumentação do que foi apresentado e discutido, 
este acontecerá em duas etapas, a primeira etapa 
será a documentação individual, cada colabora-
dor deverá realizar um resumo ou mapa mental 
do tema ou dos temas apresentados na reunião. 
A segunda etapa será a realização em conjunto 
de uma ata da reunião, onde terá uma conversa 
e será apresentado de maneira breve os temas 
apresentados na reunião e documentado em um 
modelo padrão de atas. 

As quatro etapas mencionadas fazem parte 
do modelo de gestão do conhecimento proposto 

para este Observatório de Branding, que tem co-
mo objetivo compartilhar o conhecimento entre 
colaboradores, gerar debates sobre o tema em 
questão e criar conhecimento a todos os colabo-
radores. Para criar conhecimento é necessário 
ter uma interação contínua (Nonaka & Takeuchi, 
2008, p.69), por este motivo, sugere-se que se-
jam realizadas reuniões semanais com todos os 
colaboradores do observatório, de preferência na 
segunda-feira à tarde, para que sejam apresenta-
das as atividades realizadas na semana anterior. 

A seguir, na Tabela 02 será apresentado um 
modelo de cronograma para a reunião semanal 
dos colaboradores:
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Tabela 02: Modelo de cronograma para reunião semanal
Fonte: Elaborada pela autora.

Dia Tempo 
estimado

Atividade Modo de conversão

Segunda-feira 5 min por 
pessoa

Cada colaborador expõe a experiência que teve 
durante a semana anterior.

Socialização

20 min em total 
para a atividade

Os colaboradores debatem sobre os temas men-
cionados, conversam sobre o tema, sugerem ade-
quações, e após um debate e refl exão, o mesmo 
deve estar claro para todos os colaboradores

Externalização

10 min
a dupla

Os colaboradores farão duplas e terão de 5 a 10 
minutos para conversar com sua dupla e expres-
sar seu conhecimento, neste momento também 
poderá acontecer um debate entre as duplas. 
Após este debate em dupla cada colaborador se 
auto avalia.

Internalização

10 min por 
pessoa

20 min em total 
para a atividade

A primeira etapa será a documentação individu-
al, cada colaborador deverá realizar um resumo 
ou mapa mental do tema ou dos temas apresen-
tados na reunião.

A segunda etapa será a realização em conjunto 
de uma ata da reunião, onde terá uma conver-
sa e será apresentado de maneira breve os temas 
apresentados na reunião e documentado em um 
modelo padrão de atas.

Documentação

O cronograma apresentado tem o intuito de 
orientar a reunião para que esta seja produtiva e 
gere novos conhecimentos aos colaboradores do 
Observatório de Branding. Para que o Observató-
rio de Branding seja um criador de conhecimento, 
este deve ser capaz de criar novos conhecimentos, 
disseminar o conhecimento pelo observatório, 
disseminar o conhecimento à comunidade.  

Para que o Observatório de Branding seja 

capaz de criar novos conhecimentos e disseminá-
-los da melhor maneira à comunidade, criou-se o 
modelo de gestão do Observatório de Branding. 
Na Figura 04 está desenhado o modelo de gestão 
do Observatório de Branding, apresentando suas 
três linhas de trabalho, que são: ser um Centro de 
Documentação, ser um Centro de Análises de Da-
dos e ser um Centro de Informação, Intercâmbio 
e Colaboração.
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Figura 04 - Modelo de gestão do Observatório de Branding.

O observatório está desenhado para acom-
panhar e investigar as empresas que são originá-
rias da América do Sul e Central, bem como em-
presas que são casos de sucesso no mundo, com 
o intuito de compreender como as organizações 
latino americanas ou casos de sucesso de como as 
empresas realizam a gestão da sua marca, como 
se comunicam com seus clientes para gerar um 
vínculo e conseguir a fi delização dos mesmos, 
elaborando materiais ofi ciais do observatório pa-
ra serem disponibilizados principalmente para a 
comunidade pertencente à América Latina e aos 
demais interessados. 

Como mencionado anteriormente, este Ob-
servatório de Branding está dividido em três li-
nhas de atividades que são os Centros, que a se-
guir serão descritas, dando início a explicação do 
modelo que foi apresentado na Figura 04.

• Centro de Documentação; 
A atividade do Centro de Documentação tem 

o objetivo de criar duas base de dados, compi-
lando toda a informação relacionada ao tema 
branding. Uma base de dados será com material 

externo, todo o tipo de material que é encontra-
do, porém, que não tenham sido realizados por 
colaboradores do observatório. Outra base de da-
dos será interna, esta base será um espaço para 
compilar materiais criados pelo próprio observa-
tório ou pelos que nele trabalham.

Na base de dados de material externo, sem-
pre serão armazenados os materiais que tratam 
sobre o assunto branding, estes materiais pode-
rão ser em formato de: vídeos, artigos de revistas, 
artigos científi cos, jornais, livros, teses, periódi-
cos, artigos de blogs, sempre deixando clara a 
origem do material.  

Na base de dados de materiais interna, serão 
armazenados os materiais que foram elaborados 
pelo observatório e pelos colaboradores, poden-
do ser em formato de: artigos científi cos, artigos 
de blogs, revistas e vídeos.

Cada material arquivado, em ambas bases de 
dados, deverá ser analisado pelo Centro de Docu-
mentação e este setor deverá preencher um Do-
cumento de Arquivamento. Este documento será 
arquivado no Centro de Documentação e estará à 
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Figura 05 - Lista de dados e informações do Centro de Análises de Dados

disposição para a busca mais rápida dos documen-
tos, o documento terá quatro tipos de classifi cação: 
por tema, por continente, por país de publicação e 
por formato do documento. Este documento ser-
virá de apoio às pessoas/clientes e colaboradores 
que estão buscando materiais em ambas às bases 
de dados do Observatório de Branding.  

• Centro de Análises de Dados;
A atividade do Centro de Análise de Dados 

tem como objetivo coletar dados e informações 
relacionadas ao branding, através da vigilância 
tecnológica, o trabalho da vigilância tecnológica 
é estar atento a tudo o que acontece na América 
Latina sobre o tema de Branding, e ao mesmo 
tempo o que acontece no mundo, este trabalho é 
como o de um radar, é necessário estar observan-
do todas as atividades ao seu redor, desta forma 
trazendo para o observatório assuntos que estão 
em alta, casos de sucesso, fracassos importan-

tes, estratégias de mercado, logo, estes dados e 
informações são processados e transformados 
em conhecimento, podendo ser científi co ou não 
científi co, estes materiais serão armazenados nas 
bases de dados (interna e externa) do observató-
rio, em seguida este material poderá ser divulga-
do para auxiliar a comunidade ao seu redor na 
sua tomada de decisão. 

Os dados e informações coletadas por este 
Centro diariamente devem permanecer docu-
mentadas na Lista de dados e informações do 
Centro de Análises de Dados (Figura 05) do 
próprio Centro, que podem estar em forma de 
gráfi cos, textos, tabelas, materiais comparativos 
e podcast. 

Ainda assim, os materiais que possuem gran-
de valor, e servem para a base de dados, devem 
ser enviadas ao Centro de Documentação para 
serem processados.

• Centro de Informação, Intercâmbio e Co-
laboração. 

No Centro de Informação, Intercâmbio e Co-
laboração se realiza a transferência dos dados, 
informações e o conhecimento adquirido pelos 
investigadores do observatório e pelo Centro de 
Análise de Dados, também frequentemente rea-
liza a divulgação dos materiais que estão armaze-
nados pelo Centro de Documentação, como uma 
maneira de incentivar a leitura dos documentos 
armazenados. 

A transferência dos materiais pode ser rea-

lizada de maneira digital ou pessoal, que podem 
ser através de congressos, materiais divulgados 
em revistas, manuais, grupos de discussão e se-
minários presenciais e virtuais, reuniões, webi-
nars, podcast, na página web do observatório e 
pelas redes sociais.

O observatório buscará auxiliar e promover 
o desenvolvimento da América Latina no que diz 
respeito ao tema Branding, utilizando o modelo 
de inovação da Tripla Hélice, o qual se refere às 
parcerias entre Governo, Universidades e Em-
presas, onde as três hélices possuem um contato 
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em comum com o Observatório de Branding
e o mesmo prestará o serviço de transferir o 
conhecimento adquirido na mesma proporção 
para as três hélices e ao mesmo tempo, servirá 

como ponte de informação e de conhecimento 
entre as três hélices (Figura 06), sempre bus-
cando a melhoria, desenvolvimento e cresci-
mento da comunidade.

Figura 06 - Observatório de Branding e a Tripla Hélice 

Como foi possível perceber na explicação dos 
três Centros do Observatório de Branding, eles 
realizam atividades únicas, porém, ao mesmo 
tempo se complementam para realizar a função 
de observatório, motivo pelo qual o modelo foi 
desenhado no formato de círculo, por este moti-
vo, o Modelo de Gestão do Conhecimento SEID 
apresentado anteriormente na Figura 03 é um 
processo fundamental para a interação dos três 
Centros, melhor comunicação entre eles e clare-
za nas atividades realizadas.

Ao mesmo tempo, que o Observatório de 
Branding precisa de um modelo de gestão do 
conhecimento para gerar conhecimento e para 
organizá-lo, considera-se importante ter um Mo-
delo de Gestão do Conhecimento de Atividades 
Internas, que seja específi co para as atividades 
realizadas por cada colaborador, com a descri-
ção do passo-a-passo de cada atividade realizada 
pelo Centro, sendo que este documento deverá 

passar por uma revisão semestral ou anual, perí-
odo a ser decidido pelo elaborador do documen-
to. Também terá a opção de realizar atualizações 
quando houver alterações no seu processo. A 
criação e atualização do documento deve ser fei-
ta pelo colaborador que está ligado diretamente 
à atividade, logo, deve passar por uma avaliação 
do coordenador superior.   

A descrição do passo a passo das atividade, 
faz com que as atividades dos colaboradores do 
Observatório de Branding permaneçam e sejam 
de propriedade do observatório, desta maneira, o 
conhecimento tácito (que está na memória do co-
laborador) passa a ser explícito (documentado e 
palpável) e fi ca a disposição dos colaboradores, o 
intuito de escrever o passo-a-passo é para que em 
dado momento que um novo colaborador entrar 
no observatório, este possa ler o documento de 
Gestão do Conhecimento de Atividades Internas 
e consiga realizar a atividade, por isso, quanto 
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mais detalhado o documento estiver, mais com-
preensível será. 

Sugere-se que os materiais estejam disponí-
veis em uma plataforma onde apenas os colabo-
radores tenham acesso, o ideal é que seja uma 
plataforma que prevê a segurança dos materiais, 
visto que terá a descrição passo-a-passo das ati-
vidades, podendo conter informações privadas, 
também, que o acesso aos materiais tenham em 
conta a visualização, segundo os níveis hierár-
quicos.

Considerações fi nais
No presente capítulo, destinado às conclu-

sões resultantes das análises realizadas ao longo 
da presente investigação, entende-se que a ges-
tão do conhecimento é de extrema relevância pa-
ra o êxito das atividades dos observatórios. Neste 
trabalho foi apresentada a defi nição de gestão do 
conhecimento, observatórios, branding e vi-
gilância tecnológica, com o intuito de criar um 
modelo de gestão do conhecimento para um Ob-
servatório de Branding, neste caso, localizado 
na América Latina. Neste período de realização 
do trabalho foram realizadas diversas leituras de 
artigos e livros de autores nacionais e interna-
cionais, investigações através da internet, foram 
elaborados materiais guias para a realização da 
análise documental, criou-se um material para a 
realização da entrevista semiestruturada, 

Para a realização do primeiro objetivo, que 
era descrever os observatórios de branding/
marcas existentes no mundo, realizou-se uma 
investigação através da internet, primeiramente, 
as palavras “observatório de branding/marcas” 
foram traduzidas individualmente para 7 idio-
mas, com a intenção de entrar observatórios no 
mundo através da internet, realizou-se uma bus-
ca com a utilização da ferramenta de pesquisa do 
Google, onde foi possível encontrar novos ob-
servatórios que tratavam da mesma temática, a 
página web de cada observatório encontrado foi 
analisada individualmente, buscando sobre sua 
história, atividades realizadas, e como divulga-
vam os materiais. Foi encontrado apenas um ob-
servatório com o mesmo nome, Observatorio de 
Branding, situado na Espanha.  Já com o nome 

Observatório de Marcas, foram encontrados no 
Brasil, Espanha, Argentina, Itália e França, onde 
cada um deles realiza uma atividade diferente. 
Não encontrei algum observatório que realize as 
atividades da mesma maneira que o observatório 
aqui proposto. Ou então, se algum deles realiza, 
não estava discriminado em sua página web. Se-
gundo a análise, não foram encontrados observa-
tórios com essa mesma descrição nos países que 
possuem o idioma: alemão, inglês e russo.

Para a realização do segundo objetivo es-
pecífi co, que era conhecer se os observatórios 
em geral gestionam o conhecimento adquiri-
do e também o conhecimento interno e de que 
maneira realizam, realizou-se entrevistas, estas 
aconteceram de maneira virtual com pessoas que 
trabalham em observatórios de diversos temas, 
buscou-se realizar as entrevistas com pelo menos 
um observatório de cada país da América Latina, 
porém, muitos deles, não responderam ou não 
tinham disponibilidade de tempo, ainda assim, 
as respostas recebidas serviram para análise e 
para entender como alguns observatórios traba-
lhavam a gestão do conhecimento, como foi ob-
servado nas entrevistas realizadas, nem todos os 
observatórios têm defi nido o modelo de gestão 
do conhecimento, podem estar realizando a ges-
tão porém ser ter formalizado, por exemplo em 
reuniões onde realizam a transferência do conhe-
cimento entre colaboradores porém sem estar 
documentado, quanto a gestão do conhecimento 
interna por não terem arquivado o passo-a-passo 
das atividades de cada colaborador, geralmente 
o conteúdo é explicado ao novo colaborador ou 
a pessoa que tem interesse na atividade, o que 
em alguns momentos pode causar dúvidas para 
seus colaboradores ou a perda de informação pa-
ra a realização de determinadas tarefas. Por este 
motivo, acredita-se que o modelo de gestão do 
conhecimento proposto, pode ser de grande valia 
aos observatórios em geral, podendo sofrer algu-
mas alterações para adaptar-se a necessidade de 
cada observatório. 

Para a realização do terceiro objetivo, que era 
desenhar um modelo de gestão do conhecimento 
para um Observatório de Branding, foi realizado 
o estudo de autores que tratam do tema, então 
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foram escolhidos dois autores para serem a base 
do modelo proposto, considerou-se que as ideias 
apresentadas por cada autor poderiam se com-
plementar, desta forma, foram utilizadas ideias 
de cada um dos modelos propostos com o fi m de 
criar um modelo. 

O modelo de gestão do conhecimento inicia 
apresentando a estrutura do observatório, dei-
xando claro, os três Centros (Centro de Docu-
mentação, Centro de Análises de Dados e Espaço 
de Informação, Intercâmbio e Colaboração), que 
são os pilares do observatório. Estes Centros rea-
lizarão reuniões semanais seguindo o modelo de 
gestão do conhecimento SEID, que tem o intuito 
de socializar informação, externalizar por meio 
de conversas e discussões para internalizá-la, 
neste momento se mede o nível de internalização 
de cada informação socializada, e em seguida do-
cumentar a informação. O modelo apresenta um 
cronograma para realizar as reuniões semanais 
para que seja mais produtiva. 

Apresentou-se o modelo em formato de cír-
culo, pelo fato de os Centros trabalharem unidos 
e para realizar os objetivos e a função do Obser-
vatório de Branding (que foi desenhado no cen-
tro do modelo), em seguida foram defi nidas as 
atividades realizadas por cada Centro e as suas 
ferramentas. Para o Centro de Documentação foi 
desenvolvido um Documento de Arquivamento, 
que serve para a organização do Centro no que 
diz respeito aos documentos arquivados, para fa-
cilitar o acesso a eles. Para o Centro de Análises 
de Dados foi criada uma lista de dados e infor-
mações, que serve para documentar os temas que 
passaram pela vigilância tecnológica. 

Acredita-se que os objetivos específi cos 
propostos neste trabalho foram apresentados 
de maneira clara, bem como foram realizados e 
atendidos no decorrer deste trabalho. Com esta 
investigação verifi cou-se que não existem obser-
vatórios que realizem estudos específi cos sobre 
o branding na América Latina, por este motivo, 
conclui-se que a criação deste observatório na 
América Latina utilizando o modelo de estrutura 
da gestão do conhecimento elaborado no presen-
te trabalho poderá contribuir para fortalecimen-
to das marcas das empresas latino americanas. 

Conclui-se que este modelo poderá servir pa-
ra a organização da gestão do conhecimento para 
o Observatório de Branding da América Latina, 
bem como para outros observatórios, indepen-
dente do tema principal, bastando realizar ajustes.
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Resumo: 
Neste artigo aborda-se a importância do branding
para todas as marcas, incluindo as pertencentes ao 
terceiro setor, além do impacto que ele pode oca-
sionar nas ações fi lantrópicas, podendo inclusive 
garantir sua sobrevivência no mercado com atua-
ção no bem social. Objetiva-se demonstrar a im-
portância da marca, do branding e brand equity
para a captação de recursos para o terceiro setor. 
O artigo reforça a necessidade de estratégias para 
diversos pontos de contato com os clientes, consi-
derando apoiadores, patrocinadores, voluntários e 
público consumidor. Em seu decorrer, são aborda-
dos os conceitos de branding, brand equity e como 
eles podem ser relacionados com o terceiro setor, 
aliados com a realização de eventos para captação 
de recursos. O artigo ainda comprova teorias con-
sagradas sobre os assuntos abordados, por meio 
do estudo de caso com uma campanha do terceiro 
setor, denominada “Dia do Nariz Vermelho”.  

Palavras-chave: branding, terceiro setor, Dia 
do Nariz Vermelho.

Abstract:
This article discusses the importance of branding 
for all brands, including those belonging to the 
third sector, besides the impact that it can have 
on philanthropic actions, and may even guarantee 
the survival of these institutions in the market ac-
ting in the social good. It also reinforces the need 
for strategies at the several points of contact with 
clients, considering supporters, sponsors, volunte-
ers and consumers. The concepts of branding are 
also presented, as well as brand equity and how 
much they can be related to the third sector, allied 
with the holding of fundraising events. In the end, 
it proves consecrated theories on the subjects dis-
cussed, through the case study of a campaign of the 
third sector, denominated Dia do Nariz Vermelho. 
Keywords: Branding. Third Sector. Dia do Nariz 
Vermelho.

Keywords: branding, third sector, Dia do Nariz 
Vermelho.
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Resumén: 
En este artículo se aborda la importancia del bran-
ding para todas las marcas, incluyendo las per-
tenecientes al tercer sector, además del impacto 
que puede ocasionar en las acciones fi lantrópi-
cas, pudiendo incluso garantizar su superviven-
cia en el mercado con actuación en el bien social. 
Se pretende demostrar la importancia de la mar-
ca, del branding y del brand equity para la capta-
ción de recursos para el tercer sector. El artículo 
refuerza la necesidad de estrategias para diver-
sos puntos de contacto con los clientes, conside-
rando apoyadores, patrocinadores, voluntarios y 
público consumidor. En el transcurso, se abor-
dan los conceptos de branding, brand equity y 
cómo ellos pueden ser relacionados con el tercer 
sector, aliados con la realización de eventos para 
captación de recursos. El artículo aún demuestra 
teorías consagradas sobre los temas abordados, 
a través del estudio de caso con una campaña del 
tercer sector, denominada “Día del Nariz Rojo”.

Palabras-clave: branding, Tercer sector, Día 
del Nariz Rojo.

Résumé:
Cet article traite de l’importance de la stratégie 
de marque pour toutes les marques, y compris 
celles appartenant au tiers secteur, ainsi que de 
l’impact qu’elle peut avoir sur les actions philan-
thropiques et peut même garantir sa survie sur 
le marché avec un bien social. Il vise à démon-
trer l’importance de la stratégie de marque, de 
la stratégie de marque et du capital de marque 
pour attirer des fonds vers le tiers secteur. L’ar-
ticle souligne la nécessité de stratégies pour plu-
sieurs points de contact avec les clients, en te-
nant compte des supporters, des sponsors, des 
bénévoles et des consommateurs. Au cours du 
cours, les concepts de marque, de valeur de la 
marque et de la manière dont ils peuvent être 
reliés au troisième secteur, associés à la réali-
sation d’événements destinés à la collecte de 
fonds sont discutés. L’article prouve également 
les théories établies sur les sujets abordés, à tra-
vers l’étude de cas d’une campagne du troisième 
secteur, dénommé ‘Jour du nez rouge’.

Mots-clés: marque, troisième secteur, Red 
Nose Day.

210
ARTIGO



BrandTrends Journal - OUTUBRO/2021
211

Introdução 
A importância do branding em ações socio-

culturais foi o ponto de partida no desenvolvi-
mento deste artigo, que abordou a importância 
do branding não só para pessoas ou empresas, 
mas também para campanhas do terceiro se-
tor. Afi nal,  em meio a tantas ideias criativas no 
mercado, até mesmo os projetos benefi centes 
podem enfrentar difi culdades para engajar pes-
soas, apoiadores e patrocinadores, fatores im-
portantes para a sobrevivência destes projetos.

O branding então pode surgir como uma fer-
ramenta de sustentação dos projetos no merca-
do, uma vez que se torna o responsável por orga-
nizar ações de forma estratégica para transmitir 
aos consumidores o propósito da marca, como 
ela deve ser imposta, comunicada, percebida e o 
impacto emocional a qual ela deve ser atrelada.

Demonstrar um diferencial, ter um propó-
sito claro e um foco de atuação pode fazer toda 
diferença para o sucesso de uma marca, além da 
comunicação, identidade visual, comportamen-
to e relacionamento da mesma. Por isso, este 
projeto de pesquisa analisa qual o possível im-
pacto e importância do branding para campa-
nhas sem fi ns lucrativos, por meio de um estudo 
de caso de campanha existente há sete anos no 
Brasil: o “Dia do Nariz Vermelho”.  

    1 A relação entre marca, branding e 
brand equity  

Ter uma marca bem consolidada e com va-
lor no mercado em que atua, dá-se através de 
uma série de ações que vão desde sua constru-
ção, passando pelo seu gerenciamento e que por 
fi m geram o seu valor. 

1.1 Marca
Segundo defi nição no dicionário da Ame-

rican Marketing Association (AMA, 1995), 
“marca é um nome, termo, design, símbolo ou 
qualquer outro recurso que identifi que o bem 
ou o serviço” e os diferencie dos demais. Em 
complemento a essa defi nição, KELLER e MA-
CHADO (2006, p. 2) ainda ressaltam que, na 
prática, empresários associam marca a mais 
do que somente estes elementos apresentados, 

mas também a uma ideia de representatividade, 
de “algo que criou certo nível de conhecimento, 
reputação e proeminência no mercado”. A par-
tir dessas defi nições, podemos dizer então que 
a marca é a identidade que criamos para um 
produto ou serviço que está no mercado, para 
que este seja diferenciado dos demais quando 
associado, potencializando assim seu poder de 
adesão, seja por meio de suas características fí-
sicas ou emocionais. 

Nosso nome, cabelo, cor da pele, tatuagens, 
como falamos, agimos ou nos vestimos, expres-
sa nossa identidade perante a sociedade e nos 
difere das pessoas à nossa volta; assim como 
as marcas expressam o que são e diferenciam 
produtos ou serviços dos demais existentes. E 
diferenciar-se em um vasto mercado que vem se 
multiplicando, se atualizando e até se reinven-
tando a todo momento, passa a ser algo comple-
xo, mas necessário para alcançar o sucesso e não 
ser apenas mais um em meio a tantos outros.

Para BATEY (2010), foi por meio do bran-
ding, que o signifi cado da palavra ‘marca’ avan-
çou para um nível mais importante do que ape-
nas o visual para reconhecer um produto. Ele 
ressalta que:

Uma marca pode consistir em um único produto ou 
ser composto de vários que se espelham por mui-
tas categorias. Mas no centro existe uma alma, uma 
identidade distintiva que toca no fundo dos con-
sumidores e transcende a representação física em 
termos de forma e produto. Lyson é uma marca; o 
limpador de cozinha bactericida Lyson é o produto. 
(BATEY, 2010, p. 27).

Com o cenário atual na economia digital, 
em que as pessoas estão conectadas constante-
mente, KOTLER (2017) reforça ainda a necessi-
dade da transparência das marcas, para evitar 
falso comprometimento aos consumidores que, 
por sua vez, estão cada vez mais empoderados 
quando levamos em consideração à ascensão 
das mídias digitais que tornaram mais fácil e 
rápido avaliar essas promessas. É preciso uma 
boa gestão da marca para que uma imagem ne-
gativa não seja atrelada a uma marca, fazendo 
com que a mesma saiba se comunicar da melhor 
maneira possível com seus clientes e mantenha 
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uma boa reputação.

1.2 Branding
Se perguntarmos para as pessoas à nos-

sa volta o que para elas difere um produto ou 
serviço dos demais existentes no mercado, a 
resposta provavelmente não será unânime. É 
possível que umas digam sobre a embalagem, 
as cores ou o aroma; outras podem dizer sobre 
a sensação de confiança, de realização ou até 
mesmo alguma outra lembrança. O que por ve-
zes irá determinar essas percepções sobre uma 
marca é como está se trabalhando o branding, 
ou seja, sua gestão da marca. Seguindo esta 
mesma linha de pensamento, HILLER (2012) 
defende a ideia de que é a união de vários ele-
mentos que compõem uma marca. Ele acredi-
ta que o branding é um dos maiores desafios 
empresariais – independente do segmento – e 

ainda reforça que as estratégias devem ser pen-
sadas “como um dos passos mais importantes 
no processo de gestão”.

Nota-se então que o branding é responsá-
vel por organizar ações de forma estratégica 
para transmitir aos consumidores o propósito 
da marca, como ela deve ser imposta, comuni-
cada, percebida e o impacto emocional a qual 
ela deve ser atrelada. Isso é possível através 
do controle de atuação da marca em todos os 
pontos de contato com o cliente, buscando a 
cooperação entre eles para reforçar o posicio-
namento estratégico, assim como em um que-
bra-cabeça, onde todas as peças são importan-
tes para que seja possível apreciar a imagem 
final do jogo. Esses pontos de contato variam 
para cada marca, de acordo com a área de atu-
ação, mas em sua maioria exemplificados na 
imagem a seguir:

Fonte: O Negócio do Varejo (2013) 
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Com o estudo da imagem relacionada, pode-
mos perceber que a relação entre marca e cliente 
é possível através de vários meios de contato, de 
forma direta ou indireta, e que todos eles devem 
conduzir a mente deste cliente ao DNA da marca. 
O gerenciamento das marcas faz-se necessário 
então para atingir exatamente o público deseja-
do, alcançar resultados e gerar valor. Este último, 
por sua vez, apesar de não ser um bem tangível, 
pode chegar a ser o patrimônio mais valioso de 
uma empresa, pessoa ou projeto.

Com isso, muito embora o mercado tenha 
mudanças constantes e esteja cada vez mais 
competitivo, principalmente em relação à evolu-
ção digital, o branding permanece com a fi nali-
dade de consolidar na memória do consumidor 
as marcas e criar identidades únicas para gerar 
brand equity.

1.3 Brand Equity
O brand equity, em português, signifi ca 

“equidade da marca” – ou seja, uma apreciação 
ou julgamento da marca. Pela AMA (1995) seu 
signifi cado é o valor de uma marca, que é identi-
fi cado através do ponto de vista do consumidor 
que possui atitudes relacionadas às suas carac-
terísticas. Neste sentido, podemos perceber que 
o brand equity torna-se então o resultado das 
ações do branding para geração de valor (emo-
cional e/ou monetário) de uma marca, com base 
no que ela provocou na 
mente de seus consu-
midores e no mercado. 

Os autores KEL-
LER e MACHADO 
(2006) acreditam que a 
criação do brand equi-
ty surge da necessida-
de das empresas em 
convencer seus consu-
midores de que exis-
tem diferenças signifi -
cativas entre marcas de 
uma mesma categoria, 
fazendo com que eles 
optem por um produto 
em vez do outro pelo 

valor percebido e não apenas por suas caracte-
rísticas funcionais. Eles ainda complementam:

Esse valor pode ser criado para uma marca de mui-
tas maneiras diferentes. O brand equity fornece um 
denominador comum para interpretar estratégias de 
marketing e avaliar o valor de uma marca. Há mui-
tos modos de divulgar ou explorar uma marca em 
benefício da empresa (isto é, em termos de maiores 
receitas, custos mais baixos, ou ambos) (KELLER e 
MACHADO, 2006, p. 31).

Nessa linha de pensamento, KOTLER (2017) 
ressalta que é imprescindível um posicionamen-
to transparente e coeso, juntamente com uma 
diferenciação autêntica que sustente este posi-
cionamento, na criação do valor de uma marca. 

Com isso, percebemos a importância do 
brand equity, pois é ele quem trará uma série 
de benefícios para as marcas. É através desse 
valor gerado que uma marca adquire vantagens 
competitivas com relação aos concorrentes de 
mercado, como possibilidade de lançar tendên-
cias e inovações, fl exibilidade para arriscar em 
tomada de decisões estratégicas e possibilidade 
de atribuir valor monetário – independente das 
características tangíveis ou funcionais, quando 
comparado aos concorrentes.

A imagem abaixo resume um pouco a estru-
tura que deve ser considerada antes, durante e 
após o lançamento de um novo produto ou servi-
ço no mercado:

Fonte: próprio autor.
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A empresa ou indivíduo que deseja então al-
cançar o sucesso de seu projeto, considerando um 
mercado vasto e competitivo, deve incluir em seu 
planejamento uma estratégia que sustente o po-
sicionamento da marca. O branding será respon-
sável pela gestão do posicionamento em todos os 
pontos de contato, gerando brand equity, para que 
se complementem assim como demonstrado na 
imagem anterior. Esse plano pode ser adotado em 
qualquer segmento do mercado para obtenção de 
resultados positivos, seja para fi ns comerciais, cul-
turais, acadêmicos, esportivos ou sociais.

2. Branding e captação de recursos para o 
terceiro setor

Instituições sem fi ns lucrativos estão distri-
buídas por todo país e pelo mundo para lutar por 
diversas causas. Esses inúmeros projetos possuem 
o intuito de promover ações humanitárias em prol 
da saúde de uma população, proteção animal, com-
bate a violência, incentivo à cultura e à educação, 
entre outras tantas possibilidades.

2.1 O terceiro setor
No mercado existem três setores: o primeiro – 

empresarial, o segundo – estatal, e o terceiro setor, 
que segundo ROCHA (2003) são:

(...)  entes privados, não vinculados à organização cen-
tralizada ou descentralizada da Administração Pública, 
que não almejam entre seus objetivos sociais o lucro e 
que prestam serviços em áreas de relevante interesse 
social e público. 

O terceiro setor ampara, de forma não lucrati-
va e não governamental, as necessidades da popu-
lação, de modo que garanta seus direitos sociais. 
Nesse setor, podemos considerar por exemplo os 
sindicatos (direitos trabalhistas), as organizações 
esportivas (direito ao esporte), as associações cul-
turais (direito à cultura) ou mesmo grupos comu-
nitários (direitos sociais). 

Quando comparados a outros tipos de or-
ganizações, VECCHIA (2018) acredita que a 
principal característica que deve ser conside-
rada ao analisar as organizações do terceiro se-
tor, é o fato de se originar por meio de pessoas 
com um desejo em comum, para realizarem 
juntas um bem maior, em busca de soluções de 
problemáticas na sociedade. Com isso, nota-se 
que a autora reforça que há um papel interme-
diário que é desempenhado pelas organizações 
desse setor. São elas que proporcionam algum 
tipo de serviço para a sociedade, mas que por 
outro lado que possuem a responsabilidade de 
angariar fundos para viabilização de seus pro-
jetos. Essas fontes de financiamento podem ser 
oriundas do setor público, privado e de doa-
ções de pessoas físicas.

Com base nesses pensamentos, podemos con-
siderar que as entidades do terceiro setor devem 
se portar da mesma forma que as entidades do 
setor privado, para tirar seus projetos do papel. 
Neste sentido, as imagens abaixo nos auxiliam a 
comparar ambas e identifi car as semelhanças:
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Fonte: próprio autor

Podemos considerar então que o branding
e a comunicação também devem ser pondera-
dos para as marcas do terceiro setor, para que as 
mesmas consigam sua colocação no mercado e 
seu diferencial estabelecido entre outras entida-
des do mesmo setor. Este fator poderá ser deter-
minante para a viabilização dos projetos.

2.2 Branding no terceiro setor
Desenvolver um trabalho idôneo e impor-

tante para a sociedade pode não ser o sufi ciente; 
a instituição precisa ser reconhecida dessa for-
ma para permanecer realizando e/ou produzin-
do seus produtos e serviços à comunidade. Ter 
um propósito bem delimitado e utilizar estraté-
gias de marketing para gerenciar a marca pode 
ser fundamental e decisivo na sobrevivência de 
entidades do terceiro setor.

Reconhecimento, crescimento e expansão, 
em qualquer um dos setores, requer um traba-
lho persistente, inteligente e estratégico. Em 

complemento, utilizando-se da melhor manei-
ra possível da comunicação para destacar suas 
fortalezas em um mercado competitivo. Para as 
instituições do terceiro setor, faz-se necessário o 
gerenciamento da marca com intuito de ter um 
bom relacionamento com os parceiros e patroci-
nadores, engajamento do público interno (volun-
tários e colaboradores) e a sociedade.

Segundo ZEPPELINI (2011), dirigentes de 
organizações do terceiro setor não podem se es-
quecer que “somente vocação, expertise e per-
severança não são condições sufi cientes para 
perenidade de um trabalho social consistente”. 
É necessário ter não só conhecimentos de mer-
cado, tecnologia, administração e fi nanças, para 
controle e gestão da instituição, mas também co-
nhecimentos e planejamento de marketing para 

(...) darem visibilidade às causas que escolheram de-
fender e, em especial, à construção e solidifi cação de 
marcas sociais conhecidas e respeitadas, para desper-
tarem interesse de governos, empresas e, também, da 
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própria sociedade em apoiá-las. Afi nal, quem não é 
visto não é lembrado (ZEPPELINI, 2011, p. 47).

Considerando que todas as instituições do 
terceiro setor realizam um trabalho focado no 
amparo das necessidades de uma determinada 
comunidade, e realizam suas atividades sem fi ns 
lucrativos, o bem social será considerado seu 
produto. E, assim como nos outros setores, as 
marcas do terceiro setor também necessitam de 
um propósito que sustente sua promessa, e seja 
o alicerce das estratégias de branding e geração 
do brand equity. Para MENESES (2013), o pro-
pósito de uma marca não só estabelece o posi-
cionamento, como também defi ne e mantém os 
vínculos emocionais entre a marca e as pessoas. 
Esses vínculos ainda possibilitam que as carac-
terísticas da marca se sobressaiam e fazem com 
que haja a interação por meio de valores seme-
lhantes identifi cados entre si. 

Umas das estratégias de branding que po-
dem ser utilizadas pelas instituições do terceiro 
setor, para conseguirem expor seu propósito e 
ter certa aproximação com o público desejado, 
são os eventos. É participando dos eventos que 
este público almejado poderá identifi car valores 
semelhantes entre si, manter vínculos e ainda 
propagar a marca para seu círculo de relaciona-
mento (família, amigos, clientes, colaboradores, 
entre outros).

2.3 Eventos como ferramenta de branding 
e captação de recursos

Diante de um universo cada vez mais digital, 
devido aos avanços da tecnologia, poderia-se es-
perar que cada vez menos as pessoas promoves-
sem e participassem de eventos. Porém, o cenário 
pode ser completamente inverso, considerando 
as necessidades da sociedade e que as tecnolo-
gias podem ser usadas inclusive a seu favor. 

Com proveniência na Europa e América do 
Norte, ZITTA (2011) defi ne o termo evento co-
mo “um acontecimento onde se reúnem diversas 
pessoas com os mesmos objetivos e propósitos 
sobre uma atividade, tema ou assunto”. A autora 
ainda complementa seu pensamento conside-
rando também as “reuniões onde pessoas vão 

discutir interesses em comum”. Sendo assim, 
mesmo com o ambiente digital, devemos então 
considerar a necessidade de comunicação e inte-
ração entre as pessoas, com diversas fi nalidades.

O mercado de eventos está inserido no setor 
do turismo, podendo estar presente em vários 
segmentos, como corporativo, lazer e entreteni-
mento, saúde, acadêmicos e científi cos, esporti-
vos, sociais, culturais, entre diversos outros. Na 
visão de ROGERS e MARTINS (2011), apesar de 
a necessidade das pessoas em se reunir e conver-
sar ter sua origem desde os primórdios da civili-
zação, o termo Indústria de Eventos começou a 
ser utilizado apenas na segunda metade do sécu-
lo XX, caracterizando um termo muito recente. 
Trata-se de uma indústria internacional e que 
no Brasil permanece em constante crescimento. 
Representou 4,32% do PIB brasileiro, movimen-
tando cerca de R$ 209,2 bilhões, em 2013, contra 
apenas R$ 37 bilhões em 2002, segundo dados 
da EXAME (2018), através de pesquisas realiza-
das pelo Sebrae Nacional e Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos (ABEOC), com mais de 
2,7 mil empresas do setor.

Ainda segundo ROGERS e MARTINS (2011) 
e desmistifi cando uma possível percepção anti-
quada de que eventos são voltados apenas para 
o social, como festas e celebrações, o mercado 
corporativo tem percebido muito mais o valor 
e potencial dos negócios inseridos nos eventos 
durante fi nal dos anos 80 e início dos anos 90 e 
encarando o mesmo como ferramenta oportuna 
para o marketing.

2.3.1 Relação entre branding e os eventos
Conforme apresentado na fi gura 1 deste ar-

tigo, os eventos fazem parte dos pontos de con-
tato de uma empresa com seus clientes. É tam-
bém por meio deles que há a possibilidade de 
relacionamento antes, durante e depois de suas 
vendas, podendo ser utilizados como ferramenta 
para diversas outras estratégias de marketing e 
comunicação.

Acredita FORTES (2011) que os eventos 
ocorrem como estratégia de comunicação para 
despertar interesse no público-alvo e potenciali-
zar negócios, atuando com investimentos seme-
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lhantes ou até maiores que os canais tradicionais 
de publicidade e propaganda, e assumindo atri-
buições como transformadores de imagem insti-
tucional. Para ele, apesar da visão diferenciada 
dos eventos, entre autores e profi ssionais, todos 
concordam que eles são “úteis para um núme-
ro muito maior de situações do que se costuma 
acreditar. É justamente isso que faz deles uma 
atividade em crescimento em empresas”, con-
siderando todos os portes e em todas as áreas 
de negócio. Ele ainda defende a ideia de que os 
eventos constituem a mais nova “mídia” atuante 
no mercado.

Com possibilidades que vão desde organi-
zar um evento, ou até mesmo participar de um 
evento promovido por outra instituição do se-
tor, os eventos deveriam estar alinhados com o 
branding, em todos os aspectos, por se tratar de 
um momento único e oportuno para uma expe-
riência de sucesso com a marca, segundo artigo 
de MUNIS (2015) sobre o tema. O autor acredita 
que a organização ou participação independe do 
porte do evento, desde que esteja conveniente 
ao propósito da marca, considerando todos os 
pontos de contato, além de imerso na fi nalidade 
de proporcionar uma experiência positiva. Ele 
reforça, assim como FORTES (2011), que “Bran-
ding associado à ferramenta ‘Eventos’ fortalece a 
relação com o público e inova o conceito de ges-
tão de eventos”. E, além de transmitir ao públi-
co envolvido a essência de uma marca, o evento 
ainda pode servir como ferramenta para subsi-
diar projetos do terceiro setor, trazendo mais um 
benefício para as entidades viabilizarem ações, 
enquanto mantêm relacionamento e estreito 
contatos com seus mantenedores.

2.3.2 Eventos para captação de recursos 
para o terceiro setor

Diversas atividades podem ser desenvolvidas 
pelas instituições do terceiro setor para angariar 
recursos para realização de seus trabalhos, sen-
do eventos uma delas. Promover ou participar de 
eventos pode signifi car um contato mais próximo 
e a chance de fazer com que o público capte o 
seu propósito, e expresse uma emoção que fi que 
como um registro e possa provocar vínculos mais 

duradouros.
Segundo o Observatório do Terceiro Setor, 

por meio da visão de OLIVEIRA (2017), mesmo 
que aparente ter mais custos do que retorno, um 
evento pode virar uma apresentação para quem 
deseja ser voluntário, por exemplo, mas não co-
nhecia a instituição, por exemplo. Os eventos, ain-
da segundo a autora, podem ser desde um show 
musical, feira gastronômica ou bazar; que envol-
vam os assistidos da organização ou para arreca-
dar fundos, são sempre uma boa ferramenta para 
viabilizar ou manter os trabalhos já realizados.

Um evento pode proporcionar diversas opor-
tunidades para os agentes do terceiro setor, como 
captação de mailing para contatos futuros, rela-
cionamento e fi delização dos mantenedores atu-
ais, retomada de contato com os antigos e aproxi-
mação com novos possíveis parceiros, facilitar o 
contato e transmitir seu propósito, entre muitas 
outras. E todas elas possuem o mesmo objetivo 
em comum, seja direta ou indiretamente: a cap-
tação de recursos para sobrevivência e expansão 
das instituições do terceiro setor, alinhadas a 
uma boa estratégia de contato com público-alvo, 
por meio do branding.

3. Estudo de Caso – Dia do Nariz Vermelho
Em meio a tantas iniciativas no mercado de 

eventos e do terceiro setor, mostrar que existe 
um diferencial em seu projeto e ajustar contra-
partidas para todos os participantes pode ser um 
grande desafi o. E foi pensando nisso que surgiu 
a campanha “Dia do Nariz Vermelho”, idealizada 
por Rodrigo da Paixão e Thais Martarelli, autora 
deste artigo. 

3.1 Histórico da campanha
A campanha em questão é uma iniciativa 

que busca promover cultura para a sociedade por 
meio de ações que benefi ciam instituições fi lan-
trópicas. A ideia surgiu inspirada na campanha 
mundial com nome homônimo Red Nose Day, 
que produz ações e programas de TV em que ce-
lebridades usam o nariz vermelho para fazer al-
go cômico com o objetivo de alavancar doações e 
arrecadar fundos para causas sociais. No Brasil, 
a campanha teve sua primeira edição em 2010 e 
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desde então realizou seis edições até 2016, atin-
gindo o público de mais de 4 mil espectadores 
e benefi ciando diversas instituições sociais, di-
ferentes a cada edição. Todas as edições foram 
realizadas através de voluntários e parcerias pa-
ra permutas de produtos e serviços necessários, 
sem captação de patrocínio. Até que em 2017, o 
projeto passou por difi culdades e não conseguiu 
realizar sua edição anual. Com isso, iniciou-se 
um planejamento estratégico de gestão da mar-
ca, desenvolvido ao longo de 2017 e 2018 para 
alavancar resultados e garantir o sucesso e sobre-
vivência da campanha.

3.2 Análise do posicionamento da campa-
nha ao longo de sua história

Apesar de tímido, a campanha atuou com al-
gumas estratégias de branding ao longo de sua 
trajetória, ocasionando mudanças em seu posi-
cionamento, e que foram intensifi cadas no últi-
mo ano, detalhadas a seguir:

2010: a produção de um livro cultural come-
ça a ser fi nalizada, quando surge a necessidade 
de uma ideia original para seu lançamento. A 
ideia era realizar vários eventos para venda após 
o lançamento, pois suas vendas eram destinadas 
a uma instituição de caridade.  Com este intuito 
e posicionamento, nasceu a campanha “Dia do 

Nariz Vermelho”.

2011: após a criação da concepção do even-
to da campanha, houve a construção da marca, 
site e demais materiais, porém em conjunto 
com a identidade criada para o livro, que oca-
sionava certa dúvida no momento do público 
entender o que era o livro do que era a cam-
panha. Nesta fase, não havia um planejamento 
de identidade e comunicação. Delimitou-se o 
público-alvo como infantil, com poder de com-
pra direcionado aos pais.

2012: as vendas do livro não alcançaram o 
resultado desejado. Então manteve-se somen-
te a campanha com o planejamento de realizar 
eventos de valorização da cultura como ferra-
menta de captação de recursos às instituições 
do terceiro setor, mantendo o mesmo público. 
Como ainda não era muito conhecida, os in-
gressos dos eventos eram gratuitos no intuito 
de atrair pessoas para a conhecerem. O produ-
to que gerava a renda desta vez seria a praça de 
alimentação, montada no local.

2013: apesar da divulgação ainda modesta 
e sem investimentos, houve a presença de um 
personagem infantil da televisão como atração 
especial, que ocasionou parcerias para divulga-
ção e ingressos esgotados neste ano. A campa-
nha começou a perceber o seu potencial.
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2015: com ingressos esgotados anteriormen-
te gerou-se um valor maior à marca, com isso a 
campanha inicia uma nova estratégia realizan-
do a venda de ingressos para o evento, a preços 
populares (R$ 10,00). Além disso, outras ações 
para a marca começaram a ser desenvolvidas, 
como: modifi cações no logo, ajustes nas redes 
sociais e inclusão de marca aparente nas áreas 
comuns do evento.

2016: Um novo público também foi adequa-
do à campanha; além da programação cultural 
para toda família, houve a inclusão de uma ses-
são com stand up comedy4, para atingir o pú-
blico dos 16 aos 50 anos. Com isso, a campanha 

passa a aderir ao nome ‘DNV Festival’ – tornan-
do o nome mais curto, menos infantil e fácil de 
ser reproduzido através de sua sigla. Com isso, 
a mudança necessária no logo é desenvolvida5. 
Cria-se um novo conceito, cujo objetivo é não só 
realizar o repasse da renda originada para uma 
instituição, como concretizar esse valor em algo 
palpável, para que fosse possível mostrar o passo 
a passo dos resultados e manter o público mais 
próximo, por mais tempo. Um novo site também 
entrou no ar, para que fosse intuitivo.

2018: este foi o primeiro ano em que a cam-
panha teve um planejamento estratégico de 
branding para gerar resultados de brand equity, 
no intuito de alavancar parcerias, captar patrocí-
nio, para voltar a alcançar resultados positivos e 
que outros eventos deixassem de ocorrer, como 
em 2017 – por conta da ausência de patrocínio e 
parceiros. Entre as estratégias:

• Logo modernizado; 
• Criação de um booking para patrocínio 

(portfólio+ apresentação+ proposta comercial) e 
patrocínio do evento via PROAC (ICMS);

• Padronização das artes para todos os meios 
de comunicação;

• Confecção de materiais gráfi cos institucio-
nais (cartões de visita, pastas e envelopes com a 
mesma identidade visual);
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• Parceria de Media Partner e assessoria de 
imprensa;

• Envelopamento completo do evento – co-
municação visual;

• Parceria para captação de voluntários em 
escolas técnicas;

• Criação de um concurso e exposição foto-
gráfi ca dos eventos;

• Ação para alavancar compartilhamentos da 
marca nas redes sociais;

• Transmissão ao vivo do evento – on-line.
     

3.3 Os resultados alcançados por meio das 
ações de branding desenvolvidas em 2018

O evento da campanha em 2018 foi realizado 
no dia 19 de maio, no auditório Simón Bolívar, 
localizado dentro do complexo cultural do Me-
morial da América Latina. As diversas estraté-
gias alcançaram resultados positivos, tais como 
o aumento do número de voluntários e empresas 
parceiras, aumento em 60% do público do even-
to, aumento orgânico de 769 seguidores (16%) 
dos usuários que seguem a página no canal Fa-
cebook e ainda o convite para lançamento da 
primeira edição no ABC (São Paulo). O trabalho 
de assessoria de imprensa ainda gerou oito pu-
blicações de infl uenciadores e perfi s de conteúdo 
e promoção, além de 26 publicações diferentes 
entre mídia impressa e digital. Trechos do evento 
ainda foram transmitidos ao vivo, também pe-
lo Facebook, com alcance orgânico de até 1.143 
visualizações da publicação, e com comentários 
de espectadores online, em tempo real. Uma ma-
téria durante o evento ainda foi gravada para o 
programa RedeTV! News, da emissora RedeTV!, 
e televisionada no mesmo dia.

Considerações fi nais
O artigo em questão fi xa a importância do 

planejamento do branding para todas as marcas, 
incluindo as pertencentes ao terceiro setor. Por 
meio do estudo de caso apresentado, foi possível 
consolidar as opiniões de HILLER (2012), apre-
sentadas no primeiro capítulo, em que afi rma 
que é a união de vários elementos que compõem 
uma marca e é preciso atenção e planejamento 
para uma boa gestão. A campanha “Dia do Na-

riz Vermelho” atuava com ações de branding de 
maneira muito sutil entre os anos de 2010 e 2015, 
até que a marca desenvolveu um planejamento 
estratégico mais consistente e se reinventou no 
ano de 2016, com novo posicionamento, altera-
ções na logomarca, novas formas de comunica-
ção em redes sociais e até mesmo novo público-
-alvo. Comprovando o pensamento de KOTLER 
(2018), a campanha objeto deste estudo ainda 
considerou que a transparência na maneira com 
que demonstrava seus resultados – estes, oriun-
dos dos recursos arrecadados e doados – e o em-
poderamento do consumidor nas redes sociais, 
passando a concretizar as doações e transmitir 
suas entregas por intermédio dos mesmos canais. 
Esta estratégia possibilitava a geração de brand 
equity, uma vez que a campanha adquiria mais 
credibilidade e mantinha um contato mais du-
radouro e próximo com seu público, agregando 
valor a sua marca. Porém, mesmo com algumas 
ações de branding sendo desenvolvidas e aplica-
das em 2016, e mesmo com resultados positivos 
que agregaram valor a sua marca, não foi o sufi -
ciente para que a campanha realizasse seu tra-
balho no ano subsequente, devido a difi culdades 
nas parcerias para realização de suas atividades.

Com propósito bem delimitado, aceitação 
de público espectador e produto estabelecido, 
a campanha precisou realizar um planejamento 
para fortalecer sua marca diante de outros clien-
tes: apoiadores e patrocinadores. Pode-se dizer 
que são eles os clientes mais importantes desta 
marca, considerando que são os mesmos que 
possibilitam a produção dos eventos da campa-
nha. Envelopar a campanha como um todo, era 
necessário para que todos os públicos tivessem 
a mesma percepção. Analisando a imagem apre-
sentada no primeiro capítulo deste artigo, do 
portal “O Negócio do Varejo” (2013), verifi camos 
que foi necessário realizar um planejamento de 
branding que abrangesse diversos pontos de 
contato apresentados: propaganda, promoções, 
relações públicas, materiais promocionais, im-
prensa e até mesmo embalagens, considerando 
que seu produto se trata de um evento e a comu-
nicação visual interna faz parte da forma como 
ele é entregue aos clientes.
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Por meio dos resultados positivos no ano de 
2018, considerando principalmente a expansão 
dos negócios para outras regiões, conclui-se, 
portanto, a importância das ações de branding
também nas atividades voltadas ao terceiro se-
tor, conforme experiência apresentada com a 
campanha objeto deste estudo. Impactos signifi -
cativos foram gerados para o “Dia do Nariz Ver-
melho”, que foram perceptíveis em curto prazo, 
mas que ainda podem ter infl uência em médio e 
longo prazos, podendo ser perceptíveis nas edi-
ções futuras da campanha.
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Word-for-Windows recente, sem nenhuma informação que 
identifi que a autoria, para garantia de sigilo, quando enviado 
para pareceristas. No arquivo completo, deve constar a iden-
tifi cação do(s) autor(es) com o apelido (sobrenome) em mai-
úsculas, seguido do nome. Esta informação deve ser seguida 
da afi liação por extenso. Em arquivo à parte deve vir o nome 
do(a) autor(a), o título do trabalho e o programa utilizado, 
bem como um título em português, espanhol ou francês (con-
forme língua usada no trabalho) e um em inglês, além do en-
dereço completo, com telefone, e-mail do(s) autor(es), bem 
como informação da área em que se insere o trabalho. Nos 
dois trabalhos sem identifi cação de autor, inclusive as auto-
-referências ao longo do texto deverão ser substituídas por 
“xxxx”. O original deve ser mantido em arquivo do destinador 
para eventuais modifi cações propostas pelos pareceristas.

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

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

4. Cabe à Comissão Editorial sugerir ao(s) autor(es) modi-
fi cações de estrutura ou de conteúdo, bem como rejeitar os 
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trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade pelo 
conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramati-
cal e adequação às normas de publicação. Os autores serão 
sempre contactados após envio do resultado dos pareceres.

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

6. Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1  Elementos pré-textuais:
a. Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados, em ne-
grito, fonte Times New Roman, corpo 12, somente primeira 
letra em maiúscula em ambos.
b. O nome do autor: duas linhas abaixo do título, alinhado 
à direita.
c. Resumo: três linhas abaixo do nome do autor. Colocar a pa-
lavra RESUMO em caixa alta, seguida de dois pontos. Redigir 
o texto em parágrafo único, espaço simples, justifi cado, de no 
máximo sete linhas. O resumo deve, obrigatoriamente, con-
ter os seguintes elementos: área em que se insere o estudo, 
objeto de estudo, objectivo do estudo, metodologia adotada, 
síntese dos resultados. Fonte: Times New Roman, corpo 10, 
para todo o resumo.
As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-
TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSU-
MÉ) devem seguir imediatamente a versão na língua original, 
obedecendo as normas da versão original.
d. Três palavras-chave (keywords, palabras-clave e mots-
-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-
lavras-chave”, em caixa baixa, primeira letra em maiúscula e 
o restante em caixa baixa, separada das demais por ponto e 
vírgula. Fonte: Times New Roman, corpo 10. Lembramos que 
as palavras-chave são de extrema importância no processo de 
indexação do artigo em bases de dados nacionais e 
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letra em maiúscula em ambos.
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para todo o resumo.
As versões em português (RESUMO), em inglês (ABS-
TRACT), em espanhol (RESUMEN) e em Francês (RÉSU-
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-clés), duas linhas abaixo do resumo. Colocar o termo “Pa-
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que as palavras-chave são de extrema importância no pro-
cesso 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, alinhamento justifi ca-
do ao longo de todo o texto.
b. Espaçamento: simples entre linhas, 6 pt após cada pará-
grafos, duplo entre partes do texto (tabelas, ilustrações, cita-
ções em destaque, etc.); parágrafos com adentramento.
c. Citações: no corpo do texto, serão de até três linhas, entre 
aspas duplas. Fonte: Times New Roman, corpo 12. Maiores 
do que três linhas seguem em destaque, na seguinte forma-
tação: fonte Times New Roman corpo 10, em espaço simples, 
com recuo de 2,5 cm à direita e à esquerda para toda a cita-
ção e 6 pt depois de cada parágrafo. As referências deverão 
ser indicadas entre parênteses, como no exemplo: (SOARES, 
2006, p. 1-3).
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d. Notas de rodapé: devem ser colocadas na mesma página, 
fonte Times New Roman, corpo 10. Alinhamento justifi cado, 
sem espaçamento entre notas, espaço simples dentro da nota.
e. Títulos e subtítulos das secções: em numeração árabe, sem 
recuo de parágrafo, em negrito, com maiúscula somente para 
a primeira palavra da seção. Usar o sistema “número segui-
do de ponto fi nal”. Exemplo: 1.1. A construção dos sentidos. 
Não numerar Introdução, Conclusão, Referências e elemen-
tos pós-textuais.
f. Elementos ilustrativos: tabelas, fi guras, fotos. devem ser in-
seridas no texto, logo após serem citadas, contendo a devida 
explicação na parte inferior da mesma, numeradas sequen-
cialmente.

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

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